
Raportowanie  
i monitorowanie

PostpressTworzenie prac 
i Automatyzacja

Podnieś efektywność pracy dzięki 
funkcjonalności Smart Automation. 

W ten sposób  zmniejszysz liczbę 
stanowiących potencjalne źródła błędów 

punktów ręcznej  ingerencji w proces. 

Użyj potężnych i wydajnych narzędzi do 
przygotowania impozycji łącznie ze spec-

jalnymi punkturami i znakami oraz efek-
tami rozsuwania i obracania składek  

i sposobami złamywania bez względu na 
to, jak są skomplikowane.

Wykorzystaj dostępne systemy rastro-
wania wysokiej jakości, w tym AM, FM, 

Hybrydowe z odpowiednimi parame-
trami, liniaturami, kształtami punk-

tów czy kątami, aby uzyskać jakość 
odpowiednią dla danego typu produktów 

poligraficznych.

Zmniejsz czasy narządu i ilość makula-
tury wykonując najwyższej jakości formy 

drukowe, perfekcyjnie zrastrowane 
i skalibrowane.

Ograniczaj ilość makulatury oraz czasy 
narządu dzięki szybkiemu i skutecznemu 

uzyskiwaniu danych wstępnych.

Integracja hybrydowego środowiska  
maszyn offsetowych i cyfrowych 

w postaci wszechstronnego zestawu 
narzędzi stworzonych specjalnie w tym 

celu znacząco rozszerza możliwości 
drukarni.

Gładka integracja sprzętu i procesów 
postpress z technologią stosowaną w dru-

karni celem pozyskiwania danych oraz 
optymalizacji czasów narządu.

Korzystaj z możliwości uzyskania wszech-
stronnej informacji o wszystkich proce-

sach produkcyjnych – monitoruj na bieżąco 
ważne wskaźniki i tendencje, obserwując 

w tym celu zlecenia i maszyny w czasie 
rzeczywistym.

Łączność z Klientami on-line pozwala na 
znaczące zmniejszenie czasów operacji  
prepress oraz czasów reakcji poprawiając 
jednocześnie przejrzystość procesu produk-
cyjnego nie tylko  dla handlowców oraz 
pracowników działów produkcyjnych, ale 
przede wszystkim dla Klientów..

Wykonuj zadania prepress w sposób 
szybszy i łatwiejszy dzięki automatyzacji 

procesów stosując proste, dedykowane 
narzędzia.

1.1 Przesyłanie i sprawdza-
nie plików on-line
Przesyłaj wygodnie i szybko dane do 
systemu produkcyjnego drukarni; 
poprawność danych będzie automaty- 
cznie sprawdzona, a terminy monito-
rowane. Spowoduje to przyspieszenie 
działania i zmniejszenie liczby błędów.

8.1  Integracja procesów
i urządzeń

Ścisła integracja maszyn drukujących 
Speedmaster i ich systemów pomiaru 
barwy z oprogramowaniem drukarni skut-
kuje korzyściami wynikającymi ze spójnej 
bazy danych zawierającej informacje o sta-
tusie maszyn, zleceń i wyników.

9.1 Łatwość i wygoda pracy
Szybko docenisz wygodne i intuicyjne 
narzędzia pozwalające na obróbkę plików 
minimalnym wysiłkiem – technika WYSI-
WYG (dostajesz to, co widzisz) znacząco 
zmniejsza liczbę błędów.

7.1  Kalibracja i profile
barwne

Zapewnij swoim produktom zgodność  
z przyjętymi standardami dzięki zastoso-
waniu wszechstronnych narzędzi kalibra-
cyjnych dla form drukowych oraz odbitek.

6.1 Rastrowanie
Wykorzystaj dostępne systemy rastrowania 
wysokiej jakości, w tym AM, FM, Hybry-
dowe z odpowiednimi parametrami, linia-
turami, kształtami punktów czy kątami, 
aby uzyskać jakość odpowiednią dla 
danego typu produktów poligraficznych.

