
Fiery JobExpert

Za pomocą funkcji Fiery JobExpert sugerowane właściwości zadania można automatycznie zastosować do zadań w
programie Fiery Command WorkStation. Funkcja JobExpert optymalizuje właściwości zadania dla poszczególnych
zadań, a także zapewnia szczegółowy widok zmian wprowadzonych w zadaniu.
W przypadku zastosowania funkcji JobExpert można również ręcznie zmienić właściwości zadania.
Funkcja Fiery JobExpert jest obsługiwana w programie Fiery Command WorkStation w wersji 6.6.0.35 i nowszych
wersjach.

Reguły Fiery JobExpert
Funkcja JobExpert umożliwia dokonanie wyboru z listy wstępnie zdefiniowanych reguł.
Wybierz spośród następujących opcji:

Wszystkie kategorie JobExpert wybierze najlepsze ustawienia właściwości zadania w oparciu o
jego zawartość.

Zarządzanie kolorami JobExpert wybierze najlepsze ustawienia koloru w oparciu o zawartość
zadania.
Po przeanalizowaniu zadania przez funkcję JobExpert można sprawdzić
zastosowane ustawienia, otwierając kartę Kolor w oknie Właściwości
zadania. W razie potrzeby JobExpert włączy również Adobe PDF Print
Engine (APPE) w zadaniu.

Jakość obrazu JobExpert wybierze najlepsze ustawienia jakości obrazu w oparciu o
zawartość zadania.
Po przeanalizowaniu zadania przez funkcję JobExpert można sprawdzić
zastosowane ustawienia, otwierając kartę Obraz w oknie Właściwości
zadania.

VDP JobExpert wybierze najlepsze ustawienia w oknie Właściwości zadania dla
zadań PDF zawierających zmienne dane. Jeśli w zadaniu zostaną wykryte
obiekty PDF/X, JobExpert włączy również PDF Print Engine.

Dodawanie kolumny funkcji JobExpert
W programie Command WorkStation w Centrum zadań można dodać kolumnę dla funkcji JobExpert.

1 Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną kolumnę pod paskiem tytułu okna.

2 Kliknij Dodaj nowy > Informacje o zadaniu.
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3 Wybierz regułę funkcji JobExpert.

W kolumnie JobExpert zostaną wyświetlone wszystkie reguły funkcji JobExpert stosowane w odniesieniu do zadań.

Importowanie zadania za pomocą funkcji JobExpert
Istnieje możliwość zaimportowania zadania i zastosowania funkcji JobExpert w programie Command WorkStation.
1 Aby zaimportować pliki do listy Wstrzymane, należy wykonać jedną z następujących czynności:

• Kliknij kolejno Plik > Importuj zadanie.

• Kliknij ikonę Importuj na pasku narzędzi w Centrum zadań.

2 Przejdź do lokalizacji pliku, który chcesz dodać.

3 Kliknij przycisk Otwórz.
Możesz zaimportować wiele zadań, klikając ikonę + (Dodaj) w oknie dialogowym Importuj pliki.

4 Wybierz opcję Zastosuj ustawienia domyślne.

Uwaga: W przypadku zastosowania ustawień wstępnych kontrolera lub wirtualnej maszyny drukarskiej podczas
importowania zadania ustawienia wstępne kontrolera lub wirtualnej maszyny drukarskiej zostaną zastosowane
jako pierwsze. Jeżeli wybrano również opcję JobExpert, niektóre ustawienia mogą zostać zastąpione ustawieniami
funkcji JobExpert, takimi jak kolor i obrazowanie.

5 Wybierz opcję Zastosuj JobExpert.

6 Wybierz jedną z następujących reguł:

• Wszystkie kategorie

• Zarządzanie kolorami

• Jakość obrazu

• VDP

7 Wybierz akcję zadania.
Funkcja JobExpert automatycznie zastosuje zalecane ustawienia do tego zadania.

Dodawanie funkcji JobExpert do wirtualnej maszyny drukarskiej
Funkcję JobExpert można zastosować do nowych wirtualnych maszyn drukarskich w programie Command
WorkStation.
Nowe wirtualne maszyny drukarskie mogą tworzyć tylko administratorzy.

1 Kliknij Server > Centrum urządzeń.

2 Kliknij opcję Wirtualne maszyny drukarskie w sekcji Kolejność zadań w Centrum urządzeń.

3 Kliknij przycisk Nowy.

4 Wybierz opcję JobExpert w oknie Nowa wirtualna maszyna drukarska.
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5 Wybierz jedną z następujących reguł:

• Wszystkie kategorie

• Zarządzanie kolorami

• Jakość obrazu

• VDP

6 Kliknij przycisk OK.
Po zaimportowaniu zadania PDF do programu Command WorkStation za pośrednictwem wirtualnej maszyny
drukarskiej zadanie zostanie wysłane do wybranej czynności zadania, a funkcja JobExpert zastosuje zalecane
ustawienia.

