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Overzicht van Fiery Command WorkStation 
 

Met Fiery® Command WorkStation®,  
de beheerinterface voor afdrukopdrachten 
op Fiery-servers, wordt afdrukken nog 
productiever en krachtiger. CWS centraliseert 
opdrachtbeheer, maakt verbinding met alle 
Fiery-servers in het netwerk en verbetert de 
productiviteit. De intuïtieve interface 
vereenvoudigt het beheren van opdrachten, 
ongeacht het ervaringsniveau van de 
gebruiker.  

Volledige ondersteuning voor  
Apple® macOS® en Microsoft® Windows® 
biedt consistente vormgeving en gevoel,  
plus dezelfde functionaliteit. Een volledig 
functionele verbinding op afstand biedt 
dezelfde kwalitatieve resultaten als bij een 
lokale verbinding met een Fiery-server.  
Fiery Command WorkStation 6.4-updates 
verbeteren ook de bruikbaarheid voor  
Fiery-servers met Fiery System 10/10e en hoger, en Fiery XF 7 en hoger. 

Download versie 6.4 van Command WorkStation op www.efi.com/CWS. 

Over deze versie 

Fiery Command WorkStation version 6.4 introduceert een reeks fantastische functies die uw workflows zo 
efficiënt mogelijk maken, met geautomatiseerde procedures die de hoogste uptime en beste afdrukresultaten 
garanderen. Het biedt een snellere reactie op vaakgebruikte functies, verbeteringen in taakbeheer die 
uiteenlopen van het maken van VDP-taken tot voorbereidingsautomatisering, en snellere toegang tot 
kennisbronnen, die gebruikers voorzien van de nieuwste educatieve middelen. 

Fiery Command WorkStation Package 6.4 

Fiery Command WorkStation 6.4 maakt deel uit van Fiery Command WorkStation Package Het download- en 
installatieproces voor dit pakket wordt geregeld door Fiery Software Manager. 

Het pakket bevat: 

Fiery Command WorkStation 

Centraliseert taakbeheer door alle Fiery Driven™ cutsheet-, grootformaat-, supergrootformaat of hoge-
snelheids inkjetprinters in het netwerk real-time te bedienen voor een betere productiviteit. 

Fiery Command WorkStation 6.4 bevat de volgende optionele voorbereidingssoftware voor 
cutsheetprintergebruikers: Fiery Impose, Fiery Compose en Fiery JobMaster naast Graphic Arts Package, 
Premium Edition en Fiery Productivity Package. 

Fiery Hot Folders – alleen cutsheet 

Automatiseert de processen voor het indienen van herhalende opdrachten voor cut-sheetprintergebruikers, 
wat tijd bespaart en drukfouten vermindert dankzij een eenvoudige slepen-en-neerzettenfunctionaliteit. 

  

http://www.efi.com/CWS
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Fiery Software Uninstaller – alleen macOS 

Verwijdert met gemak Fiery-toepassingen (Fiery Command WorkStation, Fiery Color Profiler Suite,  
Fiery Navigator Client, Fiery Remote Scan en Fiery Language Package), Fiery Driven-printers en bijbehorende 
afdrukstuurprogramma's/-bestanden op macOS-clients. 

Fiery-workflowsoftware in Fiery Software Manager 

Naast Command WorkStation Package maakt Fiery Software Manager ook de installatie van de volgende  
Fiery-toepassingen mogelijk: 

Fiery FreeForm Create – alleen cutsheet. NIEUW! 

Maak gepersonaliseerde taken met Fiery FreeForm VDP-technologie. 
Voeg eenvoudig variabele elementen aan bestaande bestanden 
toe, zoals tekst, afbeeldingen en barcodes. 

Fiery Remote Scan – alleen cutsheet 

Met deze toepassing kunnen gebruikers scantaken ophalen en 
automatisch scanpostvakken synchroniseren op ondersteunde 
Fiery-servers met uw computer.  

Fiery JobFlow - alleen voor Windows 

Fiery JobFlowTM maakt prepress workflowautomatisering mogelijk 
om de taakverwerking en het afdrukken te stroomlijnen. Begin 
met de gratis versie, Fiery JobFlow Base, om workflows zoals  
PDF-conversie, Fiery Preflight1, beeldverbetering2, documentinslag3 
en flexibele opties voor opdrachtverzending, -archivering  
en -uitvoer te beheren. Voer een upgrade uit naar de betaalde  
Fiery JobFlow-versie om meer intelligentie in de vorm van op 
regels gebaseerde workflows toe te voegen; geavanceerde 
Preflight- en PDF-bewerkingen, mogelijk gemaakt door Enfocus 
PitStop; en JobFlow-goedkeuring in de cloud voor een optimale efficiëntie. 

Fiery Navigator 

Fiery Navigator is een service die proactieve printbediening en apparaatbeheer regelt, die belangrijke 
productiemetrics omvat en configuraties over dezelfde Fiery Driven-apparaten verspreidt. 

