
Versienotities voor de klant
Fiery® proServer en Fiery XF, versie 7.3.2

EFI™ kondigt met trots de lancering aan van Fiery® proServer en Fiery XF 7.3.2. Deze nieuwste Fiery softwareversie is
een serverupdate voor Fiery proServer en Fiery XF 7.3, waarbij de Fiery XF server van 7.3 of 7.3.1 naar 7.3.2 wordt
bijgewerkt.

Nieuwe printerstuurprogramma’s

• EFI

• VUTEk 180b

• EPSON

• SureColor SC-F63X0 (Printer Option Groep 4)

• SureColor SC-P65X0E (Printer Option Groep 4)

• SureColor SC-P65X0D/DE (Printer Option Groep 4)

• SureColor SC-P85X0D/DL (Printer Option Groep 6)

• SureColor SC-T37X0E (Printer Option Groep 4)

• SureColor SC-T37X0D/DE (Printer Option Groep 4)

• SureColor SC-T57X0D (Printer Option Groep 4)

• SureColor SC-T77X0D/DL (Printer Option Groep 4)

• HP

• Latex 700 (Printer Option Groep 6)

• Latex 700 W (Printer Option Groep 6)

• Latex 800 (Printer Option Groep 6)

• Latex 800 W (Printer Option Groep 6)

• PageWide XL 3920 (Printer Option Groep 6)

• PageWide XL 4200 (Printer Option Groep 6)

• PageWide XL 4700 (Printer Option Groep 6)

• PageWide XL 5200 (Printer Option Groep 6)

• PageWide XL 8200 (Printer Option Groep 6)
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Bijgewerkte printerstuurprogramma's

• EFI

• VUTEk GS3250 Pro, VUTEk GS3250 Pro [FAST DRIVE]

• Ondersteuning voor 'TransForm-TF'-inkt toegevoegd

• VUTEk Q3r/Q5r [FAST DRIVE]

• Ondersteuning voor verfijningsniveau voor afdrukmodi

• Nieuwe afdrukmodi 4C-1Pass-8S-Q, 4C-4Pass-Q en WW-Coat-Gloss-Q toegevoegd

• VUTEk D3r/D5r [FAST DRIVE]

• Nieuwe afdrukmodi WWU-Production-N, WWU-F-Production-N, WWU-Coat_Production-N en WW-
Coat_Production-N toegevoegd

Nieuwe snijderstuurprogramma's

• Trotec (Cut Marks Option)

• SP500

• SP1500

• SP2000

• SP3000

Nieuwe ondersteuning volgens industriestandaarden

• Ondersteuning voor Fogra PSD 2022

• Ondersteuning van de nieuwste Fogra PSD 2022-tolerantievoorkeuzen (zij-aan-zij, mediarelatief,
steunkleuren)

• Voor validatie van kleurnauwkeurigheid volgens de criteria en tolerantiedefinities van het Fogra Process
Standard Digital-handboek (PSD) 2022

• Voor ondersteuning in Fiery Verify moet Fiery Color Profiler Suite v5.4.2 zijn geïnstalleerd

• Twee nieuwe workflowsjablonen

• Fogra PSD 2022 afdrukcontrole zij-aan-zij

• Fogra PSD 2022 afdrukcontrole mediarelatief
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• Ondersteuning voor ISO 12647-8:2021-validatieafdruk

• Ondersteuning van de nieuwste ISO 12647-8:2021-tolerantievoorkeuze voor validatieafdruk 'controlestrip'

• Voor validatie van kleurnauwkeurigheid op basis van controlestrip volgens ISO 12647-8:2021-
validatieafdrukcriteria en -tolerantiedefinities

• Voor ondersteuning in Fiery Verify moet Fiery Color Profiler Suite v5.4.1.02 zijn geïnstalleerd

• Nieuw workflowsjabloon

• PSO_Coated_v3 (Offset) validatieafdruk (ISO 12647-8:2021)

Snijverbeteringen

• Connectiviteit met snijeenheden die worden aangestuurd door Eurosystems OptiScout v8 via de connector
tussen Fiery en materiaaldatabase van snijder

• Hiermee schakelt u het laden van snijmateriaalinformatie in het dialoogvenster Contoursnijden van Fiery XF
in

• Verbeterde plaatsing van snijmarkeringen

• Afstand tussen snijmarkeringen en taak kan door de gebruiker worden gedefinieerd

Opgeloste problemen

Fiery XF server 7.3.2-gerelateerde oplossingen

• Fiery XF server-gerelateerde oplossingen:

• Er is een probleem opgelost waarbij taken met Stappen en herhalen niet van de ene printer naar een andere
konden worden gekopieerd.

• Er is een probleem opgelost waarbij het Fiery-logo met verkeerde kleuren werd afgedrukt wanneer
Converteren naar grijswaarden is ingesteld in de geavanceerde kleurinstellingen.

• Er is een probleem opgelost bij het afdrukken van doorvoermarkeringen in een taak met Stappen en herhalen.

• Er is een probleem opgelost bij het maken van het juiste aantal tegels bij het gebruik van Standaard tegels.

• Er is een probleem opgelost waarbij Command WorkStation beschikbare updates meldde, ook al waren alle
updates geïnstalleerd.

• Printerstuurprogramma-gerelateerde oplossingen:

• Er is een probleem opgelost waarbij het Roland DG LEC2-330-printerstuurprogramma de printerparameter
voor contoursnijden niet weergaf.

