
Fiery JobExpert

Pomocí nástroje Fiery JobExpert můžete v aplikaci Fiery Command WorkStation pro své úlohy automaticky použít
navrhované vlastnosti úlohy. Nástroj JobExpert optimalizuje vlastnosti úlohy s ohledem na konkrétní úlohu a
poskytuje detailní přehled provedených změn.
Při použití nástroje JobExpert můžete také ručně měnit vlastnosti úlohy.
Fiery JobExpert je podporován pro Fiery Command WorkStation 6.6.0.35 a novější.

Pravidla nástroje Fiery JobExpert
Nástroj JobExpert vám umožňuje vybrat si ze seznamu předem definovaných pravidel.
Vyberte si z těchto možností:

Všechny kategorie Nástroj JobExpert vybere nejlepší nastavení Vlastností úlohy podle obsahu
úlohy.

Správa barev Nástroj JobExpert vybere nejlepší nastavení barev na základě obsahu úlohy.
Po analyzování úlohy nástrojem JobExpert můžete zkontrolovat použitá
nastavení otevřením karty Barva v okně Vlastnosti úlohy. V případě potřeby
nástroj JobExpert v úloze povolí Adobe PDF Print Engine.

Kvalita obrázku Nástroj JobExpert vybere nejlepší Kvalitu obrázku podle obsahu úlohy.
Po analyzování úlohy nástrojem JobExpert můžete zkontrolovat použitá
nastavení otevřením karty Obrázek v okně Vlastnosti úlohy.

VDP Nástroj JobExpert vybere nejlepší nastavení v okně Vlastnosti úlohy pro
úlohy PDF, které obsahují proměnná data. Jsou-li v úloze zjištěny objekty
PDF/X, nástroj JobExpert také povolí možnost PDF Print Engine.

Přidání sloupce pro nástroj JobExpert
Ve Středisku úloh aplikace Command WorkStation můžete přidat sloupec pro nástroj JobExpert.

1 Klikněte pravým tlačítkem na sloupec pod panelem názvu okna.

2 Klikněte na tlačítko Přidat nové > Info o úloze.

3 Vyberte pravidlo nástroje JobExpert.

Sloupec JobExpert zobrazuje všechna pravidla pro nástroj JobExpert, která jsou aktuálně použita pro danou úlohu.
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Import úlohy pomocí nástroje JobExpert
Import úlohy můžete provést s použitím nástroje JobExpert v aplikaci Command WorkStation.
1 Chcete-li importovat soubory do seznamu Podržených úloh, proveďte jednu z následujících akcí:

• Klikněte na možnost Soubor > Importovat úlohu.

• Klikněte na panelu nástrojů na ikonu Import v nabídce Středisko úloh.

2 Přejděte do umístění souboru, který chcete přidat.

3 Klikněte na položku Otevřít.
Kliknutím na ikonu + (Přidat) v dialogovém okně Import souborů můžete importovat více úloh.

4 Vyberte možnost Použít výchozí nastavení.

Poznámka: Použijete-li při importu úlohy předvolbu serveru nebo virtuální tiskárnu, bude nejprve použito
nastavení z předvolby serveru nebo virtuální tiskárny. Je-li vybrána také možnost JobExpert, mohou být některá
nastavení přepsána hodnotou JobExpert, například nastavení barev a obrázků.

5 Vyberte možnost Použít JobExpert.

6 Vyberte některé z následujících pravidel:

• Všechny kategorie

• Správa barev

• Kvalita obrázku

• VDP

7 Vyberte akci, kterou chcete s úlohou provést.
Nástroj JobExpert automaticky použije doporučená nastavení pro vaši úlohu.

Přidání nástroje JobExpert k virtuální tiskárně
Na nové virtuální tiskárny v aplikaci Command WorkStation můžete použít nástroj JobExpert.
Pouze Správci mohou vytvářet nové virtuální tiskárny.

1 Klikněte na tlačítko Server > Středisko zařízení.

2 Klikněte na možnost Virtuální tiskárny v části Pracovní postupy ve Středisku zařízení.

3 Klikněte na položku Nový.

4 V okně Nová virtuální tiskárna vyberte JobExpert.

5 Vyberte některé z následujících pravidel:

• Všechny kategorie

• Správa barev

• Kvalita obrázku

• VDP
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6 Klikněte na tlačítko OK.
Po importu úlohy PDF do aplikace Command WorkStation prostřednictvím virtuální tiskárny dojde k odeslání
úlohy na vybranou Akci úlohy a nástroj JobExpert použije doporučená nastavení.