Fiery Color Profiler Suite 

De Fiery Color Profiler Suite-kleurenbeheersoftware biedt geïntegreerde kleurenbeheerfunctionaliteit en 
kwaliteitscontrole voor afdruksystemen. De software breidt de kleurmogelijkheden van Fiery Driven-printers uit 
met de meest geavanceerde kleurenbeheerhulpmiddelen die op de markt zijn voor het maken, controleren en 
bewerken van profielen en voor kleurkwaliteitsgarantie. Modulaire functies zorgen voor kleurnauwkeurigheid 
en consistentie tussen ontwerp-, afdrukproductie- en kantoortoepassingen voor alle soorten substraten, en 
verhogen de productiviteit en het rendement op investeringen. 

Fiery Integration Package – client alleen voor Windows, cutsheet en inkjet met hoge snelheid 

Fiery Integration Package bestaat uit Fiery JDF en Fiery API. De Windows-toepassing kan zowel Windows- als 
Linux-gebaseerde Fiery-servers bijwerken. Gebruikers dienen 'Aanvullende functies weergeven' in de 
voorkeuren van Fiery Software Manager te selecteren om Fiery Integration Package te zien en te downloaden. 

Fiery Language Package – alleen cutsheet 

Installeert aanvullend talenpakket in de Fiery-server om een volledig gelocaliseerde interface weer te geven in 
Command WorkStation. 
1 Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition vereist 
2 Fiery Image Enhance Visual Editor vereist 
3 Fiery Impose vereist 

 

  

Fiery Software Manager 
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Nieuwe functies   
 

De traditie voortzettend om toegevoegde waarde te bieden aan Fiery-gebruikers, biedt versie 6.4 een reeks 
nieuwe functies in alle Fiery-innovatiegebieden, waaronder productiviteit, kleur en afbeelding, beheer en 
verbinding. 

Nieuwe functies in deze release:  

• Biedt substantiële efficiëntiewinst door automatiseringsprocedures waarmee de uptime van de 
Fiery-server wordt gemaximaliseerd 

• Levert de hoogste nauwkeurigheid in steunkleurenreproductie en de nieuwste prepress-innovatie 
voor een geweldig resultaat 

• Omvat een gratis, VDP-aanmaaktool die eenvoudig te gebruiken is en geïntegreerd is met  
Fiery FreeForm 

• Biedt snellere toegang tot de nieuwste educatieve middelen en de Fiery-gebruikerscommunity  

Nieuwe functies in Fiery Command WorkStation 6.4  

Productiviteit Kleur en afbeelding Beheer Verbinding 

- Automatisch opnieuw 
verbinden* 

- Prestatieverbetering van 
taakeigenschappen 

- Fiery Hot Folders 
wordt uitgevoerd als 
een dienst 

- Fiery Impose:  
- Integratie met 

afwerkeenheden zoals 
snijmachine/mes/ 
rilstation  

- Fiery Graphic Arts 
Package, Premium 
Edition:  
- Fiery Spot Pro 

- Gebruiksverbeteringen 
in Fiery ImageViewer 

- Fiery Productivity 
Package:  
- Gebruiksverbeteringen 

in Fiery ImageViewer 

- Fiery FreeForm Create 

- Fiery Health Monitor 

- Instellingen van 
Command WorkStation 
delen*  

- Weergave voltooid 

- Eigenschappen van  
actieve taken 
controleren 

- Zoomregeling in 
rastervoorbeeld 

- Invoer takenlogboek 
printer 

- Fiery JobMaster 

- Automatische 
tabbladen en 
tekstafdrukken op PDF-
bladwijzerniveau 

- Fiery Smart Search* 

- Registratie voor 
activering van licentie  

- Installeer Command 
WorkStation ongeacht 
de Fiery-
systeemsoftware 

 

* Functies voor alle gebruikers van Fiery Command WorkStation omvatten cutsheet, grootformaat en 
supergrootformaat en hoge-snelheidsinktjet 

Opmerking: de beschikbaarheid van functies varieert afhankelijk van het afdruksysteem. Voor informatie over 
welke functies beschikbaar zijn raadpleegt u het gegevensblad of functieoverzicht van het desbetreffende 
product. 
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Specificaties voor Fiery-toepassingen in  
Fiery Command WorkStation Package 

 

Omvat toepassingen die geïntegreerd zijn in Fiery Command WorkStation 6.4 zoals Fiery Impose,  
Fiery Compose, Fiery JobMaster, Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition en Fiery Productivity Package. 
Fiery Command WorkStation en Fiery Hot Folders kunnen verbinding maken met: 

Fiery-servers met Fiery-systeemsoftware:  

− Fiery System 10- of 10e-, FS100/100 Pro-, FS150/150 Pro-, FS200/FS200 Pro-, FS300/FS300 Pro-servers 
en FS350/350 Pro-servers 

− Fiery XF 7 en hoger 

Fiery Command WorkStation en Fiery Hot Folders kunnen geïnstalleerd worden op externe Fiery-servers die 
draaien op Windows, en op Windows- en Mac-clientcomputers. 

