
Redução de tempo e erros  

O SeeQuence Impose é uma solução WYSIWYG intuitiva 
projetada para ambientes de produção. O conjunto de 
ferramentas robustas fornece uma abordagem automatizada 
e rápida para tarefas demoradas e tediosas que deixam os 
operadores sujeitos a erros.

Com o SeeQuence Impose, os designers não precisam se 
preocupar com a inclusão das configurações de imposição. 
Eles agora podem delegar essa atividade aos operadores 
no momento da produção, permitindo que eles aproveitem 
os recursos rápidos e precisos de imposição de documentos 
da solução.

Montagem de documentos mais rápida e eficiente

O SeeQuence Impose amplia os recursos de imposição por 
driver oferecidos pelo Booklet Maker e acrescenta recursos 
de edição de conteúdo sem modificar arquivos nativos, 
adicionar ou excluir páginas, e a capacidade de fazer uma 
verificação preflight dos possíveis erros. 

Imposição para tarefas VDP mais simples e mais rápida

A solução reduz a complexidade associada às tarefas VPN 
(impressão de dados variáveis) para comunicações diretas. 
Com o SeeQuence Impose, as tarefas de dados variáveis 
com diversos registros de tamanhos variáveis podem ser 
impostas em seqüências específicas para produzir uma 
grande variedade de aplicações e materiais, incluindo 
livretos, livros, cupons e cartões de visitas. 

A Faixa de Controle, projetada para imposição de VPN, 
permite que os operadores identifiquem rapidamente 
erros, reduzam os desperdícios e aumentem os tempos  
do processo completo.

Maior produtividade com  tempos de produção  

mais rápidos 

Os recursos de produtividade da solução simplificam o fluxo 
de trabalho e aumentam a automação. Os usuários podem:

•	 Criar modelos de imposição ilimitados definidos  
pelo usuário. 

•	 Aplicar modelos de imposição de Propriedades de Trabalho, 
Hot Folders e Impressoras Virtuais.

•	 Exibir miniaturas e prévias de tela cheia do conteúdo real da 
página na assinatura da imposição, de forma rápida e fácil.

•	 Gerenciar a produção de tarefas impostas com requisitos 
de mídia combinada.

Maximize seus lucros com a SeeQuence Suite

Use um único espaço de trabalho para todas as tarefas  
de layout adicionando o SeeQuence Compose. Com isso, 
os clientes podem incorporar a montagem de documentos 
visual e intuitiva, e o processamento por página. 

O SeeQuence Impose e o SeeQuence Compose trabalham 
juntos para simplificar as atividades de preparação de docu-
mentos que exigem muito trabalho para reduzir os tempos 
de configuração mesmo nos trabalhos mais complexos. 

Imposição de Documentos Intuitiva que 
Automatiza Tarefas de Pré-impressão 

EFI Fiery SeeQuence Impose

SERVER AND CONTROLLER SOLUTIONS

Erros de imposição decorrentes de tarefas complexas são caros e desperdiçam 
tempo em cronogramas de produção já apertados. O Fiery® SeeQuence Impose 
simplifica e automatiza o processo de imposição, tornando a produção mais eficiente.

O SeeQuence Impose oferece visualizações por Página e Folha  
da tarefa imposta.
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Auto-Count, BioVu, BioWare, ColorWise, Command WorkStation, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, EDOX, o logotipo da EFI, Electronics For Im-
aging, Fabrivu, Fiery, o logotipo Fiery, 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. nos Estados Unidos e determinados outros países.  BESTColor é uma marca registrada da 
Electronics for Imaging GmbH nos EUA. O logotipo APPS, AutoCal, Balance, ColorPASS, Dynamic Wedge, EFI, Estimate, Fast-4, Fiery Driven, o logotipo Fiery Driven, Fiery 
Link, Fiery Prints, Fiery Spark, o logotipo Fiery Prints, FreeForm, Hagen, o logotipo Jetrion, Logic, Pace, Printcafe, o logotipo PrintMe, PrintSmith, Print to Win, PSI, PSI 
Flexo, Rastek, o logotipo Rastek, RIPChips, SendMe, Splash, Spot-On, UltraPress, UltraTex, UV Series 50, VisualCal, o logotipo VUTEk e WebTools são marcas comerciais 
da Electronics for Imaging, Inc. nos EUA e/ou em determinados outros países.  Best, o logotipo Best, Colorproof, PhotoXposure, Remoteproof e Screenproof são marcas 
comerciais da Electronics for Imaging GmbH nos EUA e/ou em determinados outros países. Todos os outros termos e nomes de produtos podem ser marcas registradas 
comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários, e aqui reconhecidas como tais.
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O portfólio da EFI de 
soluções integradas 

aumenta a produtivi-
dade e melhora seus 

resultados financeiros. 
Para saber mais, visite 

www.efi.com.

