
Fiery® Smart Estimator do 
specjalnego tuszu suchego
Poznaj koszty specjalnego tuszu suchego, zanim wydrukujesz pierwszą stronę

Dostępne dla:

Xerox® EX 1000 Print Server z technologiami Fiery do urządzeń Xerox Color 800/1000 Press

Xerox EX-P 1000i Print Server z technologiami Fiery do urządzeń Xerox Color 800i/1000i

Omówienie

Program Fiery Smart Estimator pozwala jeszcze przed rozpoczęciem drukowania uzyskać dokładne szacunki 
dotyczące pokrycia specjalnym suchym tuszem. Ponieważ pokrycie specjalnym tuszem suchym nie jest obliczane 
w przypadku drukowania w systemie opłat za pojedyncze kliknięcie, na przykład podczas drukowania tylko 
w kolorach CMYK, narzędzie to pomaga ustalić, czy koszty produkcji nie będą zbyt wysokie.

Co nowego w wersji 2?

W przypadku użytkowników korzystających z serwera druku EX-P 1000i Print 
Server program Fiery Smart Estimator umożliwia teraz szacowanie zużycia 
czystego tuszu suchego, złotego tuszu suchego i srebrnego tuszu suchego. 
Wszyscy użytkownicy docenią przeprojektowany interfejs oraz inne zmiany 
o charakterze estetycznym.

Jak pobrać

Program Fiery Smart Estimator można pobrać ze strony Fiery WebToolsTM, wybierając opcję sprawdzania dostępności 
aktualizacji produktu. Użytkownicy programu Fiery Smart Estimator będą powiadamiani o przyszłych aktualizacjach 
za pomocą funkcji aktualizacji produktu Fiery.

W celu pobrania programu należy wykonać następujące czynności:

1. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres IP serwera druku EX 1000 lub EX-P 1000i Print Server.

2. Wybierz kartę Konfi guruj.

3.  W obszarze Bieżące ustawienia wybierz łącze Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje.

4.  Po kliknięciu tego łącza nastąpi przejście do strony aktualizacji produktów Fiery, skąd można pobrać program 
Fiery Smart Estimator.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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Tryb o�  ine

Tryb online

Pamiętaj, aby wprowadzić cenę poszczególnych 
rodzajów specjalnego tuszu suchego 

w odpowiednich polach.

Opis działania

WAŻNA UWAGA: Przed rozpoczęciem korzystania z programu 
Fiery Smart Estimator należy ręcznie wprowadzić koszt 
pojemnika każdego rodzaju specjalnego tuszu suchego w panelu 
Ustawienia. Jeżeli wartości te nie zostaną podane, program Fiery 
Smart Estimator nie będzie w stanie oszacować kosztów druku.

Informacje o cenach można uzyskać, kontaktując się 
z przedstawicielem fi rmy Xerox.

Program Fiery Smart Estimator został zaprojektowany jako 
autonomiczne narzędzie, instalowane bezpośrednio na serwerze 
Fiery, komputerze podłączonym do sieci lub samodzielnym 
komputerze niepodłączonym do sieci i może być w łatwy sposób 
uruchamiany za pomocą skrótu na pulpicie. Udostępnia on dwie 
metody umożliwiające szacowanie kosztów specjalnego tuszu 
suchego: w trybie o�  ine oraz w trybie online.

Tryb o�  ine
Program Fiery Smart Estimator używa specjalnego kalkulatora do 
szacowania kosztów w oparciu o informacje o zadaniu, takie jak 
rozmiar strony, obszar pokrycia, liczba kopii i liczba przebiegów. 
Należy pamiętać, że drukowanie z wielokrotnym nakładaniem 
jest możliwe tylko w przypadku tuszu przezroczystego, a nie 
w przypadku tuszu złotego i srebrnego.

Tryb online
W tym trybie program Fiery Smart Estimator łączy się bezpośrednio 
z serwerem Fiery w celu uzyskania dostępu do zadań w kolejce 
wydruku i ich automatycznego przeanalizowania. Jest to 
najdokładniejsza metoda szacowania ilości specjalnego tuszu 
suchego wymaganego dla danego zadania.

Wszyscy zyskują

Dowiedz się, jak przed rozpoczęciem drukowania obliczać zużycie 
specjalnego tuszu suchego, aby z góry poznać koszty produkcji. 
Specjaliści zajmujący się planowaniem kosztów oraz pracownicy 
obsługi klienta mogą dzięki naszemu narzędziu tworzyć 
dokładniejsze szacunki, dostosowując skalę kosztów i zysków.

EFI napędza sukces.
Od kontrolerów w technologii Fiery po wielkoformatowe drukarki atramentowe,
od najniższego kosztu za wydruk etykiety po w pełni zautomatyzowane procesy
biznesowe — EFI ma wszystko, co pomaga Twojej fi rmie odnieść sukces. Odwiedź
stronę www.efi .com lub zadzwoń pod numer +31 (0)20 658 8000, aby uzyskać
więcej informacji.