Voor clientcomputers zijn de vereisten om Fiery Command WorkStation te installeren met optionele software 
zoals Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery JobMaster, Fiery JobFlow (alleen Windows) en Fiery Hot Folders de 
volgende: 

macOS-clients: 

− macOS 10.11 en hoger 

− 4 GB RAM of meer aanbevolen 

− 7 GB beschikbare ruimte op de vaste schijf 

− Minimale beeldschermresolutie:   

o Voor cut-sheetgebruikers: 1280 x 1024 

o Voor grootformaat- en supergrootformaatgebruikers: 1600 x 900 

Windows-clients: 

− Microsoft Windows 7 SP1, 8.1 (update van april 2014); en Windows 10, 64-bits en nieuwer 

− Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, 2012 R2 (update van april 2014) en 2016 — 64-bits 

− Microsoft Windows Server 2019 

− Intel® Core™ i3-processor of hoger 

− 4 GB RAM of meer 

− 16 GB beschikbare ruimte op de vaste schijf 

− Minimale beeldschermresolutie:   

o Voor cut-sheetgebruikers: 1280 x 1024 

o Voor gebruikers van grootformaat en supergrootformaat: 1600 x 900 

 
Houd er rekening mee dat Fiery Command WorkStation 6.0 en hoger, Fiery Hot Folders en Fiery Remote Scan niet 
kunnen worden verbonden met Fiery-cutsheetservers die op Fiery System 9R2 en lager of Fiery Central-servers worden 
uitgevoerd. Voor verbinding met deze systemen moeten gebruikers Fiery Command WorkStation 5.8 installeren.  
Ontdek hoe u kunt downgraden van versie 6.x naar versie 5.8 op fiery.efi.com/cws58-reinstall-help.  

  

http://fiery.efi.com/cws58-reinstall-help
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Productiviteit 

Automatisch opnieuw verbinden 

Fiery Command WorkStation kan de verbinding naar een  
Fiery-server verliezen in de volgende gevallen: 
netwerkonderbreking, nadat de Fiery-server een geplande 
reservekopie heeft gemaakt of nadat de Fiery-server opnieuw 
opstart. In het verleden moesten gebruikers op de knop 
'Verbinding' klikken om de verbinding te herstellen om hun werk 
te hervatten. 

De functie Automatisch opnieuw verbinden slaat de 
gebruikerstijd automatisch op bij het herstellen van de verbinding 
naar een Fiery-server met behulp van de opgeslagen 
aanmeldreferenties.  

Command WorkStation probeert elke 30 seconden een nieuwe 
verbinding te maken tot maximaal 3 uur. Na dat tijdsverloop 
moeten gebruikers handmatig verbinding maken met de  
Fiery-server. 

Gebruikers kunnen deze functie uitschakelen in Voorkeuren.  

Deze functie is beschikbaar voor alle gebruikers van  
Fiery Command WorkStation. 

Prestatieverbetering van taakeigenschappen 

Het openen van taakeigenschappen voor een taak is de meest gebruikte actie in Command WorkStation. 
Versie 6.4 opent Taakeigenschappen binnen 2 seconden of sneller - dit is minstens 3 keer sneller dan 
voorheen. 

Daarnaast geeft Taakeigenschappen een lijst van uitvoeringsprofielen en Fiery ImageViewer-curves in 
alfabetische volgorde weer. 

Deze functie is beschikbaar voor Fiery-servers die uitgevoerd worden op cutsheetprinters. 

Fiery Hot Folders wordt uitgevoerd als een dienst 

Dit Fiery Command WorkStation Package omvat Fiery Hot Folders versie 4. Deze versie voert de Fiery Hot 
Folders-toepassing uit als een dienst, of dit nu geïnstalleerd is op een client of op de Fiery-server. Met deze 
functie kunnen de overdrachtmappen blijven werken, zelfs als de hostcomputer is afgemeld. 

Voorheen was het zo dat als de hostcomputer voor Fiery Hot Folders opnieuw werd opgestart, de 
overdrachtmappen geen bestanden konden verwerken totdat een gebruiker zich op deze computer 
aanmeldde. Met versie 4 blijven Fiery Hot Folders actief zonder dat een gebruikersinterventie nodig is. 

Deze functie is beschikbaar voor Fiery-servers die uitgevoerd worden op cutsheet- en 
hogesneheidsinktjetprinters. 

De functie Automatisch opnieuw 
verbinden probeert automatisch 
opnieuw verbinding te maken met de 
Fiery-server 
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Klanten verzenden taken met behulp van gedeelde Fiery Hot Folders. Fiery-server voert Fiery Hot Folders uit en 
deelt ze met het netwerk. 

 

Filters voor Microsoft Office  

De enige uitzondering op de werking van de 
overdrachtmappen zoals hierboven beschreven,  
is met bestanden die Microsoft Office-filter vereisen 
voor overdrachtmappen. Deze bestanden gebruiken 
de Microsoft Office-toepassingen op de 
hostcomputer om op de achtergrond te werken en 
vereisen dus dat een gebruiker is aangemeld en dat 
de Fiery Hot Folders-toepassing wordt geopend. 
Microsoft Office-bestanden die in een 
overdrachtmap zijn geplaatst, wachten tot de 
gebruiker zich aanmeldt, en vervolgens zal de 
verwerking automatisch worden hervat. 

