
Notas de versão do cliente
Fiery® proServer e Fiery XF, versão 7.3.2

A EFI™ tem o prazer de anunciar o lançamento do Fiery® proServer e do Fiery XF 7.3.2. Esta versão mais recente do
software Fiery é uma atualização do servidor para o Fiery proServer e o Fiery XF 7.3, que atualiza o Fiery XF server
do 7.3 ou 7.3.1 para 7.3.2.

Novos drivers de impressora

• EFI

• VUTEk 180b

• EPSON

• SureColor SC-F63X0 (Printer Option Grupo 4)

• SureColor SC-P65X0E (Printer Option Grupo 4)

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

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

• SureColor SC-T37X0E (Printer Option Grupo 4)

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

• SureColor SC-T57X0D (Printer Option Grupo 4)

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

• HP

• Latex 700 (Printer Option Grupo 6)

• Latex 700 W (Printer Option Grupo 6)

• Latex 800 (Printer Option Grupo 6)

• Latex 800 W (Printer Option Grupo 6)

• PageWide XL 3920 (Printer Option Grupo 6)

• PageWide XL 4200 (Printer Option Grupo 6)

• PageWide XL 4700 (Printer Option Grupo 6)

• PageWide XL 5200 (Printer Option Grupo 6)

• PageWide XL 8200 (Printer Option Grupo 6)
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Drivers de impressora atualizados

• EFI

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

• O suporte à tinta "TransForm-TF" foi adicionado

• VUTEk Q3r/Q5r [FAST DRIVE]

• Suporte de nível de suavização para modos de impressão

• Novos modos de impressão adicionados 4C-1Pass-8S-Q, 4C-4Pass-Q and WW-Coat-Gloss-Q

• VUTEk D3r/D5r [FAST DRIVE]

• Novos modos de impressão adicionados WWU-Production-N, WWU-F-Production-N, WWU-
-Coat_Production-N and WW-Coat_Production-N

Novos drivers de guilhotina

• Trotec (Cut Marks Option)

• SP500

• SP1500

• SP2000

• SP3000

Novo suporte padrão do setor

• Compatível com o padrão Fogra PSD 2022

• Compatível com as mais recentes predefinições de tolerância do padrão Fogra PSD 2022 (Lado a lado, Relativo
à mídia, Cores especiais)

• Para validação da precisão de cor de acordo com os critérios e definições de tolerância do Fogra Process
Standard Digital (PSD) Handbook 2022

• Para obter suporte no Fiery Verify, a Fiery Color Profiler Suite v5.4.2 precisa ser instalada

• Dois novos modelos de fluxos de trabalho

• Fogra PSD 2022 Verificação de impressão lado a lado

• Fogra PSD 2022 Verificação de impressão relativa à mídia
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• Compatível com a impressão de validação ISO 12647-8:2021

• Compatível com a impressão de validação mais recente ISO 12647-8:2021 de predefinição de tolerância de
"Cunha de mídia"

• Para validação baseada em cunha de mídia de precisão da cor de acordo com a ISO 12647-8:2021 Critérios
de impressão de validação e definições de tolerância

• Para obter suporte no Fiery Verify, a Fiery Color Profiler Suite v5.4.1.02 precisa estar instalada

• Novo modelo de fluxo de trabalho

• Impressão de validação PSO_Coated_v3 (Offset) (ISO 12647-8:2021)

Aperfeiçoamentos de corte

• Conectividade com guilhotinas EuroSystems OptiScout v8 por meio do Dispositivo para conexão do Fiery com o
banco de dados dos materiais da guilhotina.

• Ativa o carregamento de informações dos materiais da guilhotina na caixa de diálogo Corte de contorno do
Fiery XF

• Aperfeiçoamento do posicionamento de marcas de corte

• Distância entre marcas de corte e tarefa definível pelo usuário

Problemas corrigidos

Correções relacionadas ao Fiery XF server 7.3.2

• Correções relacionadas ao Fiery XF server

• Correção de um problema em que as tarefas "Avançar e repetir" não podem ser copiadas de uma impressora
para outra.

• Correção de um problema com o logotipo Fiery impresso com cores erradas quando a opção Converter em
escala de cinza era definida nas configurações de cores avançadas.

• Correção de um problema na impressão de marcas de ilhós em uma tarefa de "Avançar e repetir".

• Correção de um problema ao criar o número correto de blocos ao usar o efeito padrão.

