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A Fiery Command WorkStation® (CWS5) define um novo padrão para a impressão, 
tornando-a mais produtiva, intuitiva e flexível. Ela centraliza o gerenciamento das 
tarefas, conecta todos os servidores Fiery® na rede e atinge excelentes resultados 
em tempo real para aumentar a produtividade. A interface intuitiva simplifica a 
complexidade, independentemente do nível de experiência dos operadores e o 
software flexível adapta-se a qualquer ambiente.

Fiery Command WorkStation 5

Espaço de trabalho organizado  

Um espaço de trabalho organizado é essencial para um trabalho produtivo.  
A CWS5 ajuda a realizar essa tarefa através da área da Central de Tarefas,  
um local centralizado para exibir e gerenciar as tarefas enviadas para o 
servidor Fiery. É a principal interface de usuário do operador para todos 
os controles de gerenciamento e configuração. 

   Recursos de arrastar e 

soltar para menos cliques 

   Barra de ferramentas 

personalizável

   Status instantâneo de todos 

os servidores Fiery

   Agrupamento para 

gerenciamento eficiente 

das tarefas e visibilidade 

do status da tarefa 

   Informações instantâneas 

sobre mecanismo, 

consumíveis e mídia

   Informações instantâneas 

sobre requisitos da tarefa   

   Pré-visualização integrada 

de tarefa

   Pesquisa de tarefas 

integrada em todos os 

servidores Fiery

A Central de Tarefas torna os usuários mais produtivos com 
um ponto centralizado para exibir e gerenciar as tarefas.
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Pré-visualizações impressionantes

A CWS5 oferece pré-visualizações integradas, rápidas e flexíveis que  
minimizam os erros de impressão e os desperdícios, tornando a 
experiência do usuário mais simples e mais produtiva com:   

•  Pré-visualizações integradas de tarefas para navegar pelas páginas 
e obter outras informações críticas na vista da Central de Tarefas. 

•  SeeQuence Preview mostra como o conteúdo da tarefa definirá as 
páginas e ajudará a navegar em todo o documento com facilidade. 

•  Pré-visualização de tarefas processadas para adicionar, excluir, 
repetir pedidos e mesclar páginas de outras tarefas com um arrastar 
e soltar fácil.

Opção Fiery SeeQuence Suite  

A opção SeeQuence Suite flexível vem com um caminho de atualização 
fácil para a aplicação de layout de documentos recém-criada e integrada 
que possui uma interface visual intuitiva. A opção também vem com 
diversos outros benefícios: 

•  O SeeQuence Suite simplifica a preparação de documentos de 
tarefas complexas e fornece aos operadores as ferramentas para 
proporcionar excelentes resultados com facilidade. 

•  Ele inclui o Fiery SeeQuence Impose e o Fiery SeeQuence Compose, 
que podem trabalhar de forma independente ou em um fluxo de trabalho  
bem integrado, permitindo que os operadores configurem os trabalhos  
com precisão e obtenham uma prova eletrônica. O SeeQuence Impose  
permite um layout livre de erros na folha. O SeeQuence Compose 
executa todas as funções de preparação de documentos por página. 

•  O SeeQuence Compose e o SeeQuence Impose trabalham 

perfeitamente em conjunto na mesma janela, permitindo que os 
usuários apliquem as funcionalidades Compose e Impose ao mesmo 
documento em qualquer ordem.

Integração coesiva de ferramentas  

A área Central de Dispositivos integra as funções de configuração dos 
servidores sob um único espaço de trabalho, incluindo ferramentas de 
gerenciamento de cores, recursos VDP, fontes, Impressoras Virtuais, 
registros de tarefas. Os destaques são: 

•  Resumo de configurações: Permite que os usuários vejam a Folha 
de Configuração e a salvem como PDF ou texto. 

•  Configuração de cores: Oferece uma configuração de cores 
mais intuitiva, o que facilita a visualização de como funciona  
o fluxo das cores. 

•  Registros de tarefas: Filtram os registros por data e exportam todo 
o registro de tarefas para visualizações e manipulação dos dados em 
outros aplicativos como o Microsoft Excel. 

•  Recursos VDP: integra todos os elementos VDP, que podem ser 
gerenciados por tarefa, incluindo os masters FreeForm™.

O SeeQuence Preview é um recurso padrão do CWS5. 