Om deze reden geeft Fiery Hot Folder-interface voor 
invoerindelingen de Microsoft Office-filters weer als 
een exclusieve bestandsindeling. Dit vereist dat 
gebruikers een specifieke overdrachtmap aanmaken 
voor het ontvangen van Microsoft Office-bestanden.  

Bestandsdoorvoer 

Deze nieuwe invoerindeling stelt de gebruiker in  
staat overdrachtmappen te gebruiken als een 
taakverzendingsmethode voor taken die ondersteund 
worden door Fiery DFE, maar niet voorkomen in de bovengenoemde lijst van bestandsindelingen.  
In dit scenario kunnen taakindelingen zoals PCL- of niet-gestandaardiseerde PDF-bestanden naar de 
Fiery-server worden verzonden in plaats van gebruik te maken van het Fiery-stuurprogramma. 

Met deze verzendingsmethode kunt u bestanden naar de Fiery-server doorsturen zonder de 
bestandsindeling te controleren of de koppen te valideren, en Taakeigenschappen worden niet 
toegepast. Met andere woorden: het resultaat is hetzelfde als wanneer de gebruiker het bestand had 
geïmporteerd in Command WorkStation met behulp van de actie Bestand/Importeren. Tijdens het 
verwerken van een niet-ondersteunde bestandsindeling, verzonden met de bestandsdoorvoer-
methode, wordt de taak met een fout naar de wachtrij voor af te drukken taken verplaatst. 

  

Microsoft Office-invoerindelingen en -
bestandsdoorvoer worden weergegeven als 
exclusieve filters voor overdrachtmappen  
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Fiery Impose – integratie met afwerkeenheden zoals snijmachine/mes/rilstation 

Fiery Impose integreert het grootste aantal merkensnijmachine/mes/rilstation met geautomatiseerde 
taakverzending van prepress naar afwerken om uren werktijd te besparen in de taakvoorbereiding. 

Naast Duplo omvat versie 6.4 de volgende merken: 

− Ausjetech 

− Graphic Whizard 

− Horizon SmartSlitter 

− MBM Aerocut 

− Morgana AutoCut Pro 

− Plockmatic AutoCut Pro 

− Triumph™-messen 

− Uchida 

Gebruikers kunnen Fiery Impose-sjablonen 
automatiseren die registratietekens en barcodes  
voor de genoemde merken bevatten, met Fiery  
Hot Folders en Fiery JobFlow. 

Fiery How-To-handleidingen (waaronder kant-en-
klare sjablonen) en video's laten gebruikers zien hoe 
eenvoudig het is om sjablonen voor automatisering 
in te stellen en te gebruiken. Download de How-To-
handleidingen van de Fiery Impose-website (binnenkort beschikbaar). 

Deze functie is alleen beschikbaar voor Fiery-servers die uitgevoerd worden op cutsheetprinters.  

Pas de afwerkeenheid-specifieke registratiemarkeringen 
en barcodes toe en automatiseer van prepress tot 
afwerking 

https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-impose/resources/
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Kleur en afbeelding 

Nieuwe functies in Kleur en afbeelding omvatten Fiery Spot Pro (onderdeel van Fiery Graphic Arts Package, 
Premium Edition) en functionaliteitsverbeteringen in Fiery ImageViewer (onderdeel van Fiery Graphic Arts 
Package, Premium Edition en Fiery Productivity Package).  

Fiery Spot Pro 

Bedrijven weten dat het beschermen van hun merkkleuren belangrijk is om hun bedrijfsidentiteit te 
behouden. Met Fiery Spot Pro, een geïntegreerd onderdeel van Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, 
kunnen klanten erop vertrouwen dat hun merkkleuren elke keer op de juiste manier worden gereproduceerd. 
Spot Pro bevat alle functies van Fiery Spot-On en heeft ook nieuwe functies, waarmee gebruikers 
eenvoudig steunkleurbibliotheken kunnen beheren en bewerken, zodat kleurenstandaarden worden 
nageleefd en hulpmiddelen kunnen worden gebruikt voor een naadloze samenwerking met ontwerpers.  

Voordelen boven Fiery Spot-On zijn: 

o Werk naadloos samen met ontwerpers en 
garandeer merkkleurconsistentie 

o Exporteer/importeer 
steunkleurbibliotheken in Adobe 
Swatch Exchange (.ase) om te 
gebruiken in Adobe Creative Suite-
toepassingen, of Color Exchange 
Format (.cxf), waarmee leveranciers 
van afdrukdiensten en ontwerpers 
met dezelfde kleurensetnamen 
kunnen werken. 