• Correção de um problema em que o Command WorkStation informa que atualizações estão disponíveis,
embora todas as atualizações estejam instaladas.

• Correções relacionadas ao driver da impressora:

• Correção de um problema em que o driver da impressora Roland DG LEC2-330 não mostra o parâmetro de
corte de contorno da impressora.

• Correção de um problema em que o driver da impressora Roland DG VersaUV LEC2-330 processa as tarefas
muito lentamente.

• Correção de um problema em que o OCE Arizona 1280 GT mostra diferentes modos e resoluções de
impressão depois de atualizar para o Fiery XF 7.3.
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• Correção de um problema em que a impressão de canais de cores Agfa Anapurna M2050 na feita na ordem
errada.

• Correção de um problema em que a Canon imagePROGRAF iPF6400 não imprimia completamente a tarefa.

• Correção de um problema em que os drivers EPSON HT imprimiam muito lentamente.

• Correção de um problema em que o driver de impressora da série Roland DG VersaUV LEC2/LEF2 não
cortava.

• Correção de um problema em que o driver da impressora HP DesignJet Z6610 (60 polegadas) não conseguia
fazer o download de perfis de mídia da impressora.

• Correções relacionadas ao FAST DRIVE

• Correção de um problema em que o ajuste de alimentação da mídia não era considerado.

• Correção de um problema em que o volume tinta não era exibido corretamente.

• Correção relacionada ao JDF:

• Correção de um problema em que o intervalo de páginas não era considerado quando uma tarefa JDF era
enviada ao Fiery XF.

• Correção relacionada ao encaixe:

• Correção de um problema em que marcas de corte no encaixe eram impressas fora da mídia.

• Correção relacionada ao corte:

• Correção de um problema em que um arquivo cortado pela guilhotina Colex SharpCut e SUMA GoProduce
não era criado corretamente quando uma tarefa de encaixe estava centralizada.

• Correções relacionadas ao FAST RIP:

• Correção de um problema em que o RTL estava vazio quando uma tarefa PDF de várias páginas específica era
processada.

• Correção de um problema em que uma cunha dinâmica não era medida corretamente usando um
espectrofotômetro ES-3000.

Disponibilidade

• A atualização do Fiery XF server 7.3.2 está disponível como uma atualização on-line por meio do Fiery Server
Control para todas as configurações do Fiery proServer e Fiery XF versão 7.3.

• Ou a atualização do Fiery XF server 7.3.2 pode ser baixada da Área de downloads da EFI.
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Notas adicionais

• As soluções Fiery proServer e Fiery XF são compostas de vários aplicativos de software. Um aplicativo do
servidor (Fiery XF server), uma aplicativo cliente (Fiery Command WorkStation), mais aplicativos de cor (Color
Profiler Option e Color Verifier Option estão incluídos no Fiery Color Profiler Suite).

• A visão geral a seguir informa sobre as versões do Fiery XF server, Fiery Command WorkStation e Fiery Color
Profiler Suite necessárias para obter suporte completo de recursos com o 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 ou posterior 5.4.2 ou posterior

Sistemas operacionais
compatíveis

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 (verifique a
compatibilidade mais
recente)

macOS 12 (verifique a
compatibilidade mais
recente)

Microsoft Windows 10 (64
bits)

Microsoft Windows 11

Microsoft Windows 2022
Server

macOS 10.14, 10.15

macOS 11 (verifique a
compatibilidade mais
recente)

macOS 12 (verifique a
compatibilidade mais
recente)

• As versões mais recentes do Fiery Command WorkStation e do Fiery Color Profiler Suite estão disponíveis por
meio do Fiery Software Manager ou do Centro de download em https://www.efi.com/support-and-downloads/
download-center na seção Software e ferramentas de aplicativos.

Contrato de suporte e manutenção de software (SMSA) e Programa de serviço
avançado (ESP) da EFI

Os Contrato de suporte e manutenção de software (SMSA) e Programa de serviço avançado (ESP) do Fiery proServer
e do Fiery XF fornecem um fluxo contínuo de recursos, melhorias, correções e os drivers de impressora mais
recentes. O Fiery XF 7.3.2 está disponível sem custo adicional para todos os clientes com o software Fiery coberto
por um desses contratos.

Para obter mais informações, entre em contato com o Fiery proServer ou o revendedor local do Fiery XF ou acesse 
http://www.efi.com/fiery-for-inkjet.

O portfólio de soluções integradas da EFI aumenta a produtividade e melhora seus resultados. Saiba mais em 
www.efi.com.
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