4.1 Versioning
W przypadku prac wielojęzycznych lub 
posiadających różne warianty, Versioning 
pozwala na znaczną oszczędność czasu oraz 
form drukowych dzięki rozdzieleniu elemen-
tów wspólnych i różnych dla poszczególnych 
wersji.

3.1  Preflight i optymalizacja
plików PDF

Unikaj kosztownych błędów stosując sys-
tem „wczesnego ostrzegania”, zdolny do 
wykrycia potencjalnych problemów  
z plikami. Taki system w porę ostrzeże Cię 
przed niebezpieczeństwem błędu lub  
w miarę możliwości, automatycznie 
naprawi wykryty błąd.

2.1  Tworzenie prac dzięki
funkcji JobMaker

Zapewnij wszystkim swoim pracownikom 
przyjazny interface sieciowy pozwalający 
tworzyć zlecenia wprost w systemie. Będą 
one mogły być przetwarzane przez  
pracowników lub w sposób automatyczny 
(za pomocą Smart Automation).

10.1 Presetting – ustawienia
wstępne Postpress
Wstępne ustawienia zawierające 
rodzaj podłoża, format arkusza i schemat 
złamywania przekazywane do złamywarek 
drastycznie zmniejszą pracochłonność 
narządu tych maszyn.

11.1  Monitorowanie
Wyeliminuj pracochłonne, samodzielne  monito-
rowanie produkcji korzystając z zalet całkowicie 
automatycznego podglądu stanu maszyn i zleceń 
w czasie rzeczywistym.

1.2  Zdalny Softproofing
i akceptacja

Popraw wydajność i skróć czasy reakcji 
przy użyciu inteligentnych narzędzi 
do współpracy z klientami, takich jak 
zdalne: softproofing, weryfikacja oraz 
akceptacja.

9.2 Zestaw narzędzi
prepress
Korzystaj z dowolnego spośród niezwykle 
bogatego zestawu narzędzi pozwalających 
przeprowadzić wszystkie niezbędne ope-
racje od sprawdzenia plików przez tworze-
nie prac aż po montaż, impozycję, procesy 
kalibracyjne oraz sterowania barwą.

7.2 Arkusze i montaże
Automatycznie generowane montaże z zas-
tosowaniem kodów kreskowych znacząco 
ułatwią wybór odpowiednich zleceń  
w Prinect Press Center i ograniczą błędy  
w tym zakresie.

8.2 Push to Stop
Uwolnij autonomiczną produkcję  
w maszynach Speedmaster wykorzystując 
dobór właściwych  ustawień wstępnych  
oraz optymalnego kolejkowania operacji 
i zleceń.

6.4 Multicolor
Znaczące oszczędności oraz usprawnienia 
procesu drukowania barw specjalnych 
mogą stać się Twoim udziałem przy  
wykorzystaniu technologii Multicolor.

6.3 MultiDot
Wykorzystaj innowacyjny system rastro-
wania MultiDot dla zmniejszenia zużycia 
farby, proszku oraz skrócenia czasu 
schnięcia, jednocześnie poprawiając jakość 
reprodukcji m. in.  zmniejszając widoczność 
struktury rastrowej, poszerzając 
reprodukowaną bryłę barw, powiększając 
odporność na efekt Moiré  
i błędy pasowania.

6.2 Oszczędność farby
Uzyskaj oszczędności w zużyciu farby, 
proszku oraz skróć czas schnięcia poprzez 
wprowadzenie rozwiązań bazujących na 
specjalnych profilach barwnych i zinteg-
rowanych systemach sterowania barwą. 
Arkusze mogą być wówczas przetwarzane 
szybciej i bezpieczniej.

Zastosowanie wszechstronnego narzędzia 
do planowania produkcji pozwala 

odnieść istotne korzyści czyniąc procesy 
technologiczne, terminy i aktualne stany 

zleceń przejrzystymi i dostępnymi czasie 
rzeczywistym.

.

