
Özel kuru mürekkep için Fiery® Smart Estimator

Tek bir sayfa yazdırmadan önce özel kuru mürekkebin maliyetlerini öğrenin

Şunlar için geçerlidir:

Xerox Color 800/1000 Baskı makineleri için Fiery tarafından desteklenen 

Xerox® EX 1000 Baskı sunucusu

Xerox Color 800i/1000i Baskı makineleri için Fiery tarafından desteklenen 

Xerox EX-P 1000i Baskı sunucusu

Genel bakış

Fiery Smart Estimator, işleri yazdırmadan önce özel kuru mürekkep kapsamı için doğru tahminler sağlar. Özel kuru 
mürekkep kapsamı, yalnızca CMYK yazdırmaları gibi tıklama sayısı ile hesaplanmadığından bu araç üretimin gerçek 
maliyetiyle ilgili endişeleri azaltmaya yardımcı olur.

Sürüm 2’deki yenilikler nelerdir?

EX-P 1000i Baskı sunucusuna sahip kullanıcılar için Fiery Smart Estimator 
artık şe� af kuru mürekkep, altın kuru mürekkep ve gümüş kuru mürekkep 
kullanımını tahmin etmektedir. Tüm kullanıcılar yeniden tasarlanmış kullanıcı 
arayüzünün ve diğer görsel geliştirmelerin keyfi ni çıkaracak.

Nasıl indirilir?

Fiery Smart Estimator’ı Fiery WebToolsTM sayfasını ziyaret ederek ve ürün güncellemelerini elle kontrol ederek 
indirebilirsiniz. Gelecekteki güncellemeler için Fiery Smart Estimator kullanıcıları Fiery ürün güncellemeleri 
aracılığıyla otomatik olarak bilgilendirilir.

İndirme adımları aşağıdaki gibidir:

1. Bir web tarayıcısı açın ve EX 1000 ya da EX-P 1000i Baskı sunucusunun IP adresini yazın

2. Yapılandır sekmesini seçin

3. Geçerli ayarlar altında Ürün güncellemelerini kontrol edin seçeneğini belirleyin

4. Bu bağlantı sizi Fiery Smart Estimator’ı indirebileceğiniz Fiery ürün güncellemesi sayfasına yönlendirir



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

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, Best, the Best logo, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, 
the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, DockNet, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics 
For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, Fabrivu, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, 
Fiery Link, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, MiniNet, Monarch, MicroPress, OneFlow, Pace, 
PhotoXposure, Printcafe, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, Printstream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Rastek, the Rastek 
logo, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, 
and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be 
trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2015 ELECTRONICS FOR IMAGING | WWW.EFI.COM TL013.02.15_TR

Çevrimdışı mod

Çevrimiçi mod

Yukarıdaki alanlara her bir özel kuru mürekkep 
türü için değer girdiğinizden emin olun.

Nasıl çalışır?

ÖNEMLİ NOT: Fiery Smart Estimator’ı kullanmadan önce Ayarlar 
panelinde gösterilen her özel kuru mürekkep türü için şişe başına 
maliyeti el ile girmeniz gerekir. Bu değerler girilmezse Fiery 
Smart Estimator maliyet tahminlerinde bulunamaz.

Fiyatlandırma ayrıntıları için lütfen Xerox temsilciniz ile görüşün.

Fiery sunucusuna, ağ bağlantılı bir bilgisayara veya bağımsız 
çevrimdışı bir bilgisayara doğrudan yüklenebilen, bağımsız 
bir araç olarak tasarlanmış Fiery Smart Estimator’ı masaüstü 
kısayolundan kolayca başlatabilirsiniz. Özel kuru mürekkep 
maliyetlerini tahmin etmek üzere çevrimdışı mod ve çevrimiçi 
mod şeklinde iki yöntem sağlar.

Çevrimdışı mod
Fiery Smart Estimator bir hesap makinesi kullanarak sayfa 
boyutu, kapsama miktarı, kopya sayısı ve geçiş sayısı gibi iş 
bilgilerine bağlı olarak maliyet tahminleri yapar. Çok geçişli 
yazdırmanın yalnızca şe� af kuru mürekkep için geçerli 
olduğunu, altın veya gümüş kuru mürekkep için geçerli 
olmadığını lütfen unutmayın.

Çevrimiçi mod
Bu modda Fiery Smart Estimator, yazdırma kuyruğunda bulunan 
işlere erişim sağlamak ve işleri otomatik olarak işlemek üzere Fiery 
sunucusuna doğrudan bağlanır. Bu, bir iş için gerekli olan özel kuru 
mürekkep miktarının tahmin edilmesi için en doğru yolu sağlar.

Herkes kâr elde eder

Üretim maliyetlerini önceden belirleyebilmek için yazdırmadan 
önce özel kuru mürekkep kullanımının nasıl hesaplandığını 
öğrenin. Tahminde bulunanlar ve müşteri hizmetleri temsilcileri 
daha doğru tahminlerde bulunmak amacıyla bunu kullanırlar 
ve bu sayede maliyetleri ve kâr oranlarını ayarlayabilirler.

EFI başarıya ulaştırır.
Fiery dijital baskı sunucularından süper geniş formatlı inkjet yazıcılara, en düşük birim
maliyetli etiket üretiminden en ileri düzeyde otomatikleşmiş iş akışlarına kadar EFI,
başarıya ulaşmanız için gerekli olan her şeyi şirketinize sunmaktadır. Daha geniş bilgi
için www.efi .com sitesini ziyaret edin ya da şu numarayı arayın: +31 (0)20 658 8000.


