Versienotities voor de klant
Fiery® proServer en Fiery XF, versie 7.3
EFI™ kondigt met trots de lancering aan van Fiery® proServer en Fiery XF 7.3. Deze nieuwste Fiery software-release is
gratis voor alle gebruikers met Fiery proServer-software of Fiery XF met een EFI SMSA (Software Maintenance &
Support Agreement) of een EFI ESP (Enhanced Service Program).

Hoogtepunten
• Honderden nieuwe ondersteunde printers met focus op de productiemarkt
• Snijverbeteringen met QR-code, verbeterde Print & Cut en ondersteuning voor Zünd-messen
• Kleurverbeteringen met snellere steunkleurtaakverwerking, nieuwe modus voor heldere kleuren voor meer
levendige afdrukresultaten en betere afdrukvoorbeelden

• Nieuwe marktgerichte prijsstelling en configuraties
• Nieuwe printergroepering die een betere combinatie van RIP naar printer oplevert voor softwareaankopen

Honderden nieuwe ondersteunde printers
• Meer dan 180 nieuwe printerstuurprogramma's worden ondersteund van merken als Agfa, d.gen, Durst,
Handtop, Inca, Mimaki, Mutoh, Roland DG en Teckwin.

• Ondersteuning van meer dan 400 extra printers die op verzoek beschikbaar zijn (neem contact op met

FieryDisplayGraphicsSales@efi.com), waardoor het totale aantal ondersteunde printermerken 162 bedraagt en
het aantal modellen meer dan 1.600.

Bijgewerkte printerstuurprogramma's
• Ondersteuning voor PROGRAPHICS UV XA XF-inkt toegevoegd voor EFI Pro 16h en Pro 24f
• Bijgewerkte afdrukmodi voor EFI VUTEk® Q3r/Q5r [FAST DRIVE]
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Snijverbeteringen
• QR-codeondersteuning voor de volgende snijoplossingen: Zünd (D3, G3, L3 en S3), Esko Kongsberg, iCut,
EuroSystems OptiScout v8 en MATIC (allemaal ondersteund met de Cut Marks Option).

• Print & Cut-apparaten kunnen nu worden gebruikt in combinatie met externe messen voor extra
productieflexibiliteit voor gebruikers die meerdere snijapparaten bezitten.

• Er zijn connectiviteitsverbeteringen aangebracht aan de ZCC-server van Zünd met ondersteuning voor

materiaaldatabases, waardoor de productiviteit toeneemt en het potentieel voor fouten afneemt zonder dat
handmatig mediagegevens moeten worden toegewezen voordat u gaat snijden.

Kleurverbeteringen
• Nieuwe steunkleurafdrukmodus die de verwerkingstijd van taken met steunkleuren met maximaal 50% kan

verminderen. Er zijn drie voorkeuzen om de hoogste nauwkeurigheid (proef) of de beste snelheid (productie) als
prioriteit te selecteren of een automatische modus die dynamisch kiest tussen de twee opties op basis van
bepaalde steunkleurinstellingen.

• De nieuwe modus voor heldere kleuren zuivert kleuren voor meer levendige resultaten en levert meer intensiteit
voor een extra kleurboost.

• Ondersteuning voor het nieuwe PrintWide2020 ICC-profiel betekent dat gebruikers het beste kleurbereik
kunnen krijgen met hun specifieke combinatie van printer, inkt en media.

• Nieuwe afdrukvoorbeeldfunctie die een meer realistische voorspelling van de uiteindelijke afdruk biedt met
behulp van het uitvoerprofiel en die in het bijzonder handig is bij het gebruik van kleine gammaprinters.

• Deze release bevat ook veel meer ondersteunde printers die profiteren van EFI's geavanceerde

linearisatietechnologie die op meerdere vlakken kwaliteitswinst oplevert. Geavanceerde linearisatie is al
beschikbaar voor EFI-printers. De optie is nu beschikbaar voor een groter aantal printers die niet door EFI Fiery
XF worden aangestuurd. Bekijk voor meer informatie de Video met nieuwe functies.

Marktgericht aanbod
• Deze release bevat belangrijke wijzigingen in de Fiery XF 7.3-lijn met softwareproducten voor gebruikers van

groot- tot supergrootformaatprinters. De prijsstelling en schaalbaarheid zijn afgestemd en vereenvoudigd om
beter aan de behoeften van de markt te voldoen. Beginnend met twee basisconfiguraties, Fiery XF-productie en
Fiery XF-proef, worden de oplossingen gebouwd met toegevoegde printers en opties, wat betekent dat klanten de
juiste configuratie voor hun behoeften krijgen voor de juiste prijs.

• Een verwante verbetering, die deel uitmaakt van het initiatief om te zorgen voor een betere combinatie van RIP
naar printer voor nieuwe softwareaankopen, is een nieuwe printergroepering. Zes nieuwe printergroepen
vervangen de "op grootte gebaseerde" printeropties die beschikbaar waren bij eerdere versies van Fiery XF en
Fiery proServer. Belangrijk is dat bestaande printeropties (M, XL, XXL, grootformaat en supergrootformaat)
blijven werken met 7.3 op dezelfde manier als ze voorheen werkten voor gebruikers die upgrades uitvoeren.
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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:
Fiery XF server

Fiery Command WorkStation
Package

Fiery Color Profiler
Suite

Fiery XF 7.3

7.3

6.7.0.196 SP1 of hoger

5.3.3.18 of hoger

Ondersteunde
besturingssystemen

Microsoft Windows 10

Microsoft Windows 10

Microsoft Windows
2016 Server (64-bits)

Microsoft Windows 2016 Server (64bits)

Zelfde als Fiery
Command
WorkStation

Microsoft Windows
2019 Server (64-bits)

Microsoft Windows 2019 Server (64bits)
macOS 10.14, 10.15 en 11.0*
* Vereist Rosetta 2 op Apple M1 Mac's

Opmerking: Met de release van versie 7.3 wordt de ondersteuning voor de volgende Windowsbesturingssystemen stopgezet voor de Fiery XF server:

• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Windows 2012 Server (64-bits)
• De Fiery XF 7.3-server kan alleen worden aangesloten op Fiery Command WorkStation 6.7.0.196 of hoger.
• De Fiery XF 7.3-installatie kan worden uitgevoerd via softwaredownloads.
• De Fiery XF server 7.3 is beschikbaar via het Downloadcenter op https://www.efi.com/support-and-downloads/
download-center in het gedeelte Toepassingssoftware en hulpprogramma's.

• De Fiery XF server 7.3-upgrade is beschikbaar vanuit de Fiery Online Updater via Fiery Server Control
(Windows) voor alle configuraties van Fiery proServer en Fiery XF versie 7.0.x, 7.1.x of 7.2.x.

• 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 is beschikbaar zonder extra kosten voor alle klanten met Fiery
software voorzien van een van deze overeenkomsten.

Versienotities voor de klant
Fiery® proServer en Fiery XF, versie 7.3

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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