5.1  Planowanie 
automatyczne 

Czerp korzyści wynikające z automatyzacji 
planowania wykonania przychodzących 
zleceń we właściwym czasie  
i przyporządkowania ich do odpowiednich 
urządzeń w sposób samoczynny.

5.2 Optymalizacja
Optymalizuj kolejność wykonywania  
zleceń w odniesieniu do poszczególnych 
maszyn, aby drastycznie skrócić czasy 
narządu i przerw w produkcji.

4.2 Produkcja dziełowa
W procesach książkowej oprawy twardej 
mamy pewność, że wszystkie kroki tech-
nologiczne zostały uwzględnione lub prze-
kazane automatycznie wprost z modułu 
Prinect Business Manager.

3.2 Edycja plików PDF
Korzystaj z wszechstronnego  
a jednocześnie przyjaznego narzędzia do 
edycji plików PDF celem dokonania drob-
nych poprawek – nigdy więcej nie będziesz 
tracić czasu na edycję oryginalnego, 
otwartego pliku źródłowego.

2.2  Automatyczne 
tworzenie prac 

Buduj zlecenia w sposób zautomatyzo-
wany korzystając z danych pochodzących 
z systemu MIS,  W2P lub plików .CSV aby 
następnie przetwarzać je przy udziale 
Twoich pracowników, lub automatycznie 
(za pomocą Smart Automation).

10.2 Push to Stop Postpress
Pozwól na autonomiczną produkcję 
składek w Twojej złamywarce Stahlfolder  
z podajnikiem PFX i korzystaj z zalet  
raportowania produkcji.

11.2  Efektywność i statystyka
Przekonaj się, jak efektywne są procesy produk-
cyjne w Twojej drukarni dzięki wstępnie przygo-
towanym zestawieniom i raportom wzbogaconym 
o analizę ilości makulatury, stopnia wykorzysta-
nia maszyn i wydajności produkcji.

1.3  Monitorowanie zleceń
On-line

Włącz monitorowanie zleceń w czasie 
rzeczywistym za pomocą przeglądarki 
internetowej w Twoim komputerze czy 
tablecie – nieważne czy jesteś w drukarni, 
czy z  wizytą u swojego klienta.

8.3  Zlecenia powtarzalne
Zachowaj zoptymalizowane ustawienia 
maszyny drukującej, aby wykorzystać je 
później - dla prac powtarzalnych.

9.3 Dane zmienne
Twórz pliki w oparciu o dane zmienne przy 
wykorzystaniu przyjaznych operatorowi 
narzędzi i formatów danych.

6.5  Automatic Paper
Stretch Compensation
Zastosuj funkcję automatycznej kompen-
sacji deformacji podłoża (APSC) celem 
znaczącej poprawy pasowania i jakości 
druków przy jednoczesnej redukcji czasu 
narządu i ilości makulatury.

7.3 Load Balancing
Zastosowanie dodatkowych Rendererów 
czy efektywne planowanie zadań znacząco 
zmniejszy czas od projektu do dostarczenia 
gotowych form drukowych do maszyny 
drukującej.

5.3 Plan produkcyjny
Wytwórz dogodny plan produkcyjny dla 
każdej maszyny i każdego procesu pro-
dukcyjnego a następnie wydrukuj go bądź 
udostępnij na ekranie.

4.3 Wizualizacja 3D
Wizualizacja 3D gotowego produktu 
na ekranie pozwala na ostateczną jego 
kontrolę łącznie z obróbką wykończeniową 
czy uszlachetnieniem przed rozpoczęciem 
procesu produkcyjnego.

3.3 Trapping
(zalewkowanie)
Zmniejsz ilość makulatury spowodowanej 
błędami pasowania i popraw jakość dru-
ków dzięki wykorzystaniu profesjonal-
nego narzędzia do zalewkowania  
(trappingu).

2.3 Smart Automation
Smart Automation pozwoli Ci znacząco 
podwyższyć wydajność i skuteczność 
produkcji poprzez zmniejszenie liczby 
czynności manualnych szczególnie  
w odniesieniu do typowych, powtarzalnych 
zleceń.

