
Fiery® Smart Estimator 
pro speciální suchý inkoust
Náklady na speciální suchý inkoust můžete znát ještě dříve, než vytisknete první stránku

K dispozici pro:

tiskové servery Xerox® EX 1000 s technologií Fiery pro tiskové stroje Xerox Color 800/1000

tiskové servery Xerox EX-P 1000i s technologií Fiery pro tiskové stroje Xerox Color 800i/1000i

Přehled

Nástroj Fiery Smart Estimator poskytuje přesné odhady pro pokrytí speciálním suchým inkoustem, a to ještě 
před zahájením tisku úloh. Vzhledem k tomu, že pokrytí speciálním suchým inkoustem nelze vypočítat jedním 
kliknutím, jako tomu je u výtisků obsahujících pouze barvy CMYK, tento nástroj vám pomůže zmírnit obavy týkající 
se skutečných nákladů na produkci.

Novinky ve verzi 2

Pro uživatele s tiskovým serverem EX-P 1000i nyní nástroj Fiery Smart 
Estimator odhaduje využití čirého suchého inkoustu, zlatého suchého 
inkoustu a stříbrného suchého inkoustu. Všichni uživatelé jistě ocení 
přepracované uživatelské rozhraní a další estetická vylepšení.

Postup při stažení

Nástroj Fiery Smart Estimator lze stáhnout ze stránky Fiery WebToolsTM, kde je možné ručně vyhledat aktualizace 
produktu. Na další aktualizace budou uživatelé nástroje Fiery Smart Estimator upozorněni automaticky 
prostřednictvím aktualizací produktů Fiery.

Při stahování použijte následující postup:

1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte IP adresu tiskového serveru EX 1000 nebo EX-P 1000i.

2. Vyberte kartu Konfi gurace.

3. V části Aktuální nastavení vyberte možnost Kontrola aktualizací produktu.

4.  Pomocí tohoto odkazu přejdete na stránku aktualizace produktů Fiery, kde je možné stáhnout nástroj 
Fiery Smart Estimator.
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O�  ine režim

Online režim

Nezapomeňte zadat do výše uvedených polí hodnoty 
pro jednotlivé typy speciálního suchého inkoustu.

Jak to funguje

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Před použitím nástroje Fiery Smart 
Estimator musíte pro každý typ speciálního suchého inkoustu 
zobrazený na panelu Nastavení ručně zadat náklady na 
lahev. Pokud tyto údaje nejsou vyplněny, nástroj Fiery 
Smart Estimator neposkytne odhad nákladů.

Informace o cenách vám poskytne zástupce společnosti Xerox.

Nástroj Fiery Smart Estimator, který je navržen jako samostatný 
program a instaluje se přímo na server Fiery, do síťového 
počítače nebo samostatného počítače o�  ine, lze snadno spustit 
pomocí zástupce na ploše. Poskytuje dvě metody pro odhad 
nákladů na speciální suchý inkoust: o�  ine režim a online režim.

O�  ine režim
Nástroj Fiery Smart Estimator využívá kalkulátor k poskytnutí 
odhadu nákladů na základě informací o úloze, jako je velikost 
stránky, míra pokrytí, počet kopií a počet průchodů. Poznámka: 
Víceprůchodový tisk je k dispozici pouze pro čirý suchý inkoust. 
Pro zlatý ani stříbrný suchý inkoust není k dispozici.

Online režim
V tomto režimu se nástroj Fiery Smart Estimator připojí přímo 
k serveru Fiery, získá přístup k úlohám v tiskové frontě a automaticky 
je zpracuje. Tento postup zjištění odhadu množství speciálního 
suchého inkoustu potřebného pro danou úlohu je nejpřesnější.

Výhody pro všechny

Díky odhadu využití speciálního suchého inkoustu ještě před 
zahájením tisku můžete předem znát náklady na produkci. Zástupci 
zákaznických služeb a další odborníci pak mohou tato čísla využít 
ke zpřesnění odhadů a upravit tak poměr zisku a nákladů.

EFI fuels success.
Společnost EFI nabízí všechno, co vaše společnost potřebuje k zajištění úspěchu
– od serverů Fiery až po velkoformátové inkoustové tiskárny, od nejnižších nákladů
na tisk štítku až k plně automatizovaným pracovním postupům. Další informace
naleznete na stránkách www.efi .com nebo na telefonním čísle +31 (0)20 658 8000.


