
Fiery JobExpert

Met Fiery JobExpert kunt u automatisch voorgestelde taakeigenschappen toepassen op uw taken in Fiery Command
WorkStation. JobExpert optimaliseert taakeigenschappen per taak en geeft een gedetailleerd overzicht van de
wijzigingen die in een taak zijn aangebracht.
U kunt ook handmatig taakeigenschappen wijzigen wanneer JobExpert wordt toegepast.
Fiery JobExpert wordt ondersteund voor Fiery Command WorkStation 6.6.0.35 en hoger.

Fiery JobExpert-regels
Met JobExpert kunt u kiezen uit een lijst met vooraf gedefinieerde regels.
Kies uit de volgende opties:

Alle categorieën JobExpert kiest de beste instellingen voor taakeigenschappen op basis van de
inhoud van de taak.

Kleurbeheer JobExpert kiest de beste kleurinstellingen op basis van de inhoud van de
taak.
Nadat de taak is geanalyseerd door JobExpert, kunt u de toegepaste
instellingen controleren door het tabblad Kleur in Taakeigenschappen te
openen. Indien nodig zal JobExpert ook Adobe PDF Print Engine in de taak
inschakelen.

Afdrukkwaliteit JobExpert kiest de beste instellingen voor beeldkwaliteit op basis van de
inhoud van de taak.
Nadat de taak is geanalyseerd door JobExpert, kunt u de toegepaste
instellingen controleren door het tabblad Afbeelding in Taakeigenschappen
te openen.

VDP JobExpert kiest de beste instellingen in Taakeigenschappen voor PDF-taken
die variabele gegevens bevatten. Als PDF/X-objecten worden gedetecteerd
in de taak, zal JobExpert ook de PDF Print Engine inschakelen.

JobExpert-kolom toevoegen
U kunt een kolom toevoegen voor JobExpert in het Taakcentrum in Command WorkStation.

1 Klik met de rechtermuisknop op een willekeurige kolom onder de titelbalk van het venster.

2 Klik op Nieuw toevoegen > Opdrachtinfo.

3 Selecteer JobExpert-regel.
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De JobExpert-kolom geeft de JobExpert-regels weer die momenteel worden toegepast op de taak.

Een taak importeren met JobExpert
U kunt een taak importeren en JobExpert toepassen in Command WorkStation.
1 Voor het importeren van bestanden in de lijst Geblokkeerd voert u een van de volgende handelingen uit:

• Klik op Bestand > Taak importeren.

• Klik op het werkbalkpictogram Importeren in Taakcentrum.

2 Navigeer naar de locatie van het bestand dat u wilt toevoegen.

3 Klik op Openen.
U kunt meerdere taken importeren door te klikken op het pluspictogram (+) in het dialoogvenster Bestanden
importeren.

4 Selecteer Standaardinstellingen toepassen.

Opmerking: Als u een servervoorkeuze of virtuele printer toepast wanneer u een taak importeert, worden de
instellingen van de servervoorkeuze of virtuele printer als eerste toegepast. Als JobExpert ook is geselecteerd,
worden sommige instellingen mogelijk overschreven door JobExpert, zoals kleur- en beeldinstellingen.

5 Selecteer JobExpert Toepassen.

6 Kies uit een van de volgende regels:

• Alle categorieën

• Kleurbeheer

• Beeldkwaliteit

• VDP

7 Selecteer een taakactie.
JobExpert zal automatisch de aanbevolen instellingen op uw taak toepassen.

JobExpert aan een virtuele printer toevoegen
U kunt JobExpert toepassen op nieuwe virtuele printers in Command WorkStation.
Alleen Beheerders kunnen nieuwe virtuele printers aanmaken.

1 Klik op Server > Apparaatcentrum.

2 Klik op Virtuele printers in het gedeelte Workflows in Apparaatcentrum.

3 Klik op Nieuw.

4 Selecteer JobExpert in het venster Nieuwe virtuele printer.
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5 Kies uit een van de volgende regels:

• Alle categorieën

• Kleurbeheer

• Beeldkwaliteit

• VDP

6 Klik op OK.
Wanneer een PDF taak via een virtuele printer wordt geïmporteerd in Command WorkStation, wordt de taak
verzonden naar de geselecteerde Taakactie en zal JobExpert de aanbevolen instellingen toepassen.