10.4 Compucut
Uprość procesy krojenia – moduł Compu-
Cut pozwala uczynić krajarki Polar  
bardziej wydajnymi i bezbłędnym.

11.3  Raporty OEE
Stosuj proaktywne zarządzanie procesami druko-
wania w oparciu o rzetelne informacje pochodzące 
z wygodnych raportów OEE dokumentujących 
efektywność Twoich systemów w czasie.

8.4 Presetting – ustawienia
wstępne Press
Dokładne i obszerne dane wstępnych 
ustawień przekazane do maszyny 
drukującej pozwalają na oszczędność cen-
nego czasu i uzyskanie pierwszej sprzeda-
walnej odbitki w najkrótszym możliwym 
czasie.

9.4 Automatyzacja
Zminimalizuj liczbę manualnych inge-
rencji w poligraficzny proces produkcyjny 
przez zaimplementowanie zautomatyzowa-
nej technologii tak dla typowych zleceń, 
jaki i dla tych powstałych na bazie W2P.

6.6 Proofing za pomocą
drukarek
Wydruki próbne uzyskane za pomocą 
drukarek inkjet  pozwalają na skuteczną 
i efektywną symulację technologii 
offsetowej i innych technik drukowania. 
Kontrolę jakości wydruków gwarantują 
raporty kolorystyczne i certyfikacja.

7.4 Plate Pilot
Wygodne planowanie wykonywania form 
drukowych na bazie harmonogramu pracy  
maszyn drukujących – bez pracochłonnego 
sortowania płyt.

5.4 Stan zaawansowania
zlecenia
Korzystaj z podglądu statusu każdego  
zlecenia na tle całego procesu technologi- 
cznego stosując informacje uzskane  
w czasie rzeczywistym wprost  
z podłączonych maszyn i stanowisk 
komputerowych. 

3.4 Sterowanie barwą w
plikach PDF
Użyj sprawdzonej metody konwersji 
barwy w plikach PDF, aby automatycznie 
dostosować je do szerokiej gamy proce-
sów poligraficznych (w tym: cz-b, CMYK, 
barwy specjalne czy Multicolor...).

2.4  Gang Automation
Drukuj wydajniej i zużywaj mniej form 
drukowych dzięki automatycznemu grupo-
waniu mniejszych zleceń w jedno większe.

10.3 Data Terminal
Moduł Data Terminal pozwala na wygodną 
integrację, uzyskiwanie danych zwrotnych 
i przekazywanie ustawień w stosunku do 
urządzeń, których nie da się podłączyć 
on-line.

11.4 Raporty jakościowe
Monitoruj jakość druków przy wykorzystaniu 
urządzeń pomiarowych sprzężonych z maszy-
nami drukującymi i podłączonych do systemu 
workflow. Wysokiej jakości raporty kolorystyczne 
pomogą także w zmniejszeniu ilości makulatury.

8.5 Etykiety paletowe
Automatyczne tworzenie etykiet paleto-
wych zmniejsza nakład pracy operatorów 
i ryzyko popełnienia błędu.

7.5 Zużycie farby
Optymalizuj zarządzanie materiałami 
eksploatacyjnymi dzięki automatycznemu 
szacowaniu zużycia farby dla każdego 
zlecenia.

9.5 Integracja
Zintegruj maszyny drukujące offsetowe 
oraz cyfrowe we wspólny proces technolo-
giczny i czerp korzyści z tej synergii – szcze-
gólnie w zakresie sterowania barwą  
i przetwarzania plików.

6.7 Kontrola jakości
Możesz polegać na zoptymalizowanym ste-
rowaniu jakością – każda forma drukowa 
spełni założone standardy w zakresie linea-
ryzacji, rastra i kalibracji a cała produkcja 
będzie zgodna z przyjętą normą (np. ISO 
12647-2).

5.5 Możliwości i obciążenie
produkcją
Szybki, bieżący  podgląd stopnia wyko-
rzystania posiadanych maszyn pozwoli 
Ci podejmować właściwe decyzje 
optymalizując wykonanie kolejnych 
zleceń i właściwie rozporządzać zasobami 
produkcyjnymi.

