
Fiery® Smart Estimator 
voor speciale droge inkt
Weet vooraf hoeveel het gebruik van speciale droge inkt zal kosten

Beschikbaar voor:

Xerox® EX 1000 Print Server Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000-persen

Xerox EX-P 1000i Print Server Powered by Fiery voor de Xerox Color 800i/1000i-persen

Overzicht

Fiery Smart Estimator biedt voorafgaand aan de drukwerkproductie een nauwkeurige schatting van de dekking van 
speciale droge inkt. De dekking van speciale droge inkt wordt niet berekend via clicks zoals bij drukwerk met alleen 
CMYK-kleuren. Daarom helpt dit hulpmiddel om zorgen over de werkelijke productiekosten weg te nemen.

Wat is nieuw in versie 2?

Voor gebruikers met een EX-P 1000i Print Server schat Fiery Smart Estimator 
nu het gebruik van doorzichtige droge inkt, gouden droge inkt en zilveren 
droge inkt. Alle gebruikers halen voordeel uit de opnieuw ontworpen 
gebruikersinterface en andere esthetische verbeteringen.

Zo downloadt u het

Fiery Smart Estimator kan worden gedownload door naar de Fiery WebToolsTM-
pagina te gaan en handmatig te controleren op productupdates. Bij toekomstige updates zullen Fiery Smart 
Estimator-gebruikers automatisch op de hoogte worden gesteld via de Fiery-functie voor productupdates.

De stappen voor het downloaden zijn als volgt:

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de EX 1000 Print Server of EX-P 1000i Print Server

2. Selecteer het tabblad Confi gureren

3. Onder Huidige instellingen selecteert u Zoeken naar updates voor het produkt

4. Deze koppeling leidt u naar de Fiery-pagina voor productupdates, waar u Fiery Smart Estimator kunt downloaden
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O�  inemodus

Onlinemodus

Vergeet niet in de bovenstaande velden waarden 
in te voeren voor elk type speciale droge inkt.

Zo werkt het

BELANGRIJKE OPMERKING: Voordat u Fiery Smart Estimator 
gebruikt, moet u handmatig de kosten per fl es invoeren voor 
elk type speciale droge inkt dat wordt weergegeven onder 
Instellingen. Als die waarden niet worden ingevuld, voert 
Fiery Smart Estimator geen kostencalculaties uit.

Neem contact op met uw Xerox-vertegenwoordiger voor 
meer informatie over de prijzen.

Fiery Smart Estimator is ontworpen als zelfstandig hulpmiddel 
en wordt rechtstreeks geïnstalleerd op de Fiery-server, een 
netwerk-pc of een zelfstandige o�  ine-pc. U kunt het gemakkelijk 
starten via een snelkoppeling op het bureaublad. Het biedt twee 
methoden om de kosten voor speciale droge inkt te voorspellen: 
de o�  inemodus en de onlinemodus.

O�  inemodus
Fiery Smart Estimator maakt gebruik van een calculator om 
een kostencalculatie uit te voeren op basis van informatie zoals 
het paginaformaat, de inktdekking, het aantal exemplaren en 
het aantal cycli. Houd er rekening mee dat het gebruik van 
meerdere cycli alleen beschikbaar is voor doorzichtige droge 
inkt, niet voor gouden of zilveren droge inkt.

Onlinemodus
In deze modus maakt Fiery Smart Estimator rechtstreeks 
verbinding met de Fiery-server om toegang te krijgen tot de 
jobs in de afdrukwachtrij en deze automatisch te verwerken. 
Dit is de meest nauwkeurige manier om te schatten hoeveel 
speciale droge inkt nodig zal zijn voor een job.

Iedereen haalt er voordeel uit

Leer hoe u het gebruik van speciale droge inkt kunt berekenen 
om de productiekosten vooraf inzichtelijk te maken. Calculators/
orderbegeleiders en klantenservicemedewerkers kunnen het 
hulpmiddel gebruiken om nauwkeurigere jobcalculaties uit te 
voeren, zodat ze kosten en winstmarges kunnen aanpassen.

EFI fuels success.
Van Fiery tot supergrootformaat inkjetprinter, van de laagste kosten per etiket tot
de meest geautomatiseerde bedrijfsprocessen: EFI heeft alles wat uw bedrijf nodig
heeft om succesvol te zijn. Ga voor meer informatie naar www.efi .com of bel naar
020 658 8000 (NL) of 02 749 94 20 (BE).