Přidat JobExpert do Fiery Hot Folders
Nástroj JobExpert můžete použít na nové složky Hot Folders v aplikaci Fiery Hot Folders.
Musíte se připojit k serveru Fiery server, který podporuje Fiery JobExpert.

Poznámka: Další informace o nástroji Fiery Hot Folders najdete v části Nápověda k aplikaci Fiery Hot Folders .

1 Otevřete Konzolu Fiery Hot Folders.

2 Klikněte na položku Nový.

3 V okně Nastavení složek Hot Folders vyberte JobExpert.

4 Vyberte některé z následujících pravidel:

• Všechny kategorie

• Správa barev

• Kvalita obrázku

• VDP

5 Klikněte na tlačítko OK.
Po importu úlohy pomocí Fiery Hot Folders použije nástroj JobExpert doporučená nastavení.

Použití nástroje JobExpert ve Středisku úloh
Na existující úlohu ve Středisku úloh můžete použít nástroj JobExpert.
1 Klikněte pravým tlačítkem myši na úlohu v seznamu úloh se stavem Podrženo.

2 Vyberte Apply JobExpert a zvolte jedno z následujících pravidel:

• Všechny kategorie

• Správa barev

• Kvalita obrázku

• VDP

Indikátor průběhu zobrazuje ve sloupci Stav úlohy stav průběhu nástroje JobExpert. Pokud je sloupec JobExpert
přidán do Střediska úloh, zobrazí se zpráva Analyzuje se.

Poznámka: Pomocí nástroje JobExpert můžete zpracovat více úloh současně.
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Probíhající proces nástroje JobExpert můžete zrušit provedením jedné z následujících akcí:

• Klikněte na tlačítko X na indikátoru průběhu.

• Klikněte pravým tlačítkem myši na úlohu a vyberte možnost Zrušit JobExpert.

Odebrání nastavení nástroje JobExpert
Nastavení použitá pro úlohu nástrojem Fiery JobExpert můžete odebrat v aplikaci Command WorkStation.
V seznamu Podržených úloh proveďte jednu z těchto akcí:

• Pokud není vaše úloha zpracována, klikněte pravým tlačítkem myši na úlohu a vyberte možnost Vymazat
JobExpert.

• Pokud je úloha zpracována, klikněte pravým tlačítkem na úlohu a vyberte možnost Odebrat rastr. Poté klikněte
pravým tlačítkem myši na úlohu a vyberte možnost Vymazat JobExpert.

Nastavení nástroje JobExpert můžete také odebrat tak, že přejdete na JobExpert do podokna Souhrn úlohy a kliknete
na tlačítko Vymazat.

Poznámka: Odeberete-li použitá nastavení JobExpert, vrátí se upravené vlastnosti úlohy JobExpert do výchozího
nastavení serveru. Chcete-li vrátit původní nastavení vlastnosti úlohy, můžete úlohu rovněž duplikovat a poté použít
JobExpert.

Zobrazit sestavu Fiery JobExpert
Souhrn změn provedených v úloze nástrojem JobExpert můžete zobrazit v aplikaci Command WorkStation.
1 V části Středisko úloh vyberte úlohu nástroje JobExpert zařazenou v seznamu Podrženo.

2 Sestavu nástroje JobExpert otevřete výběrem jednoho z následujících způsobů:

• Klikněte pravým tlačítkem na úlohu a vyberte možnost Zobrazit sestavu JobExpert.

• Přejděte na podokno Souhrn úlohy v aplikaci Command WorkStation a klikněte na možnost Zobrazit sestavu.

Náhled změn nástroje JobExpert

U změn, provedených ve vaší úloze pomocí nástroje JobExpert, můžete zobrazit náhled.
1 V okně Fiery JobExpert přejděte na vlastnost úlohy, kterou chcete zobrazit.

2 Klikněte na možnost Zobrazit náhled.
V podokně náhledu upravené stránky můžete použít následující ovládací prvky:

• Předchozí a Další: procházení mezi vlastnostmi úlohy.

• Upravené stránky: procházení mezi různými upravenými stránkami v rámci jedné vlastnosti úlohy.

• Pozadí: otevře nástroj výběru barvy pro úpravu barvy masky pozadí.
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V podokně náhledu upravené stránky jsou k dispozici následující ikony:

• X: zavře aktuální podokno náhledu vlastnosti aktuální úlohy.

• Nástroj Lupa (lupa): přibližuje a oddaluje. Hodnotu můžete také zadat ručně.
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