
Notas de versão do cliente
Fiery® Navigator™, versão 1.0

Este documento contém informações importantes sobre esta versão. Não se esqueça de fornecer estas informações a
todos os usuários antes de prosseguir com a instalação.

Sobre esta versão
O cliente do Fiery Navigator, distribuído com o Fiery Software Manager, terá suporte a até 10 servidores Fiery para
cada instalação. Para instalações de frotas maiores, entre em contato com o suporte técnico da EFI para obter
métodos alternativos de instalação.
Servidores Fiery no System 10 e posterior foram validados para esta versão.
Fiery Central e Fiery XF não são suportados nesta versão.
O cliente do Fiery Navigator deve ser instalado em um sistema que esteja em execução quando os servidores Fiery
estiverem em execução.  Se o sistema que hospeda o Fiery Navigator for desligado, os servidores Fiery controlados
pelo Fiery Navigator aparecerão Offline na interface web do Fiery Navigator e serão controlados como eventos de
dispositivo Offline do Fiery Navigator em um Alerta.
O Fiery Navigator foi testado em resolução de tela 1024 x 768 ou maior. Resoluções menores, como as encontradas
em dispositivos portáteis, não são suportadas no momento.
O número de pacotes de sincronização que podem ser salvos na nuvem é limitado pelo número de assinaturas do
Fiery da sua conta. O serviço gratuito pode salvar até três pacotes da sincronização. Uma vez que você tenha três
pacotes da sincronização salvos, deve excluir um pacote antes que possa criar outro.
O SNMP deve ser habilitado no servidor Fiery para relatórios adequados de status do dispositivo em Gerenciar.
Na conexão inicial, o Fiery Navigator puxará tarefas do registro de tarefas e alimentará os históricos de Tendência do
painel e Comparar de painéis.

Sincronização do Fiery

Cenário isolado em que a interação entre o Fiery Sync e o Fiery Command WorkStation
exige reiniciar o Fiery Command WorkStation

Durante uma sincronização, ao conectar ao servidor Fiery de destino na Fiery Command WorkStation e ao alternar
entre cores especiais, perfis e o Paper Catalog podem fazer com que o Fiery Command WorkStation deixe de
funcionar.  Se isto ocorrer, reinicie o Fiery Command WorkStation.
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Definições de cor em perfis de saída idênticos

Rotular um perfil em servidores Fiery antigos pode impedir que o perfil seja atualizado no servidor Fiery de destino
durante a operação de sincronização. Essas exceções serão anotadas nos detalhes de desenvolvimento da
sincronização do Fiery Sync.

O recurso Paper Catalog está ausente no pacote de sincronização

Durante uma sincronização, se Importar ou Exportar forem desabilitados em Paper Catalog, o catálogo de mídia não
será mostrado como parte do pacote de sincronização.

Perfis de cor padrão geram erros

Alguns servidores Fiery têm a mesma identificação de modelo mas perfis de cor padrão diferentes (como entre
modelos de servidor Fiery da Europa e dos EUA).  Nesses casos, o Fiery Sync emite um aviso (caixa de seleção
amarela) para os perfis que são idênticos mas não copiados, e um erro (ponto de exclamação vermelho) para os perfis
que são diferentes e não copiados.  Passar o mouse sobre os detalhes do desenvolvimento do pacote de sincronização
mostra a seguinte mensagem: O perfil padrão não pode ser instalado.

Informações de memória instalada e informações de versão do Fiery JDF não estão corretas
ao conectar o servidor Fiery pela primeira vez

Na conexão inicial ao Fiery Navigator, alguns servidores Fiery indicarão informações incorretas de quantia de
memória e do Fiery JDF no menu suspenso inicial Gerenciar dispositivo.

Curvas do perfil de cor da saída não transferidas

As curvas do perfil de cor da saída não são transferidas no Fiery Sync em alguns servidores Fiery Ricoh. O mesmo
comportamento ocorre se você importar ou exportar perfis no Fiery Command WorkStation.

Rede

Mudança de endereço IP do servidor Fiery não refletida no cliente do Fiery Navigator

Se você muda o endereço IP do servidor Fiery controlado pelo Fiery Navigator, precisará abrir o cliente do Fiery
Navigator e desconectar manualmente o endereço IP antigo do servidor Fiery e adiciona o servidor servidor Fiery. O
servidor Fiery aparecerá como Offline no Fiery Navigator e não será controlado até que o endereço IP correto seja
usado.

Outros aplicativos

Modo privado do Safari não suportado

O modo privado do Safari não é suportado. Isto é apontado quando o usuário tenta fazer login em modo privado no
Safari.
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