o Vereenvoudigd steunkleurbeheer 

o Snel en eenvoudig 
steunkleurgroepen aanmaken 

o Pas steunkleurbewerkingen 
tegelijkertijd toe voor meerdere 
uitvoerprofielen 

o Maak aangepaste stalenboeken en pas aan de gewenste paginagrootte aan 

o Verbeterde zoekfunctie in alle steunkleurbibliotheken 

o Verbeterde toegankelijkheid: open Spot Pro vanuit Command WorkStation-taakcentrum, het 
servermenu of vanuit het Apparaatcentrum 

o Krachtige hulpmiddelen om steunkleuren aan te passen 

o Bewerk in apparaatonafhankelijke kleurenruimte (L*a*b, L*c*h) 

o Optimaliseer steunkleuren met behulp van een spectrofotometer (Fiery Color Profiler Suite 
niet vereist) 

o Voldoe eenvoudig aan industriële standaarden 

o Bekijk gammawaarschuwingen in de volledige steunkleurbibliotheek of op individueel 
steunkleurniveau 

o Pas Delta E-tolerantie en bestandsindeling aan de gewenste standaarden aan 

Fiery Spot Pro-vereisten: 

1. External Fiery server met FS200 Pro of nieuwere software (vind hier een volledige lijst met 
ondersteunde servers) 

2. Fiery Command WorkStation 6.4 

Hoofdinterface van Fiery Spot Pro 

http://fiery.efi.com/spotpro/supported-printers
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3. Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition 

Gebruikers van de volgende systemen blijven Fiery Spot-On (Spot Pro is niet beschikbaar) zien: 

• Externe Fiery-servers met FS150 Pro en oudere software 

• Externe Fiery-servers met FS200 Pro en nieuwere software die niet Fiery Graphic Arts Package, 
Premium Edition hebben 

• Geïntegreerde Fiery-servers met de optie Fiery Productivity Package 

• Geïntegreerde Fiery-servers met Spot-On als standaardfunctie 

Gebruiksverbeteringen in Fiery ImageViewer 

Nieuwe pictogrammen voor efficiëntere toegang tot de belangrijkste ImageViewer-functies Nu worden 
functies zoals Opslaan, Herstellen, Vergroten, Gesplitste weergave en Draaien weergegeven als 
pictogrammen op een centrale locatie. Met het nieuwe Proefdrukpictogram drukt u snel en eenvoudig 
proefdrukken af. 

  
Vorige gebruikersinterface van ImageViewer Nieuwe gebruikersinterface van ImageViewer 

    
Belangrijkste functies bevonden zich niet op een 
centrale locatie – verschenen zowel als pictogrammen 
als binnen menu's  

Belangrijkste functies worden weergegeven als 
pictogrammen op een centrale locatie 

 
 
Voor gebruikers met systemen die speciale kleuren ondersteunen, geven de nieuwe pictogrammen 
handiger toegang tot de gescheiden weergave van speciale kleuren.  
  
 

 
 
  
 
 

 

Nieuw 

Wijzig de kleur van het masker voor scheiding van 
speciale kleuren – maak speciale kleuren, zoals wit 
of doorzichtig zichtbaarder in ImageViewer  

 

Wijzig de transparantie van het masker voor 
scheiding van speciale kleuren. Deze knop 
wijzigt ook de kleur van het masker 

De scheiding van witte inkt wordt 
weergegeven als magenta 
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Beheer 

Fiery FreeForm Create 

Fiery FreeForm Create is een gratis, zelfstandige toepassing voor het maken van variabele gegevens. Het is 
een eenvoudige manier om Fiery FreeForm-technologie te gebruiken en communicatie met de klant 
relevanter te maken. Snel en eenvoudig bestaande bestanden gratis personaliseren - zonder dat aanvullende 
VDP-software nodig is. Voeg variabele elementen toe zoals tekst, afbeeldingen of barcodes met slechts 
enkele muisklikken.  

FreeForm Create biedt twee unieke workflows die passen bij de 
behoeften van de gebruiker:  

1. Workflow bestanden samenvoegen: een visuele interface voor 
het samenvoegen van bestaande master- en variabele  
pdf-documenten. Deze workflow is ideaal voor bestaande 
gebruikers van Enhanced FreeForm (via Taakeigenschappen), 
die hun master- en variabele documenten willen 
samenvoegen op een gebruiksvriendelijke manier.  

2. Workflow variabele gegevens: voeg personalisatie toe aan elk 
bestaand pdf-bestand met slechts enkele muisklikken.  

a. Maak bronbestanden aan met de ontwerptoepassing van uw keuze (Microsoft Word,  
Adobe InDesign, Microsoft Excel, etc.) 

b. Voeg personalisatie toe aan bestaande bestanden met slechts enkele muisklikken. 

i. Kies uit tekst, afbeeldingen of barcodes 

ii. Wijzig de eigenschappen van variabele velden, waaronder lettertype, afmetingen, 
oriëntatie, kleur, rangschikking en nog veel meer 

iii. Sleep en plaats variabele velden op bestaande inhoud 

c. Bekijk een visuele voorvertoning van elke variabele-gegevensinvoer 

i. Bekijk invoeren per attribuut, zoals langste/kortste naam of adres 

d. Verzend gepersonaliseerde bestanden direct naar de Fiery-server 

i. Gebruik de Fiery-voorbereidingssoftware zoals Fiery Impose of Fiery JobMaster 

ii. Voeg Fiery-voorkeuzen rechtstreeks toe in FreeForm Create, en versnel de productie 
 

FreeForm Create is een fantastische manier om aan de slag te gaan met variabele gegevens – geen 
investeringskosten voor aanvullende software. Het programma is beschikbaar voor alle externe en 
geïntegreerde Fiery-servers met System 10 of nieuwere software. FreeForm Create is verkrijgbaar via  
Fiery Software Manager of via het EFI-downloadcentrum.  