Dodawanie JobExpert do Fiery Hot Folders
Funkcję JobExpert można zastosować do nowych folderów podręcznych w aplikacji Fiery Hot Folders.
Konieczne jest nawiązanie połączenia z kontrolerem Fiery server obsługującym funkcję Fiery JobExpert.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Fiery Hot Folders, zob. Pomoc programu Fiery Hot
Folders .

1 Otwórz Konsolę Fiery Hot Folders.

2 Kliknij przycisk Nowy.

3 W oknie Ustawienia folderów podręcznych wybierz opcję JobExpert.

4 Wybierz jedną z następujących reguł:

• Wszystkie kategorie

• Zarządzanie kolorami

• Jakość obrazu

• VDP

5 Kliknij przycisk OK.
Po zaimportowaniu zadania przez Fiery Hot Folders funkcja JobExpert zastosuje zalecane ustawienia.

Zastosuj JobExpert w Centrum zadań
Funkcję JobExpert można zastosować do istniejącego zadania w Centrum zadań.
1 Kliknij prawym przyciskiem myszy zadanie na liście Wstrzymane.

2 Wybierz opcję Zastosuj JobExpert, a następnie wybierz jedną z następujących reguł:

• Wszystkie kategorie

• Zarządzanie kolorami
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• Jakość obrazu

• VDP

Postęp działania funkcji JobExpert jest widoczny na pasku w kolumnie Stan zadania. Po dodaniu kolumny
JobExpert do Centrum zadań wyświetlony zostanie komunikat Analizowanie.

Uwaga: Za pomocą funkcji JobExpert można przetwarzać wiele zadań jednocześnie.

Zadanie JobExpert będące w toku można anulować na jeden z następujących sposobów:

• Kliknij przycisk X na pasku postępu.

• Kliknij zadanie prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Anuluj JobExpert.

Usuwanie ustawień funkcji JobExpert
Ustawienia zastosowane w zadaniu przez funkcję Fiery JobExpert można usunąć w programie Command
WorkStation.
Wykonaj jedną z następujących czynności na liście Wstrzymane:

• Jeśli zadanie nie zostało przetworzone, kliknij zadanie prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wyczyść
JobExpert.

• Jeśli zadanie zostało przetworzone, kliknij zadanie prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Usuń raster.
Następnie kliknij zadanie prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wyczyść JobExpert.

Ustawienia JobExpert można również usunąć, przechodząc do funkcji JobExpert w okienku Podsumowanie zadania i
klikając polecenie Wyczyść.

Uwaga: Po usunięciu zastosowanych ustawień rozwiązania JobExpert właściwości zadania zmodyfikowane przez
rozwiązanie JobExpert powrócą do ustawień domyślnych serwera. Można również zduplikować zadanie, a następnie
zastosować funkcję JobExpert, aby powrócić do ustawień właściwości zadania oryginalnego.

Wyświetl raport Fiery JobExpert
Podsumowanie zmian wprowadzonych do zadania przez funkcję JobExpert można wyświetlić w programie
Command WorkStation.
1 Na karcie Centrum zadań wybierz zadanie JobExpert z listy Wstrzymane.

2 Użyj jednej z poniższych metod, aby otworzyć raport funkcji JobExpert:

• Kliknij zadanie prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Wyświetl raport JobExpert.

• Przejdź do okienka Podsumowanie zadania w programie Command WorkStation i kliknij przycisk Wyświetl
raport.

Podgląd zmian wprowadzonych przez funkcję JobExpert

Zmiany wprowadzone w zadaniu przez funkcję JobExpert można wyświetlić.
1 W oknie Fiery JobExpert przejdź do właściwości zadania, które chcesz wyświetlić.

2 Kliknij przycisk Pokaż podgląd.
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W okienku podglądu dostosowanej strony można skorzystać z następujących elementów sterujących:

• Wstecz i Dalej: nawigacja między właściwościami zadania.

• Dostosowane strony: nawigacja między różnymi dostosowanymi stronami w obrębie tych samych
właściwościach zadania.

• Tło: otwarcie narzędzia selektora kolorów w celu dostosowania koloru maski tła.

W okienku podglądu dostosowanej strony dostępne są następujące ikony:

• X: zamknięcie okienka podglądu właściwości bieżącego zadania.

• Narzędzie Powiększenie (lupa): służy do powiększania i pomniejszania. Wartość można również wprowadzić
ręcznie.
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