Fiery SeeQuence Impose

Ferramentas poderosas de imposição para velocidade  

e flexibilidade

A solução funciona dentro da interface do Fiery Command 
Workstation® 5, e as tarefas de imposição podem ser 
realizadas no servidor Fiery ou remotamente nos clientes 
Windows® ou Macintosh. 

Modelos de imposição ilimitados: Cria e salva modelos 
personalizados para reutilização, eliminando tarefas 
redundantes e reduzindo os erros. 

Tamanho do acabamento definido pelo usuário: respeita 
a intenção do designer detectando automaticamente a 
caixa de corte e a caixa de sangria definidas no documento 
de origem.

Montagem e edição de documento: Permite visualizar minia-
turas e visualizações de tela cheia. Adiciona e exclui páginas. 
Permite uma edição de imagem e texto de última hora.

Preflight: Permite a verificação de erros de pré-produção.

Fluxos de trabalho VDP: Inclui prévia de raster, impressão 
de provas e Faixa de Controle para identificação rápida de 
folhas danificadas. 

Corte e empilhamento únicos: Permite que os usuários 
comecem a cortar, classificar e embalar antes que as tarefas 
de impressão sejam concluídas.

Arquivo PDF: Arquiva tarefas impostas como arquivos  
PDF para facilitar a reimpressão. 

Estilos de colaboração: Tem outros estilos de colaboração 
tradicionais Único e Repetição para tarefas VDP e não-VDP. 

Indicador de área não-imprimível: Detecta sobreposição 
de imagem e área não-imprimível e ajusta o layout antes 
do RIP.

Define fatores de escala: Proporciona maior controle 
sobre as opções de escala. 

Opções de eliminação: Altera a seqüência de saída para 
otimizar o processo de acabamento. 

Configuração da capa: Muda dinamicamente a paginação 
inserindo páginas em branco necessárias.

Mídia misturada: Especifica a atribuição de mídias a partir 
da interface com referência visual para o conteúdo final, 
reduzindo os erros.

Definição de catálogo de papéis: Define substratos 
personalizados e os adiciona a partir do catálogo de papéis 
para criar uma especificação de mídia mais rápida e fácil.

Suporte ao Booklet Maker: Suporte à imposição baseada 
em driver através do Booklet Maker, permitindo que as tarefas 
se alternem entre o Booklet Maker e o SeeQuence Impose. 

Ferramenta de medição: Determina a distância entre  
dois pontos de referência em uma folha. 

Ajuste de deslizamento: Ajusta o deslizamento para 
aplicar texto reto e alinhado em todo um documento  
com várias páginas.

Marcas de acabamento e dobradura personalizáveis: 
Define a cor, o tamanho, a largura e o tipo de acabamento 
e as marcas de dobradura independentemente.

Adicionar, excluir e duplicar folhas: Insere o texto do 
cliente em páginas em branco e adiciona, exclui ou duplica 
imagens impostas sem voltar para o documento fonte.

Requisitos do sistema

•	 Fiery System 6 ou posterior

•	 Fiery Command WorkStation v5.0 ou posterior

Estação do cliente (mínimo)  

Sistema Operacional do Mac

•	 PowerPC® G5 ou processador Intel® multicore

•	 Mac OS X v10.4.9 e 10.5 

•	 1 GB de RAM ou maior (recomendado) 

•	 5 GB de espaço disponível no disco rígido

•	 Monitor de 17 pol., cores de 16 bits, resolução 1024x768

Windows

•	 Pentium 4. 1 GHz ou processador mais rápido

•	 Microsoft® Windows® XP ou Windows Vista® 

•	 1 GB de RAM ou maior (recomendado) 

•	 5 GB de espaço disponível no disco rígido

•	 Monitor de 17 pol., cores de 16 bits, resolução 1024x768

Observação: A funcionalidade do SeeQuence Impose é determinada pela 
versão do software do sistema Fiery a que o usuário está conectado.  
Entre em contato com o fornecedor Fiery para informações adicionais  
sobre recursos e funcionalidades específicas do seu Fiery.