• Er is een probleem opgelost met de trage verwerking van taken door het Roland DG VersaUV LEC2-330
PrGIW-printerstuurprogramma.

• Er is een probleem opgelost waarbij OCE Arizona 1280 GT verschillende afdrukmodi en resoluties weergaf na
het bijwerken naar Fiery XF 7.3.

• Er is een probleem opgelost met Agfa Anapurna M2050 die kleurkanalen in de verkeerde volgorde afdrukte.
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• Er is een probleem opgelost met Canon imagePROGRAF iPF6400 die de taak niet volledig afdrukte.

• Er is een probleem opgelost met alle EPSON HT-stuurprogramma's die traag afdrukten.

• Er is een probleem opgelost met het printerstuurprogramma van de Roland DG VersaUV LEC2/LEF2-serie
waarbij het snijden niet werkte.

• Er is een probleem opgelost met het HP DesignJet Z6610 (60 inch) CT-printerstuurprogramma dat geen
mediaprofielen van de printer kon downloaden.

• FAST DRIVE-gerelateerde oplossingen:

• Er is een probleem opgelost waarbij geen rekening werd gehouden met de aanpassing van de substraatinvoer.

• Er is een probleem opgelost met het inktvolume dat niet juist werd weergegeven.

• JDF-gerelateerde oplossing:

• Er is een probleem opgelost waarbij geen rekening werd gehouden met het paginabereik wanneer een JDF-taak
naar Fiery XF werd verzonden.

• Nesting-gerelateerde oplossing:

• Er is een probleem opgelost met bijsnijdmarkeringen bij nesten die buiten het medium werden afgedrukt.

• Snijgerelateerde oplossing:

• Er is een probleem opgelost waarbij een snijbestand niet juist werd aangemaakt voor snijeenheden die worden
aangestuurd door Colex SharpCut en SUMMA GoProduce wanneer een nestingtaak werd gecentreerd.

• FAST RIP-gerelateerde oplossingen:

• Er is een probleem opgelost met een blanco RTL wanneer een specifieke PDF-taak met meerdere pagina's
werd verwerkt.

• Er is een probleem opgelost waarbij een Dynamic Wedge niet correct werd gemeten met een ES-3000-
spectrofotometer.

Beschikbaarheid

• De Fiery XF server 7.3.2-update is beschikbaar als een online update via Fiery Server Control voor alle
configuraties van Fiery proServer en Fiery XF versie 7.3.

• U kunt de Fiery XF server 7.3.2-update ook downloaden vanaf de sectie EFI-downloads.
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Aanvullende opmerkingen

• Fiery proServer- en Fiery XF-oplossingen bestaan uit meerdere softwaretoepassingen. Een servertoepassing
(Fiery XF server), een clienttoepassing (Fiery Command WorkStation) en kleurtoepassingen (Color Profiler
Option en Color Verifier Option inbegrepen in Fiery Color Profiler Suite).

• Het volgende overzicht informeert u over de Fiery XF server-, Fiery Command WorkStation- en Fiery Color
Profiler Suite-versies die nodig zijn voor de volledige ondersteuning van de functies van Fiery XF 7.3.2:

Fiery XF server Fiery Command
WorkStation Package

Fiery Color Profiler Suite

Fiery XF 7.3.2 7.3.2 6.7.0.452 of hoger 5.4.2 of hoger

Ondersteunde
besturingssystemen

Microsoft Windows 10 (64-
bits)

Microsoft Windows 11

Microsoft Windows 2016
Server (64-bits)

Microsoft Windows 2019
Server

Microsoft Windows 2022
Server

Microsoft Windows 10 (64-
bits)

Microsoft Windows 11

Microsoft Windows 2016
Server (64-bits)

Microsoft Windows 2019
Server

Microsoft Windows 2022
Server

macOS 10.14, 10.15

macOS 11 (Controleer de
meest recente
compatibiliteit)

macOS 12 (Controleer de
meest recente
compatibiliteit)

Microsoft Windows 10 (64-
bits)

Microsoft Windows 11

Microsoft Windows 2022
Server

macOS 10.14, 10.15

macOS 11 (Controleer de
meest recente
compatibiliteit)

macOS 12 (Controleer de
meest recente
compatibiliteit)

• De nieuwste versies van Fiery Command WorkStation en Fiery Color Profiler Suite zijn beschikbaar via Fiery
Software Manager of het Downloadcenter op https://www.efi.com/support-and-downloads/download-center in
het gedeelte Toepassingssoftware en hulpprogramma's.

Software Maintenance & Support Agreement (SMSA) en EFI Enhanced Service
Program (ESP)

De SMSA- en ESP-overeenkomsten (EFI Software Maintenance & Support Agreements, Enhanced Service Program)
voor Fiery proServer en Fiery XF bieden een doorlopende stroom van functies, verbeteringen, oplossingen en de
nieuwste printerstuurprogramma's. Fiery XF 7.3.2 is beschikbaar zonder extra kosten voor alle klanten met Fiery
software voorzien van een van deze overeenkomsten.

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale Fiery proServer- of Fiery XF-dealer, of ga naar http://
www.efi.com/fiery-for-inkjet.

Met de geïntegreerde oplossingen van EFI verhoogt u de productiviteit en uw resultaten. Ontdek er meer over op 
www.efi.com.
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