
Fiery® Smart Estimator 
para tinta seca de especialidades
Conheça os custos da tinta seca de especialidades antes de imprimir cada página

Disponível para:

Servidor de impressão Xerox® EX 1000 com tecnologia Fiery para as impressoras 

Xerox Color 800/1000

Servidor de impressão Xerox EX-P 1000i com tecnologia Fiery para as impressoras 

Xerox Color 800i/1000i

Visão geral

O Fiery Smart Estimator fornece estimativas precisas da cobertura de tinta seca de especialidades antes de 
imprimir as tarefas. Como a cobertura de tinta seca de especialidades não é calculada com base em um custo por 
clique, como acontece com as impressões somente em CMYK, esta ferramenta ajuda a acabar com a preocupação 
com os custos reais de produção.

Novidades na Versão 2

O Fiery Smart Estimator permite agora aos usuários com o servidor de 
impressão EX-P 1000i obter uma estimativa da utilização de tinta seca 
transparente, dourada e prateada. Todos os usuários benefi ciarão de uma 
interface de usuário reprojetada e de outros aprimoramentos estéticos.

Como fazer o download

O download do Fiery Smart Estimator pode ser feito a partir da página Fiery WebToolsTM, verifi cando manualmente 
as atualizações de produtos. Para futuras atualizações, os usuários do Fiery Smart Estimator serão automaticamente 
notifi cados via Fiery Product Updates.

Para fazer o download, siga estas etapas:

1. Abra um navegador da Web e digite o endereço IP do servidor de impressão EX 1000 ou EX-P 1000i

2. Selecione a guia Confi gurar

3. Em Confi gurações atuais, selecione Verifi car atualizações de produtos

4. Este link levará você à página Fiery Product Update, onde você poderá fazer o download do 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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Modo o�  ine

Modo online

Certifi que-se de que são introduzidos valores para 
cada tinta seca de especialidades nos campos acima.

Como funciona

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: Antes de usar o Fiery Smart 
Estimator, você terá de introduzir manualmente o custo por 
frasco de cada tipo de tinta seca de especialidades exibido no 
painel Confi gurações. Se estes valores não forem preenchidos, 
o Fiery Smart Estimator não fornecerá estimativas de custos.

Contate seu representante Xerox para obter informação 
sobre preços.

Projetado como ferramenta autônoma e instalado diretamente 
no servidor Fiery, em um PC em rede ou em um PC o�  ine 
autônomo, o Fiery Smart Estimator pode ser facilmente iniciado 
a partir de um atalho na área de trabalho. Ele fornece dois 
métodos para prever os custos da tinta seca de especialidades: 
o modo o�  ine e o modo online.

Modo o�  ine
O Fiery Smart Estimator usa uma calculadora para fornecer uma 
estimativa de custo baseada em informação sobre a tarefa, como 
o tamanho da página, a quantidade de cobertura, o número de 
cópias e o número de passagens. Observe que a impressão de 
vários passes só está disponível para tinta seca transparente. 
Não está disponível para tinta seca dourada e prateada.

Modo online
Neste modo, o Fiery Smart Estimator se liga diretamente ao 
servidor Fiery para acessar as tarefas que se encontram na fi a de 
impressão e processá-las automaticamente. Essa é a forma mais 
precisa de estimar a quantidade de tinta seca de especialidades 
necessária para uma tarefa.

Todos lucram

Aprenda a calcular a utilização de tinta seca de especialidades 
antes de imprimir, para saber previamente quais são os custos 
de produção. Os responsáveis pela elaboração de orçamentos 
e os representantes do atendimento ao cliente podem usá-lo 
para fornecer orçamentos mais precisos, pois ele permitir 
ajustar os custos e as margens de lucro.

EFI fuels success.
Desde Fiery para jato de tinta em formato supergrande, do custo mais baixo
por etiqueta até os processos corporativos mais automatizados, a EFI tem tudo
o que sua empresa necessita para ter sucesso. Visite www.efi .com ou ligue para
650-357-3500 para obter mais informações.


