
Com o Xerox® Multi-Pass Clear Dry Ink e com 
a utilização das capacidades do Servidor 
de Impressão EFI Fiery, os efeitos visuais 
espantosos e o extraordinário valor da Tinta 
Seca Transparente atingem um novo nível.

Ao utilizarem a ferramenta intuitiva Fiery 
Image Enhance Visual Editor (IEVE) do 
servidor Fiery, os utilizadores podem agora 
adicionar até sete camadas de Tinta Seca 
Transparente numa aplicação, de forma 
eficiente e simplificada.

Exclusivo dos servidores de impressão  
EFI Fiery, esta potente nova funcionalidade, 
permite aplicar os efeitos dimensionais 
dramáticos da Tinta Seca Transparente de 
formas como nunca imaginou. 

Xerox® Multi-Pass Clear Dry Ink para o 
Servidor de Impressão EFI® Fiery®

Multiplique o poder e o valor da Tinta Seca 
Transparente nas suas aplicações através de 
um workflow eficiente e simplificado.

Xerox® Multi-Pass  
Clear Dry Ink
Descrição da tecnologia
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Potenciada pelo Fiery® Image Enhance Visual Editor (IEVE), a 
aplicação Multi-Pass Clear Dry Ink é tão fácil como 1-2-3.

Vantagens para o Cliente IEVE
•	 Mais receitas para fornecedores de serviços 

ao oferecerem serviços de correção de 
imagem.

•	 Tempos reduzidos de execução, pois os 
operadores não precisam de voltar à 
aplicação original de software para corrigir 
as imagens. 

•	 Aplicação de alterações a uma ou várias 
imagens num trabalho.

•	 Redução de custos, pois os fornecedores 
de serviços não precisam de software 
dispendioso para retoque de imagens em 
cada posto de trabalho. 

•	 Aplicação de spot colours e camada 
transparente (até sete camadas de Tinta 
Seca Transparente).

•	 Os clientes ficam mais satisfeitos.

Principais vantagens da Xerox® 
Multi-Pass Clear Dry Ink
Acrescenta mais valor – Criar efeitos 
dimensionais até um máximo de sete 
camadas de Tinta Seca Transparente, 
irá ajudar os seus clientes a chamarem a 
atenção de formas novas e criativas que 
originam vendas e aumentam o ROI.

Aplicações do mundo real – A utilização de 
Multi-Pass Clear Dry Ink pode ser uma forma 
valiosa e rentável de aumentar o sucesso 
das aplicações comuns tais como álbuns 
fotográficos, cartões de felicitações, convites 
e materiais de marketing direto.

Workflow simplificado – A ferramenta 
IEVE interativa e integrada do Fiery® é 
simples de utilizar e permite um controlo 
fácil das aplicações de Multi-Pass Clear Dry 
Ink, ao mesmo tempo que ajusta as cores 
da imagem do trabalho – tudo isto sem 
necessidade de abrir o ficheiro na aplicação 
original e sem necessitar de um computador 
adicional. 

O Fiery Image Enhance Visual Editor (IEVE) 
é uma ferramenta plug-in fácil de usar e 
interativa do Command WorkStation® que 
permite ajustar as cores da imagem de um 
trabalho sem ser necessário abrir o ficheiro 
na aplicação original. O IEVE permite 
realizar a edição da imagem em tempo 
real com confirmação visual, o que elimina 
a necessidade de software adicional de 
edição de imagem. O Image Enhance Visual 
Editor trabalha quer com ficheiros PostScript 
quer com ficheiros PDF. Agora, ao adicionar 
o Multi-Pass Clear Dry Ink, permite que o 
IEVE funcione ainda mais perfeitamente, 
permitindo aos utilizadores controlarem a 
aplicação de sete camadas de Tinta Seca 
Transparente com uma ferramenta fácil de 
usar. O "auxiliar" da ferramenta foi também 
melhorado, oferecendo agora aos utilizadores 
conselhos valiosos e suporte técnico durante 
todo o processo de trabalho.  
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1.  Pode usar qualquer 
documento 
existente. Basta 
importar o ficheiro 
para o Fiery. 

2.  Utilizando o Image 
Enhance Visual Editor, 
selecione as imagens 
do desenho onde 
aplicar Multi-Pass CDI. 

3.  Siga as instruções 
simples do Fiery para 
imprimir até sete 
passagens de Tinta 
Seca Transparente. 

Multi-Pass Clear Dry Ink de forma fácil e económica

Vantagens ao utilizar o Fiery 
Image Enhance Visual Editor
O IEVE lida com a gama mais vasta de 
imagens e trabalhos, pois suporta fontes 
de cor RGB e CMYK e ficheiros dos formatos 
mais utilizados. Isto faz dele o conjunto de 
ferramentas mais completo atualmente 
existente no mercado.

O IEVE pode ser usado para melhorar a 
qualidade de imagem em vários tipos 
de aplicações tais como documentos do 
escritório, álbuns fotográficos e layouts de 
publicações profissionais.

A tecnologia Fiery reúne imagens em 
mosaico das aplicações Microsoft®, para 
assegurar que as melhorias são aplicadas de 
forma coerente à imagem tal como esta foi 
concebida pelo autor e não como mosaicos 
gerados pelo computador.
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