
Müşteri sürüm notları
Fiery® Navigator™, sürüm 1.0

Bu belge, sürüm hakkında önemli bilgiler içermektedir. Yükleme işlemine devam etmeden önce tüm kullanıcılara bu
bilgileri sağladığınızdan emin olun.

Bu sürüm hakkında
Fiery Software Manager ile dağıtılan Fiery Navigator, her kurulum için 10'a kadar Fiery sunucular
destekleyecektir. Daha büyük filo kurulumlarında alternatif kurulum yöntemleri için EFI teknik desteği ile irtibata
geçin.
Sistem 10 ve üzerindeki Fiery sunucular bu sürüm için doğrulanmıştır.
Fiery Central ve Fiery XF bu sürümde desteklenmemektedir.
Fiery Navigator İstemcisi, bağlı Fiery sunucular çalışıyorken çalışan bir sisteme kurulmalıdır.  Fiery Navigator
İstemcisi'ni barındıran sistem kapatılırsa, Fiery Navigator tarafından izlenen Fiery sunucular, Fiery Navigator web
arayüzünde çevrimdışı görünecek ve Fiery Navigator Uyarısı ile cihaz çevrimdışı olayları olarak izlenecektir.
Fiery Navigator 1024x768 ve daha yüksek ekran çözünürlüklerinde test edilmiştir. El cihazlarında olanlar gibi daha
düşük çözünürlüklerde şu anda desteklenmemektedir.
Buluta kaydedilebilen senkronizasyon paketlerinin sayısı, hesabınızdaki Fiery aboneliği sayısıyla sınırlıdır. Ücretsiz
hizmette üç adede kadar senkronizasyon paketi saklanabilir. Kayıtlı üç adet senkronizasyon paketine sahip
olduğunuzda, yeni bir paket oluşturabilmeniz için paketlerden birini silmeniz gerekir.
Yönetme içerisinde cihaz durumunun düzgün biçimde raporlanması için Fiery sunucusu'da SNMP'nin etkin olması
gerekir.
İlk bağlantıda, Fiery Navigator iş günlüğünden işleri çekecek ve Pano Trendi ve Pano Karşılaştırması geçmişlerini
dolduracaktır.

Fiery Senkronizasyon

Fiery Senkronizasyon ve Fiery Command WorkStation etkileşiminin Fiery Command
WorkStation'un yeniden başlatılmasını gerektirdiği ayrılmış senaryo

Senkronizasyon sırasında, Fiery Command WorkStation'da Fiery sunucusu hedefine bağlanmak ve nokta renkleri,
profiller ve Paper Catalog arasında hızla geçiş yapmak Fiery Command WorkStation'un çökmesine sebep olur.  Bu
durum meydana gelirse, Fiery Command WorkStation'ın yeniden başlatılması gerekir.
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Birbirinin aynı çıktı profillerinde renk ayarları

Eski Fiery sunucular içerisinde bir profil etiketlemek, profilin senkronizasyon işlemi sırasında Fiery sunucusu
hedefine güncelleştirilmesini engelleyebilir. Bu istisnalar Fiery Senkronizasyon dağıtım ayrıntılarına not edilecektir.

Paper Catalog kaynağı senkronizasyon paketinde yer almıyor

Senkronizasyon sırasında, Paper Catalog'da Al veya Gönder devre dışı bırakılmışsa, ortam kataloğu senkronizasyon
paketinin bir parçası olarak görüntülenmez.

Standart renk profilleri hata oluşturuyor

Bazı Fiery sunucular aynı kimliğine fakat farklı standart renk profillerine (ABD ve Avrupa Fiery sunucusu modelleri
gibi) sahiptir.  Bu durumlarda Fiery Senkronizasyon, birbirinin aynı fakat kopyalanmamış olan profillere bir uyarı
(sarı onay kutusu) ve birbirinden farklı ve kopyalanmamış olan profillere bir uyarı (kırmızı ünlem işareti) verir. 
Senkronizasyon paketi dağıtım ayrıntılarının üzerine fare getirildiğinde şu mesaj görüntülenir: Standart profil
yüklenemiyor.

Fiery sunucusu ilk kez bağlandığında yüklü bellek ve Fiery JDF sürüm bilgisi doğru değil

Fiery Navigator'a ilk bağlantı sırasında, bazı Fiery sunucular ilk Yönetme menüsünde doğru olmayan bellek miktarı
ve Fiery JDF bilgisi görüntüleyecektir.

Çıktı renk profili eğrileri aktarılmıyor

Bazı Ricoh Fiery sunucular içerisinde çıktı renk profili eğrileri Fiery Senkronizasyon'a aktarılmıyor. Fiery Command
WorkStation'a profil almak veya göndermek istediğinizde de aynı davranış meydana gelir.

Ağ

Fiery Navigator İstemcisi'nde yansıtılmayan Fiery sunucusu'ın IP adresini değiştirme

Fiery Navigator tarafından izlenen bir Fiery sunucusu'ın IP adresini değiştirmeniz durumunda Fiery Navigator
İstemcisi'ni açmanız ve Fiery sunucusu'ın eski IP adresini manuel olarak devre dışı bıraktıktan sonra yeni Fiery
sunucusu'ı eklemeniz gerekir. Fiery sunucusu, Fiery Navigator içerisinde çevrimdışı görünecek ve doğru IP adresi
kullanılana kadar izlenmeyecektir.

Diğer uygulamalar

Safari gizli modu desteklenmiyor

Safari gizli modu desteklenmiyor. Kullanıcı Safari'de gizli modda oturum açmaya çalıştığında bu not edilir.
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