Gebruikers kunnen www.efi.com/freeform bezoeken om de gratis FreeForm Kit te downloaden, die FreeForm 
Create-demobestanden bevat (waaronder verschillende talen) en How-To-handleidingen.  

Deze functie is alleen beschikbaar voor Fiery-servers die uitgevoerd worden op cutsheetprinters. 

Fiery Health Monitor 

De Fiery Health Monitor is een nieuwe toepassing in Fiery Command WorkStation die helpt een Fiery-server 
zo efficiënt mogelijk te draaien om te kunnen voldoen aan de eisen van een productieomgeving. 

Fiery Command WorkStation geeft een gezondheidsindicatiepictogram weer in de rechter bovenhoek van 
het Job Center-venster dat de status van de gezondheid van alle systemen in drie kleuren aangeeft: groen, 
geel en rood.  

Voeg gratis personalisatie toe aan  
een bestaand bestand, zoals een 
visitekaartje 

https://www.efi.com/support-and-downloads/download-registration/
http://www.efi.com/freeformkit
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− Groen: Gezond. Alle serveronderhoud- en 
preventieve acties zijn bijgewerkt 

− Geel: Slechte gezondheid. De gezondheid 
van de Fiery-server behoeft aandacht en er 
moeten preventieve acties worden 
uitgevoerd 

− Rood: Ongezond. Het risico bestaat dat de 
Fiery-server werkingsproblemen gaat 
ondervinden of gegevens zal verliezen als de 
onderhoudsprocedures van de server niet 
worden uitgevoerd  

Fiery Health Monitor geeft een lijst met onderhoud- 
en preventieve acties weer om de Fiery-server terug 
te brengen naar zijn gezonde, groene status. 
Beheerders kunnen de aanbevolen acties selecteren 
en uitvoeren en worden naar de locatie geleid waar ze de onderhoudswerkzaamheden die hieronder 
genoemd worden, kunnen uitvoeren. De toepassing geeft ook aanbevelingen voor best practices. 

Fiery Health Monitor controleert de volgende problemen die de Fiery-servers in goede conditie helpen houden: 

− Fiery-softwareupdates bijgewerkt (Fiery FS150 Pro en later) 

− Archiefbeheer ingeschakeld  

− Geplande of handmatige reservekopieën uitgevoerd (Fiery FS200 Pro en later) 

− Capaciteitniveaus van Fiery hard disk drive (HDD) 

− Fiery-serveroptimalisatie uitgevoerd in de afgelopen week 

Deze tabel geeft aan hoe Fiery Health Monitor de gezondheidsstatuskleur bepaalt: 

Problemen met 
serveronderhoud 

Rood Geel Groen 

Fiery-updates Updates staan klaar en/of 
geen updates in de 
laatste 6 maanden 

Er staan enkele updates 
klaar en de laatste update 
werd minder dan 6 
maanden geleden 
uitgevoerd 

Alle beschikbare  
Fiery-servicepacks en 
Fiery API-updates zijn 
geïnstalleerd 

Geplande back-ups Er is nooit een back-up 
gemaakt 

Er is handmatig een back-
up uitgevoerd van de 
afbeeldingsinstellingen van 
Fiery in de laatste zes 
maanden 

Automatische back-up is 
ingeschakeld 

Archiefbeheer Archiefbeheer is niet 
ingeschakeld voor de 
client 

Archiefbeheer is 
ingeschakeld en taken 
staan in de Archief-
wachtrij van de server 

Archiefbeheer is 
ingeschakeld en er staan 
geen taken in de Archief-
wachtrij van de server 

Ruimte op de harde 
schijf  

(op E:-station of 
geïntegreerde schijf) 

< 20% ruimte is 
beschikbaar 

20-40% ruimte is 
beschikbaar 

> 40% ruimte is 
beschikbaar 

Fiery-server 
optimaliseren 

Fiery-server is > 1 maand 
niet geoptimaliseerd 

Fiery-server is < 1 maand 
niet geoptimaliseerd 

Fiery-server is afgelopen 
week geoptimaliseerd 

 

Deze functie is alleen beschikbaar voor Fiery-servers die uitgevoerd worden op cutsheetprinters en worden 
ondersteund op Fiery FS150 Pro en hoger.   

Fiery Health Monitor-pictogram en -toepassing 
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Instellingen van Command WorkStation delen  

Fiery Command WorkStation biedt een manier aan om instellingen naar andere Command WorkStation-
clients te exporteren die verbonden zijn aan dezelfde lijst met Fiery-servers, zodat het instellen van multi-
clientomgevingen veel sneller gaat en een consistente presentatie van gereedschappen en instellingen op 
alle afdruklocaties garandeert. 

