
Versienotities voor de klant
Fiery® Navigator™, versie 1.0

Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie bij alle gebruikers bekend is
voordat u doorgaat met de installatie.

Over deze versie
De Fiery Navigator-client, die wordt meegeleverd met Fiery Software Manager, biedt ondersteuning voor maximaal
10 Fiery-servers voor elke installatie. Neem bij grotere groepsinstallaties contact op met de technische ondersteuning
voor alternatieve installatiemethoden.
Fiery-servers met System 10 en hoger zijn gevalideerd voor deze versie.
Fiery Central en Fiery XF worden niet ondersteund in deze versie.
De Fiery Navigator-client moet op een systeem worden geïnstalleerd dat wordt uitgevoerd wanneer de verbonden
Fiery-servers worden uitgevoerd.  Als het hostsysteem van de Fiery Navigator-client uitgeschakeld is, worden de
Fiery-servers die worden getraceerd door Fiery Navigator als offline weergegeven in de webinterface van Fiery
Navigator en getraceerd als offline apparaatgebeurtenissen door Waarschuwing van Fiery Navigator.
Fiery Navigator is getest op beeldschermresolutie 1024 x 768 en hoger. Lagere resoluties, zoals op mobiele apparaten,
worden momenteel niet ondersteund.
Het aantal synchronisatiepakketten dat kan worden opgeslagen in de cloud, is beperkt tot het aantal Fiery-
abonnementen voor uw account. Met de gratis service kunt u maximaal drie synchronisatiepakketten opslaan.
Wanneer u drie synchronisatiepakketten hebt opgeslagen, moet u een pakket verwijderen voordat u een nieuw
pakket kunt maken.
Om een correcte apparaatstatus te kunnen rapporteren in Beheer, moet SNMP worden ingeschakeld op de Fiery-
server.
Bij de eerste verbinding haalt Fiery Navigator taken uit het takenlogboek waarmee de geschiedenisgegevens van
Dashboard Trend en Dashboard Compare worden ingevuld.

Fiery-synchronisatie

Geïsoleerd scenario waarin bij interactie tussen Fiery-synchronisatie en Fiery Command
WorkStation het nodig is om Fiery Command WorkStation opnieuw te starten

Tijdens een synchronisatiebewerking waarbij verbinding wordt gemaakt met de doel-Fiery-server in Fiery Command
WorkStation en snel wordt geschakeld tussen de steunkleuren, profielen en Paper Catalog, kan Fiery Command
WorkStation vastlopen.  Als dat gebeurt, moet Fiery Command WorkStation opnieuw worden gestart.
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Kleurinstellingen in identieke uitvoerprofielen

Een profiel benoemen op oudere Fiery-servers kan ervoor zorgen dat het profiel niet wordt bijgewerkt op de doel-
Fiery-server tijdens de synchronisatiebewerking. Die uitzonderingen worden aangegeven in de implementatiedetails
van Fiery-synchronisatie.

Paper Catalog-bron ontbreekt in synchronisatiepakket

Als Importeren of Exporteren tijdens een synchronisatiebewerking in Paper Catalog is uitgeschakeld, wordt de
mediacatalogus niet weergegeven als onderdeel van het synchronisatiepakket.

Standaardkleurprofielen genereren fouten

Sommige Fiery-servers hebben dezelfde model-id maar andere standaardkleurprofielen (zoals de Amerikaanse en
Europese modellen van Fiery-server).  In die gevallen geeft Fiery-synchronisatie een waarschuwing (geel
selectievakje) voor profielen die identiek zijn maar niet gekopieerd, en een foutmelding (rood uitroepteken) voor
profielen die anders zijn en niet gekopieerd.  Wanneer u de muisaanwijzer over de implementatiedetails van het
synchronisatiepakket beweegt, ziet u de volgende melding: Het standaardprofiel kan niet worden geïnstalleerd.

Informatie over het geïnstalleerde geheugen en de versie van Fiery JDF klopt niet wanneer
voor het eerst verbinding wordt gemaakt met de Fiery-server

Bij de eerste verbinding met de Fiery Navigator worden op bepaalde Fiery-servers een onjuiste geheugenomvang en
Fiery JDF-informatie weergegeven in Meer details van Apparaat beheren.

Curven van het uitvoerkleurprofiel niet overgebracht

De curven van het uitvoerkleurprofiel worden niet overgebracht in Fiery-synchronisatie op bepaalde Fiery-servers
van Ricoh. Hetzelfde gebeurt als u profielen importeert of exporteert in Fiery Command WorkStation.

Netwerk

Wijzigingen IP-adres van Fiery-server worden niet weergegeven in Fiery Navigator

Als u het IP-adres wijzigt van een Fiery-server die wordt getraceerd door Fiery Navigator, moet u de Fiery Navigator-
client openen en handmatig het oude IP-adres van de Fiery-server verwijderen en de nieuwe Fiery-server
toevoegen. De Fiery-server wordt als offline weergegeven in Fiery Navigator en wordt pas getraceerd als het juiste IP-
adres wordt gebruikt.

Andere toepassingen

Privémodus van Safari wordt niet ondersteund.

De privémodus van Safari wordt niet ondersteund. Dit wordt aangegeven wanneer de gebruiker zich probeert aan te
melden bij Safari in de privémodus.
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