JobExpert toevoegen aan Fiery Hot Folders
U kunt JobExpert toepassen op nieuwe overdrachtmappen in Fiery Hot Folders.
U moet verbinding maken met een Fiery server die Fiery JobExpert ondersteunt.

Opmerking: Raadpleeg Help van Fiery Hot Folders voor meer informatie over Fiery Hot Folders.

1 De Fiery Hot Folders Console openen.

2 Klik op Nieuw.

3 Selecteer JobExpert in het venster Instellingen voor overdrachtmappen.

4 Kies uit een van de volgende regels:

• Alle categorieën

• Kleurbeheer

• Beeldkwaliteit

• VDP

5 Klik op OK.
Wanneer een taak wordt geïmporteerd via Fiery Hot Folders, zal JobExpert de aanbevolen instellingen toepassen.

Pas JobExpert toe in het Taakcentrum
U kunt JobExpert toepassen op een bestaande taak in Taakcentrum.
1 Klik met de rechtermuisknop op een taak in de lijst Geblokkeerd.

2 Selecteer JobExpert Toepassen en kies een van de volgende regels:

• Alle categorieën

• Kleurbeheer

• Beeldkwaliteit

• VDP
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Een voortgangsbalk toont de voortgang van JobExpert in de kolom Taakstatus. Als de JobExpert-kolom aan
Taakcentrum wordt toegevoegd, wordt het bericht Analyseren weergegeven.

Opmerking: Met JobExpert kunt u meerdere taken tegelijk verwerken.

U kunt JobExpert in uitvoering op een van de volgende manieren annuleren:

• Klik op de X in de voortgangsbalk.

• Klik met de rechtermuisknop op de taak en kies Annuleer JobExpert.

JobExpert-instellingen verwijderen
U kunt instellingen die door Fiery JobExpert op een taak zijn toegepast verwijderen in Command WorkStation.
In de lijst Geblokkeerd voert u een van de volgende handelingen uit:

• Als uw taak niet is verwerkt, klikt u met de rechtermuisknop op uw taak en selecteert u Wissen JobExpert.

• Als uw taak wel is verwerkt, klikt u met de rechtermuisknop op uw taak en selecteert u Raster verwijderen. Klik
vervolgens met de rechtermuisknop op de taak en selecteer Wissen JobExpert.

U kunt JobExpert-instellingen ook verwijderen door naar JobExpert te navigeren in het deelvenster Taakoverzicht en
te klikken op Wissen.

Opmerking: Wanneer u de toegepaste JobExpert-instellingen verwijdert, worden de taakeigenschappen die zijn
gewijzigd door JobExpert teruggezet naar de standaardinstellingen van de server. U kunt een taak ook dupliceren en
vervolgens JobExpert toepassen om terug te keren naar de oorspronkelijke instellingen voor taakeigenschappen.

Fiery JobExpert-rapport bekijken
U kunt een overzicht bekijken van de wijzigingen die in een taak zijn aangebracht door JobExpert in Command
WorkStation.
1 Selecteer een JobExpert-taak in de lijst Geblokkeerd in Taakcentrum.

2 Kies een van de volgende manieren om het JobExpert-rapport te openen:

• Klik met de rechtermuisknop op de taak en selecteer Bekijk JobExpert-rapport.

• Navigeer naar het deelvenster Taakoverzicht in Command WorkStation en klik op Rapport bekijken.

Bekijk wijzigingen in JobExpert

U kunt de wijzigingen bekijken die in uw taak zijn aangebracht door JobExpert.
1 Navigeer in het Fiery JobExpert-venster naar de taakeigenschap die u wilt bekijken.

2 Klik op Voorbeeld bekijken.
In het deelvenster Aangepaste paginavoorbeeld kunt u de volgende bedieningselementen gebruiken:

• Vorige en volgende: navigeert tussen taakeigenschappen.

• Aangepaste pagina's: navigeert tussen verschillende aangepaste pagina's in dezelfde taakeigenschap.

• Achtergrond: opent een kleurkeuzetool om de maskerkleur van de achtergrond aan te passen.
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De volgende pictogrammen zijn beschikbaar in het deelvenster Aangepaste paginavoorbeeld:

• X: sluit het huidige taakeigenschap-voorbeeldvenster.

• Gereedschap Zoomen (vergrootglas): hiermee zoomt u in en uit. U kunt ook handmatig een waarde invoeren.
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