Fiery® Navigator™-clientinstallatiegids
Fiery® Navigator™ is een op de cloud gebaseerde service die productiegegevens verzamelt bij de Fiery-servers in uw
afdrukomgeving en analyses biedt van mediagebruik, verzendmethoden voor taken, kalibratiestatus, papierstoringen
en nog veel meer. Met Fiery Navigator kunt u ook pakketten voor configuratiesynchronisatie maken en
implementeren met aangepaste voorinstellingen, profielen, virtuele printers, enz., over meerdere apparaten van
hetzelfde model, of als reservekopie en back-up voor een bepaald apparaat. Fiery Navigator geeft u de mogelijkheid
de productiviteit te volgen, operationele inefficiëntie te identificeren en het gebruik van aangepaste Fiery-instellingen
voor consistentie en naleving bij door Fiery aangestuurde apparaten te standaardiseren.
Als u Fiery Navigator wilt gebruiken, moet u een EFI Passport-account hebben. Ga naar http://passport.efi.com om u
aan te melden voor een account.
Om met Fiery Navigator aan de slag te gaan, moet u een clienttoepassing op een lokale computer installeren en
configureren door de apparaten die u wilt volgen te detecteren en registreren. Nadat de client is geïnstalleerd, kunt u
uw apparaten beheren en uw productiegegevens bekijken in de op de cloud gebaseerde Fiery Navigatorwebtoepassing op http://fierynavigator.efi.com.

Ondersteunde browsers en besturingssystemen
Als u de op browsers gebaseerde Fiery Navigator-webtoepassing wilt gebruiken, moet u een ondersteunde browser
gebruiken. De Fiery Navigator-client moet via een van de hieronder vermelde ondersteunde besturingssystemen op
een computer worden geïnstalleerd.
Ondersteunde browsers

• Internet Explorer 11 of hoger
• Internet Explorer Edge
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Safari
Ondersteunde besturingssystemen

• Microsoft Windows 7, 8.1, 10
• Mac OS X v10.10 of hoger
• Microsoft Windows Server 2008 R2
• Microsoft Windows Server 2012 R2
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De Fiery Navigator-clienttoepassing gebruiken
De Fiery Navigator-clienttoepassing zorgt voor registratie van apparaten in de drukkerij, apparaatbeheer en het
volgen van de netwerkstatus van de verbonden apparaten. Elke Fiery-server kan worden gevolgd met de Fiery
Navigator-client, mits elke Fiery-server met het netwerk van de drukkerij is verbonden.
De Fiery Navigator-client wordt geïnstalleerd vanuit Fiery Software Manager. Fiery Software Manager is onderdeel
van het Fiery Extended Applications-pakket, dat verkrijgbaar is bij het Downloadcentrum op http://fiery.efi.com/
download-center, onder de sectie Toepassingssoftware en hulpmiddelen. Wanneer Fiery Software Manager wordt
geïnstalleerd op de clientcomputer, meldt de toepassing dat u de Fiery Navigator-client en andere software zoals
Fiery Command WorkStation moet downloaden en installeren.
Het wordt aangeraden dat u de Fiery Navigator-client samen met Fiery Command WorkStation op dezelfde
clientcomputer installeert. De Fiery Navigator-client detecteert automatisch Fiery-servers die worden geïdentificeerd
in Fiery Command WorkStation. Als u Fiery Command WorkStation niet hebt geïnstalleerd, moet u elk apparaat
handmatig registreren door de servernaam en het IP-adres in te voeren.
Raadpleeg technische Fiery Navigator-diagram op http://resources.efi.com/navigator/diagram voor meer informatie
over de gebruikte netwerkarchitectuur en poorten.

Registreer nieuwe apparaten met de Fiery Navigator-clienttoepassing
U moet Fiery-servers registreren bij de Fiery Navigator-clienttoepassing voordat u deze kunt volgen en controleren.
Elke Fiery-server moet zijn aangesloten op het netwerk van de drukkerij en online zijn.
1 Open de Fiery Navigator-clienttoepassing.
2 Meld u aan met de referenties van uw EFI Passport-account.
De aanmelding met EFI Passport activeert de Fiery Navigator-clientverbinding met de cloud.
3 Klik op Apparaat toevoegen.
4 Voer of de Fiery-server-naam of het IP-adres in het netwerk van de drukkerij in, meld u aan met uw
beheerderswachtwoord en klik op Registreren om het apparaat te registreren.
5 Klik op Fiery Navigator starten om de webtoepassing te starten die wordt gehost in de cloud, of klik op Andere
toevoegen om de Fiery Navigator-clienttoepassing te gebruiken.

