
Poznámky k verzi pro zákazníky
Fiery® Navigator™, verze 1.0

Tento dokument obsahuje důležité informace o této verzi produktu. Než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte
tyto informace poskytnout všem uživatelům.

Informace o této verzi
Klient Fiery Navigator, distribuovaný se aplikací Fiery Software Manager, bude pro každou instalaci podporovat až
10 serverů Fiery. Pro rozsáhlejší instalace kontaktujte technickou podporu společnosti EFI, kde získáte informace o
alternativních metodách instalace.
Pro toto vydání byly validovány servery Fiery na System 10 a novějších.
Fiery Central a Fiery XF nejsou pro toto vydání podporovány.
Klient Fiery Navigator by měl být nainstalovaný v systému, který běží, když běží servery Fiery.  Pokud je systém
hostící klienta Fiery Navigator vypnutý, servery Fiery sledované klientem Fiery Navigator se ve webovém prostředí
Fiery Navigator zobrazí jako offline a bude sledován jako události zařízení offline aplikací Fiery Navigator Varování.
Fiery Navigator byl testován na obrazovkách s rozlišením 1024x768 a vyššími. Menší rozlišení, jako mají například
obrazovky mobilních zařízení, nejsou aktuálně podporovány.
Počet synchronizačních balíčků, které lze uložit do cloudu, je omezen na počet odběrů Fiery pro váš účet. Tato
bezplatná služba může uložit až tři synchronizační balíčky. Pokud jsou uložené tři synchronizační balíčky, budete
muset jeden z nich odstranit, pokud chcete vytvořit další.
Na serveru Fiery by mělo být zapnuté SNMP, aby se v části Správa zobrazoval správný stav zařízení.
Při počátečním připojení Fiery Navigator načte úlohy z protokolu úloh a vloží je do historií Panelu trendů a Panelu
porovnání.

Synchronizace Fiery

Izolovaný případ, kdy interakce mezi Synchronizací Fiery a Fiery Command WorkStation
vyžaduje restartování aplikace Fiery Command WorkStation

Při synchronizaci může připojení k cíli server Fiery v aplikaci Fiery Command WorkStation a rychlé přepínání mezi
přímými barvami, profily a modulem Paper Catalog způsobit pád aplikace Fiery Command WorkStation.  Pokud k
tomu dojde, bude nutné restartovat aplikaci Fiery Command WorkStation.
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Nastavení barev v identických výstupních profilech

Označení profilu ve starších serverech Fiery může zabránit aktualizaci tohoto profilu v cílovém serveru Fiery při
synchronizaci. Tyto výjimky jsou uvedeny v podrobných informacích o nasazení Synchronizace Fiery.

V synchronizačním balíčku chybí prostředek Paper Catalog

Pokud je v modulu Paper Catalog vypnutá funkce Import nebo Export, katalog médií se nezobrazí jako jedna ze
součástí synchronizačního balíčku.

Výchozí barevné profily vytvářejí chyby

Některé servery Fiery mají stejné ID modelu ale různé barevné profily (například modely server Fiery pro Evropu a
pro Spojené státy).  V těchto případech zobrazí Synchronizace Fiery varování (žluté zaškrtávací políčko) pro profily,
které jsou identické, ale nezkopírované, a chybu (červený vykřičník) pro profily, které jsou různé a nezkopírované. 
Při najetí kurzorem myši na podrobnosti nasazení synchronizačního balíčku se zobrazí následující zpráva: Nelze
nainstalovat výchozí profil.

Při prvním připojení serveru Fiery nejsou informace o nainstalované paměti a Fiery RDF
správné

Při prvním připojení k aplikaci Fiery Navigator některé servery Fiery zobrazí v nabídce Správa zařízení chybné
informace o velikosti paměti a o Fiery JDF.

Křivky výstupního barevného profilu se nepřenesou

Křivky výstupního barevného profilu se na některých serverech Fiery Ricoh nepřenesou přes Synchronizaci Fiery. To
samé se děje při importu nebo exportu profilů v aplikaci Fiery Command WorkStation.

Síť

Změna IP adresy serveru Fiery se neprojeví v klientovi Fiery Navigator

Pokud změníte IP adresu serveru Fiery, který je sledovaný aplikací Fiery Navigator, budete muset otevřít klienta Fiery
Navigator, ručně odpojit starou IP adresu serveru Fiery a přidat nový server Fiery. Server Fiery se v aplikaci Fiery
Navigator zobrazí jako offline a nebude sledován, dokud nebude použita správná IP adresa.

Ostatní aplikace

Nepodporovaný soukromý režim prohlížeče Safari

Soukromý režim prohlížeče Safari není podporován. Toto se projeví, když se uživatel pokusí přihlásit v prohlížeči
Safari v soukromém režimu.
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