De gedeelde instellingen zijn specifiek 
voor elke verbonden Fiery-server en 
omvatten: 

− Lijst met Fiery-servers 

− Taakcentrum: kolommen, 
werkbalk, filters en weergaven  

− Taakeigenschappen: instellingen 
voor Snelle toegang en lokale 
voorkeuzen 

− Fiery Impose-sjablonen 

− Fiery Image Enhance Visual  
Editor-voorkeuzen 

Gedeelde instellingen worden opgeslagen per server en gebonden aan de servernaam, dus instellingen 
kunnen niet gedeeld worden met andere Fiery-servers van hetzelfde model. 

Deze functie is beschikbaar voor alle gebruikers van Fiery Command WorkStation. 

  

Toegang tot instellingen in Voorkeuren 
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Weergave voltooid 

Nieuwe standaardweergave toont alle taken die 
zijn afgedrukt, ongeacht de locatie van de taak 
(Blokkeren, Afgedrukt, Gearchiveerd).  

De weergave VOLTOOID geeft gebruikers een 
enkele lijst met alle taken afgedrukt vanaf de 
Fiery-server, en stelt gebruikers in staat af te 
drukken taken beter te volgen, zonder 
redundantie of taakduplicaties in de wachtrij 
AFGEDRUKT te veroorzaken. 

Gebruikers kunnen de weergave VOLTOOID 
verbergen door te klikken op "Verbergen" in de 
bovenste taakbalk.  

Deze functie is beschikbaar voor alle gebruikers 
van Fiery Command WorkStation. 

 

 

 

 

 

Eigenschappen van actieve taken controleren 

Fiery-gebruikers kunnen de instellingen van de 
taakeigenschappen verifiëren, terwijl de taak in de wachtrij 
staat, wordt verwerkt, wordt afgedrukt of in de wachtrij staat 
om te worden afgedrukt. Dit biedt hen een kans de 
instellingen te controleren zonder de taak eerst te moeten 
annuleren. Het is vooral nuttig voor taken die direct zijn 
geïmporteerd om te worden afgedrukt. 

Omdat het venster Taakeigenschappen slechts voor Alleen 
lezen-doeleinden is, zijn alle instellingen grijsgemaakt. 

Deze functie is beschikbaar voor cutsheet- en 
hogesnelheidsinktjetprinters. 

 

 

 

 

  

Alleen lezen-versie van taakeigenschappen met 
alle grijsgemaakte instellingen 

Weergave voltooid 
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Zoomregeling in rastervoorbeeld 

Wanneer een verwerkte taak wordt weergegeven als 
voorbeeld, biedt het venster Fiery-voorbeeld nieuwe 
regelingen om de paginaweergave in te zoomen en uit 
te zoomen van 6% tot 400%. Er is ook een knop Pagina 
passend weergeven om de hele pagina-afbeelding in 
het Voorbeeld-venster te kunnen zien. 

Deze functie is alleen beschikbaar voor cutsheetprinters. 

 

 

 

 

 

 

 

Invoer takenlogboek printer 

Fiery-gebruikers kunnen een invoer in het takenlogboek 
selecteren om de details ervan in een apart venster weer 
te geven. Dit nieuwe venster biedt de mogelijkheid om de 
eerste 10 kolommen van een invoer in het takenlogboek 
te bekijken en af te drukken. Gebruikers kunnen de 
informatie op een lokale printer afdrukken, of op de  
Fiery-server, of Ctrl + C gebruiken om de gegevens te 
kopiëren naar andere toepassingen. 

Met deze functie kunnen gebruikers de details van een 
individuele taak bekijken, vooral lange 
detailbeschrijvingen die niet gemakkelijk in de 
tabelindeling van het takenlogboek kunnen worden 
bekeken. Ze kunnen deze details ook afdrukken om te 
gebruiken voor tickets van afgedrukte taken.  

De functie Invoer takenlogboek printer is beschikbaar voor 
cutsheet- en hogesnelheidsinktjetprinters. 

 

 

 

 

 

  

Details takenlogboek en afdrukoptie 

Venster Zoomregeling in rastervoorbeeld 
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Fiery JobMaster – automatische tabbladen en testafdrukken op  
PDF-bladwijzerniveau 

Fiery JobMaster kan veel meer voor Fiery-gebruikers betekenen 
als die PDF-bestanden met bladwijzers moeten verwerken. 
Gebruikers hoeven maar 5 minuten bezig te zijn met iets wat 
normaliter uren in beslag neemt (afhankelijk van taaklengte  
en -niveaus)! 

Deze functie voegt aan de bestaande functie Automatische 
tabbladen aanvullende dimensies en functionaliteit toe.  
De functie versnelt de samenstelling van grote taken, 
waaronder het maken van hoofdstukken en subhoofdstukken 
door alle bladwijzerniveaus onafhankelijk te behandelen, zodat 
er eenvoudig multi-banktabbladen kunnen worden 
geprogrammeerd of bladwijzertekst als een stempel op de 
pagina kan worden toegevoegd. 