3.5 Coating Editor
Wykorzystaj łatwe do użycia narzędzia 
celem stworzenia dodatkowych wyciągów 
odpowiadających procesom takim jak 
lakierowanie, nadawanie bieli, czerwieni 
zabezpieczającej w drukowaniu cyfro-
wym czy zastosowanie innych efektów 
wykończeniowych.

3.6 PDF Compare
Popraw bezpieczeństwo produkcji dzięki 
narzędziom pozwalającym na wygodne 
porównanie wersji plików PDF, wykrywa-
niu różnic w obiektach, ich pozycji  
i barwie

8.6 Kolorystyczna baza
danych
Zmniejsz ryzyko popełnienia błędu 
stosując w ramach drukarni jedną, 
zunifikowaną bazę danych kolorów sto-
sowanych przez  wszystkie posiadane 
urządzenia pomiarowe.

9.6 Produkcja hybrydowa
Połącz w ramach wspólnego procesu 
technologię offsetową i cyfrową kierując 
się wielkością nakładu i opłacalnością. 

Pressroom Offset Pressroom DigitalPrzygotowanie 
plików

Prinect Production. Commercial Workflow.

RIP i wytwarzanie 
form drukowych

Barwa i jakośćImpozycja Planowanie 
produkcji

Podejmowanie mających na celu redukcję 
kosztów i wzrost wydajności decyzji biznesowych 
i wyznaczanie strategii rozwoju winno opierać 
się na sprawdzonych danych. Rzetelną informację 
jest w stanie dostarczyć wygodne, skuteczne  
i przyjazne narzędzie typu Business Intelligence.

Smart BI 
Production

Współpraca 
z klientami

Business 
Manager

Prinect Business Manager oferuje 
efektywne wspomaganie  procesów 
związanych z zarządzaniem firmą, 
od automatycznej wyceny, poprzez 
optymalizację procesu produkcyjnego 
aż po gospodarkę magazynową, wysyłkę, 
fakturowanie oraz raportowanie. Dzięki 
pełnej integracji z systemem Prinect oraz 
możliwości zdalnej komunikacji 
z klientami Prinect Business  
Manager pozwala zbudować prawdziwie 
inteligentną drukarnię.

Orginał Po zmianach Różnica

Procesy i funkcje dostępne w ramach modelu  
subskrypcyjnego (Prinect Production Manager) bez plików 
TIFF-B.

Procesy i funkcje dostępne w ramach modelu  
subskrypcyjnego (Prinect Production Manager) bez plików 
TIFF-B wymagające dodatkowej, jednorazowej opłaty.

Procesy i funkcje dostępne w ramach modelu  
subskrypcyjnego (Prinect Production Manager) bez plików 
TIFF-B wraz z technologią drukowania cyfrowego.

P
an

to
n

e®

!

PDF

CSV

JDF

80%

Proof

Job 1
Job 2

%

%

85%

€

!

ES
DE

EN

11102 8 93 764 5

12

13

1

PDF

bez 

APSC

z

APSC



Raportowanie  
i monitorowanie

Projektowanie 
CAD

Projektuj samodzielnie opakowania - 
łącznie z tworzeniem wizualizacji  3D oraz  

wykrojników – stosując  bardzo wygodne, 
sprawdzone narzędzia.

Zastosowanie wszechstronnego narzędzia 
do planowania produkcji pozwala odnieść 

istotne korzyści czyniąc procesy tech-
nologiczne, terminy i aktualne stany 

zleceń przejrzystymi i dostępnymi  czasie 
rzeczywistym.

Zastosuj szereg wszechstronnych narzędzi, 
aby osiągnąć optymalne odwzorowanie 

barwy i najwyższą jakość reprodukcji dla 
każdego obsługiwanego zlecenia.

Zmniejsz czasy narządu i ilość makula-
tury wykonując najwyższej jakości formy 

drukowe, perfekcyjnie zrastrowane 
i skalibrowane.

