
Informacje o wersji dla klientów
Fiery® Navigator™, wersja 1.0

Niniejszy dokument zawiera ważne informacje dotyczące tej wersji. Informacje te należy koniecznie przekazać
wszystkim użytkownikom przed kontynuowaniem instalacji.

Informacje dotyczące tej wersji
Każda instalacja klienta Fiery Navigator, który jest rozpowszechniany razem z programem Fiery Software Manager,
zapewnia obsługę 10 serwerów Fiery. Jeśli konieczne jest zapewnienie obsługi dla większej liczby serwerów, należy
skontaktować się z działem wsparcia technicznego EFI w celu uzyskania informacji o alternatywnych metodach
instalacji.
Oprogramowanie w niniejszej wersji zapewnia obsługę serwerów Fiery z oprogramowaniem systemowym System 10
i nowszymi jego wersjami.
Niniejsza wersja oprogramowania nie zapewnia obsługi serwerów Fiery Central oraz Fiery XF.
Klienta Fiery Navigator należy zainstalować w uruchomionym systemie, gdy nawiązujące połączenie serwery Fiery są
włączone.  Jeżeli system, w którym zainstalowano klienta Fiery Navigator, zostanie wyłączony, serwery Fiery
monitorowane przez usługę Fiery Navigator będą wyświetlane w internetowym interfejsie usługi Fiery Navigator jako
serwery znajdujące się w trybie offline i będą śledzone w ramach zdarzeń dotyczących urządzeń offline w sekcji Fiery
Navigator Powiadomienia.
Usługa Fiery Navigator była testowana przy zastosowaniu rozdzielczości wynoszących 1024 x 768 oraz
wyższych. Niższe rozdzielczości, takie jak te oferowane przez urządzenia przenośne, nie są obecnie obsługiwane.
Liczba pakietów synchronizacji, które można zapisać w chmurze, jest ograniczona do liczby subskrypcji Fiery
zarejestrowanych dla konta użytkownika. Darmowa wersja usługi umożliwia zapis maksymalnie trzech pakietów
synchronizacji. Po zapisaniu trzech pakietów synchronizacji konieczne jest usunięcie jednego z nich, aby możliwe
było utworzenie kolejnego.
Należy włączyć obsługę protokołu SNMP przez serwer Fiery, aby w sekcji Zarządzaj wyświetlane były prawidłowe
informacje o stanie urządzenia.
Po pierwszym nawiązaniu połączenia usługa Fiery Navigator pozyska informacje o zadaniach z dziennika zadań
i wypełni historię w sekcjach Pulpit trendu oraz Pulpit porównania.
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Synchronizacja Fiery

Pojedyncze przypadki, w których do współpracy funkcji Synchronizacja Fiery i aplikacji
Fiery Command WorkStation wymagane jest ponowne uruchomienie aplikacji Fiery
Command WorkStation

Nawiązywanie połączenia z docelowym serwerem Fiery w aplikacji Fiery Command WorkStation oraz szybkie
przełączanie między kolorami dodatkowymi, profilami i wpisami aplikacji Paper Catalog podczas synchronizacji
może spowodować awarię aplikacji Fiery Command WorkStation.  W takiej sytuacji konieczne jest ponowne
uruchomienie aplikacji Fiery Command WorkStation.

Ustawienia kolorów w identycznych profilach wydruku

Utworzenie etykiety profilu na starszych serwerach Fiery może uniemożliwić aktualizację profilu na docelowym
serwerze Fiery podczas operacji synchronizacji. Tego typu wyjątki są odnotowywane w szczegółach dotyczących
wdrożenia funkcji Synchronizacja Fiery.

Brak zasobów aplikacji Paper Catalog w pakiecie synchronizacji

Jeżeli podczas synchronizacji zostanie wyłączona funkcja Importuj lub Eksportuj w aplikacji Paper Catalog, katalog
nośników nie będzie wyświetlany w pakiecie synchronizacji.

Generowanie błędów przez domyślne profile kolorów

Niektóre serwery Fiery mają taki sam identyfikator modelu, ale inne domyślne profile kolorów (tak jak na przykład
amerykańskie i europejskie modele serwerów Fiery).  W takich przypadkach funkcja Synchronizacja Fiery generuje
ostrzeżenie (żółte pole wyboru) dla identycznych profilów, które nie są kopiowane, oraz błąd (czerwony wykrzyknik)
dla profilów, które różnią się i nie są kopiowane.  Po umieszczeniu kursora myszy na szczegółach dotyczących
wdrożenia pakietu synchronizacji wyświetlana jest następująca informacja: Nie można zainstalować domyślnego
profilu.

Nieprawidłowe informacje o zainstalowanej pamięci i wersji aplikacji Fiery JDF po
nawiązaniu połączenia z serwerem Fiery po raz pierwszy

Po nawiązaniu połączenia z usługą Fiery Navigator po raz pierwszy niektóre serwery Fiery będą wyświetlały
nieprawidłowe informacje o ilości pamięci oraz o aplikacji Fiery JDF w menu informacji szczegółowych Zarządzaj
urządzeniem.

Nieprzenoszenie krzywych profilów kolorów wydruku

Krzywe profilów kolorów wydruku nie są przenoszone po uruchomieniu funkcji Synchronizacja Fiery w przypadku
niektórych serwerów Fiery z mechanizmami Ricoh. Ten sam problem występuje po importowaniu lub
wyeksportowaniu profilów w aplikacji Fiery Command WorkStation.
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Sieć

Nieuwzględnianie zmiany adresu IP serwera Fiery w kliencie Fiery Navigator

Jeżeli użytkownik zmieni adres IP serwera Fiery monitorowanego przez usługę Fiery Navigator, konieczne jest
uruchomienie klienta Fiery Navigator i ręczne zakończenie połączenia ze starym adresem IP serwera Fiery,
a następnie dodanie nowego serwera Fiery. Serwer Fiery będzie wyświetlany jako urządzenie w trybie offline
w usłudze Fiery Navigator i nie będzie monitorowany do momentu użycia prawidłowego adresu IP.

Inne aplikacje

Brak obsługi trybu przeglądania prywatnego w programie Safari

Tryb przeglądania prywatnego w programie Safari nie jest obsługiwany. Można to zauważyć, gdy użytkownik
podejmie próbę zalogowania się w programie Safari w trybie przeglądania prywatnego.
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