Gebruikers kunnen snel:  

- Tot wel 6 bladwijzerniveaus in een taak identificeren  
en beheren 

- Verschillende niveaus van pagina's met bladwijzers 
selecteren en filteren in het deelvenster Taakoverzicht 

- Een tabbladpagina converteren of invoeren en de tabbladtekst automatisch vullen met de 
bladwijzernaam 

- Automatisch een tekststempel invoegen op de pagina met de bladwijzers en alle functies gebruiken 
van de toepassing Nummering en stempels voor verdere tekstbewerking en -indeling 

Deze functie is alleen beschikbaar voor Fiery-servers die uitgevoerd worden op cutsheetprinters. 

 

  

tot wel 6 niveaus van PDF-bladwijzers in een taak 
beheren 
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Verbinding 

Fiery slim zoeken 

Fiery Command WorkStation biedt een manier 
om te zoeken naar Fiery-gerelateerde informatie 
en educatieve inhoud die gebruikers snel nodig 
hebben. 

Gebruikers kunnen deze functie in het 
Taakcentrum openen door te klikken op het 
pictogram Fiery slim zoeken (vergrootglas) in de 
linker onderhoek van de Fiery-taakbalk. Er wordt 
een zoekveld weergegeven waarin gebruikers de 
zoekterm kunnen intypen en vervolgens op 
"Enter" kunnen drukken om de zoekresultaten 
weer te geven. Het zoekvenster geeft 10 
resultaten per keer weer. Na klikken op een van 
de zoekresultaten opent de pagina in een aparte 
webbrowser. 

De zoekresultaten komen uit: 

- Ondersteunende documentatie 

- EFI Communities-berichten 

- Fiery How-To-handleidingen 

- Fiery-producthandleidingen  

Fiery slim zoeken biedt sneller toegang tot de omvangrijke Fiery-kennisdatabase  

Aanvullende gratis online training is beschikbaar op Learning@EFI. 

Deze functie is beschikbaar voor alle gebruikers van Fiery Command WorkStation. 

Registratie voor activering van licentie  

Bij het activeren van de licenties voor de Fiery-software  
biedt het scherm voor Fiery-opties beheren de optie om  
Fiery-software online te registreren. De online registratie helpt 
gebruikers hun verloren gegane licenties sneller te herstellen. 

In het geval van een verloren gegane licentie neemt de klant 
contact op met de gebruikelijke technische ondersteuning 
om het terughalen van de licentie door EFI Technische 
ondersteuning te laten uitvoeren. 

Scherm Fiery-opties beheren 

Het pictogram Fiery slim zoeken en zoekresultaten 

https://learning.efi.com/
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Registratieformulier voor het activeren van een licentie 

Installeer Command WorkStation onafhankelijk van de Fiery-systeemsoftware 

Fiery Command WorkStation-software gedraagt zich nu net zoals een standaardtoepassing tijdens de 
installatie. De Fiery Command WorkStation Package op een Fiery-server installeren is nu hetzelfde als een 
programma installeren op een client op afstand. Dit betekent dat als de Fiery Command WorkStation 
Package-software geïnstalleerd op een Fiery-server een herinstallatie of upgrade vereist, de analisten of 
technici niet de systeemsoftware-dvd's nodig hebben om dit uit te voeren. 

Wanneer u Fiery Command WorkStation installeert op de Fiery-server zal de installatie de softwarepakketten 
die via WebTools of SMB zijn gedeeld, niet updaten. Ook zal de Fiery Service tijdens de installatie-, upgrade- 
of deïnstallatieprocedure van Fiery Command WorkStation 6.4 niet worden onderbroken. 
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Aanvullende bronnen 

Gebruik deze lijst met informatie over verkoop, training en technische bronnen waarmee u uw kennis van 
Fiery Command WorkStation en gerelateerde producten en toepassingen kunt verbreden en verdiepen.  

Hoofdwebpagina van Fiery Command WorkStation efi.com/cws 

Fiery Command WorkStation downloaden fiery.efi.com/cws 

Gratis Fiery Impose-proefversie van 30 dagen 
aanvragen 

efi.com/impose 

Gratis Fiery JobMaster-proefversie van 30 dagen 
aanvragen 

efi.com/jobmaster 

Gratis proefversie van 30 dagen aanvragen van  
Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition  
(FS200 Pro en nieuwer) 

efi.com/gappe 

Gratis Fiery JobFlow-proefversie van 30 dagen 
aanvragen 

efi.com/jobflow 

Vergelijking van Fiery-voorbereidingsoplossingen 
(Fiery Impose, Compose en JobMaster) 

fiery.efi.com/makeready-comparison  

Fiery FreeForm Kit downloaden en FreeFrom  
Create-demobestanden 

efi.com/freeform  

Trainingshulpbronnen van Learning@EFI learning.efi.com  

EFI Communities https://communities.efi.com/s/ 

Help-documentatie voor Fiery Command 
WorkStation 

http://help.efi.com/cwspackage/index.html 

 

 

 

http://efi.com/cws
http://fiery.efi.com/cws6-download
http://efi.com/impose
http://efi.com/jobmaster
http://efi.com/gappe
http://efi.com/jobflow
http://fiery.efi.com/makeready-comparison
https://efi.com/freeform
http://learning.efi.com/
https://communities.efi.com/s/
http://help.efi.com/cwspackage/index.html
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