Ograniczaj ilość makulatury oraz czasy 
narządu dzięki szybkiemu i skutecznemu 

uzyskiwaniu danych wstępnych oraz 
wszechstronnym narzędziom stwo- 

rzonym do obsługi cyfrowych maszyn 
drukujących. 

Gładka integracja sprzętu i procesów  
postpress z technologią stosowaną w dru-

karni celem pozyskiwania danych oraz 
optymalizacji czasów narządu.

Korzystaj z możliwości uzyskania 
wszechstronnej informacji o wszystkich 

procesach produkcyjnych – monitoruj 
na bieżąco ważne wskaźniki i tendencje, 

obserwując w tym celu zlecenia i maszyny  
w czasie rzeczywistym.

Wykonuj zadania prepress w sposób 
szybszy i łatwiejszy dzięki automatyzacji 

procesów stosując proste, dedykowane 
narzędzia.

9.1  Zestaw narzędzi prepress
Korzystaj z niezwykle bogatego zestawu 
narzędzi pozwalających przy zacho-
waniu wygodnej i intuicyjnej obsługi 
przeprowadzić wszystkie niezbędne 
operacje od sprawdzenia plików przez 
tworzenie prac aż po montaż i procesy ste-
rowania barwą.

9.2 Push to Stop
Uwolnij autonomiczną produkcję  
w maszynach Speedmaster wykorzystując 
dobór właściwych  ustawień wstępnych 
oraz optymalnego kolejkowania operacji 
i zleceń.

3.1 Biblioteki opakowań i ich
elementów
Szybko i z zachowaniem najwyższej 
dokładności  projektuj pudełka z kartonu 
bądź tektury falistej. Możesz także  tworzyć 
ich konfigurowalne elementy stosując skalo-
walne biblioteki (ECMA, FEFCO, ENGVIEW). 

5.1  Step & Repeat
Przygotuj w sposób automatyczny  zopty-
malizowane arkusze, oszczędzając niekiedy 
tony kosztownego podłoża i wiele godzin  
ludzkiej pracy.

10.1 Presetting – ustawienia
wstępne Postpress
Wstępne ustawienia przekazywane do 
maszyn postpress drastycznie zmniejszają 
pracochłonność narządu tych maszyn.

3.2   Prototypy oraz lakiero-
wanie (CAM)

Zagwarantuj sobie najwyższe bezpie- 
czeństwo produkcji tworząc prototypy  
opakowań na docelowym podłożu - łącznie  
z lakierowaniem i przegnieceniami.

5.2  Spady
Zadbaj o tworzenie spadów oraz automa-
tyczne bądź interaktywne rozwiązywanie 
konfliktów spadów.

9.3  Zlecenia powtarzalne
Zachowaj zoptymalizowane ustawienia 
maszyny drukującej, aby wykorzystać  
je później - dla prac powtarzalnych.

3.3  Step & Repeat
Twórz automatycznie gotowe montaże  
zawierające jeden lub wiele użytków, 
a system pomoże Ci wybrać minimalny, 
niezbędny rozmiar podłoża. 

5.3  Punktury
Utwórz wygodnie tradycyjne, 2D (QR/Data 
Matrix) lub produkcyjne kody kreskowe 
oraz  dedykowane, specjalne punktury 
opakowaniowe, aby następnie umieścić je 
na impozycji (także metodą drag’n’drop).

3.4 Projektowanie grafiki
(Illustrator Plug-in)
Plug-in (wtyczka) Illustrator Connect 
pozwala stosować grafikę i elementy CAD 
wprost z Package Designera bezpośrednio 
w programie Adobe Illustrator.

9.5 Integracja
Zintegruj maszyny drukujące offsetowe 
oraz cyfrowe we wspólny proces techno-
logiczny i czerp korzyści z tej synergii – 
szczególnie w zakresie sterowania barwą 
i przetwarzania plików.