O SeeQuence Impose e o SeeQuence Compose  
trabalham em uma interface de usuário integrada.

A Central de Dispositivos mostra informações  
de sistema rapidamente.
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 Integração flexível e caminho de atualização 
•  Plataforma cruzada completa de suporte para 

Mac e Windows: Mantém exatamente a mesma 
funcionalidade e aparência. 

•  Compatibilidade retroativa até o Fiery System 6: 

Permite que os clientes atualizem o CWS e o software 
do servidor Fiery existente sem custo adicional. 

•  Conexão remota totalmente funcional: Ainda possui 
a vantagem competitiva de ser totalmente funcional 
em conexões locais e remotas. Pode conectar vários 
servidores a partir de um cliente remoto e ter vários 
clientes conectados a um único servidor. 

•  Transição determinada de clientes: Permite que os 
clientes definam o ritmo da sua transição para a nova 
CWS5 executando e operando o CWS4 em paralelo  
no mesmo cliente.

Interessado em testar a Fiery Command WorkStation 5?

Visite www.efi.com/CWS5 e obtenha uma cópia gratuita 
para teste.

Requisitos do sistema  
Requisitos do servidor Fiery

• Fiery System 6 ou posterior*  

Estações do cliente  

Sistema operacional Mac

• Processador: PowerPC® G5 ou processador 
Intel® multicore.

• Mac OS X v10.4.9, 10.5 e 10.6. 

• 1 GB de RAM ou maior recomendável.  

• 3 GB de espaço disponível no disco rígido.

• Monitor 1024x768 com placa de vídeo de 16 bits.

Windows

• Pentium 4. 1 GHz ou processador mais rápido.

• Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® 
ou Windows 7 (32 bits e 64 bits).

• 1 GB de RAM ou maior recomendável.

• 3 GB de espaço disponível no disco rígido.

• Monitor 1024x768 com placa de vídeo de 16 bits.

Imprimir para ganhar com a EFI.

A EFI (www.efi.com) é líder mundial em servidores e controladores 
de impressão digital, impressoras em formato superlargo e tintas, 
impressoras em formato largo, sistemas industriais de impressão 
a jato de tinta e soluções Web-to-Print, Print MIS e prova. A EFI 
dedica-se a aumentar a competitividade de seus clientes com 
soluções premiadas e escaláveis da criação até a impressão, o que 
maximiza a produtividade e aumenta os lucros. A EFI mantém 23 
escritórios no mundo inteiro.

* Notas: 
1.  Para garantir a conexão com um servidor Fiery que executa o software Fiery System 6 ou posterior, consulte www.efi.com/CWS5  

para a lista completa de servidores Fiery suportados.
2. A Fiery Command WorkStation expõe apenas a funcionalidade do servidor Fiery a que ele está conectado durante a impressão.

Auto-Count, BioVu, ColorWise, Command WorkStation, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, EDOX, o logotipo EFI, Electronics For Imaging, Fabrivu, Fiery, 
o logotipo Fiery, Fiery Driven, o logotipo Fiery Driven, Inkware, Jetrion, MicroPress, OneFlow, PressVu, Printellect, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, PrintSmith Site, Prograph, RIP-
While-Print, Ultravu e VUTEk são marcas registradas da Electronics for Imaging, Inc. no Departamento Americano de Marcas e Patentes e/ou em determinadas outras jurisdições 
estrangeiras. Bestcolor é uma marca comercial registrada da Electronics For Imaging GmbH no Departamento Americano de Marcas e Patentes dos EUA. AutoCal, Balance, 
BioWare, ColorPASS, Dynamic Wedge, EFI, Estimate, Fast-4, Fiery Link, Fiery Prints, Fiery Spark, o logotipo Fiery Prints, FreeForm, Hagen, Logic, Pace, Printcafe, PrintSmith, Print 
to Win, PSI, PSI Flexo, Rastek, RIPChips, Screenproof, SendMe, Splash, Spot-On, UltraTex, UV Series 50, VisualCal e WebTools são marcas comerciais da Electronics for Imaging, 
Inc. Best, o logotipo Best, Colorproof, PhotoXposure, Remoteproof, e Screenproof são marcas comerciais da Electronics For Imaging GmbH. Todos os outros termos e nomes de 
produtos podem ser marcas registradas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários, e reconhecidas por esta declaração. 
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