10.3  Compucut
Uprość procesy krojenia – moduł Compu-
Cut pozwala uczynić krajarki Polar  
bardziej wydajnymi i bezbłędnymi – szcze-
gólnie w odniesieniu do etykiet.   

5.4  Formy zbiorcze
Szereg różnych  zleceń na jednym lub 
wielu arkuszach za naciśnięciem jednego 
przycisku przynosi oszczędności w zużyciu 
form drukowych i pracy maszyny druku-
jącej oraz podwyższa wydajność procesu 
drukowania.

10.2 Data Terminal
Moduł Data Terminal pozwala na wygodną 
integrację, uzyskiwanie danych zwrotnych 
i przekazywanie ustawień w stosunku do 
urządzeń, których nie da się podłączyć 
on-line.

5.5  Wizualizacja 3D
Utwórz symulację 3D produktu łącznie 
z punkturami i innymi elementami, 
udostępniając zleceniodawcy realistyczną 
wizualizację przygotowywanego pudełka 
czy ulotki.

9.4 Kolorystyczna baza 
danych
Zmniejsz ryzyko popełnienia błędu 
stosując w ramach drukarni jedną, 
zunifikowaną bazę danych kolorów  
stosowanych przez  wszystkie posiadane 
urządzenia pomiarowe.

3.5  Modele 3D z efektami
Buduj profesjonalne modele 3D opakowań 
kartonowych z efektami wykończenio-
wymi (np. folii, lakieru, tłoczeń i efektów 
3D) i wysyłaj je w przyjaznym formacie PDF 
lub html.

4.6  PDF Compare
Popraw bezpieczeństwo produkcji dzięki 
narzędziom pozwalającym na wygodne 
porównanie wersji plików PDF, wykrywaniu 
różnic w obiektach, ich pozycji i barwie.

5.6  Etykiety
Dostępne, dedykowane  narzędzia pozwa-
lają także na zaawansowaną produkcję 
etykiet.

5.7 Standardowa impozycja
Oprócz funkcji charakterystycznych dla 
produkcji opakowań system pozwala na 
wykonywanie tradycyjnej impozycji.

3.6  Raporty ze zleceń
Profesjonalne raporty z wykonania zlece-
nia z możliwością ich dostosowania do 
własnych potrzeb powstają za naciśnięciem 
jednego przycisku.  Raporty w wygodnym 
formacie PDF mogą dodatkowo zawierać 
użytek i jego widok 3D.

Procesy i funkcje dostępne w ramach modelu  
subskrypcyjnego (Prinect Production Manager) bez plików 
TIFF-B.

Procesy i funkcje dostępne w ramach modelu  
subskrypcyjnego (Prinect Production Manager) bez plików 
TIFF-B wymagające dodatkowej opłaty.
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9.6 Dane zmienne
Twórz pliki w oparciu o dane zmienne przy 
wykorzystaniu przyjaznych operatorowi 
narzędzi i formatów danych. Możliwe 
jest także wykorzystanie tak  uzyskanych 
zmiennych treści. 
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Łączność z Klientami on-line pozwala na 
znaczące zmniejszenie czasów realizacji 
zleceń oraz czasów reakcji, poprawiając jed-
nocześnie przejrzystość procesu  
produkcyjnego zarówno dla klientów, jak  
i handlowców oraz pracowników działów 
produkcyjnych.

1.1  Przesyłanie i sprawdza-
nie plików on-line

Przesyłaj wygodnie i szybko dane do 
systemu produkcyjnego drukarni; 
poprawność danych będzie automaty-
cznie sprawdzona, a terminy monito- 
rowane. Spowoduje to przyspieszenie 
działania i zmniejszenie liczby błędów.

1.2  Zdalny Softproofing
i akceptacja

Popraw wydajność i skróć czasy reakcji 
przy użyciu inteligentnych narzędzi 
do współpracy z klientami, takich jak 
zdalne: softproofing, weryfikacja oraz 
akceptacja.

Podnieś efektywność pracy dzięki funk-
cjonalności Smart Automation. W ten 

sposób  zmniejszysz liczbę stanowiących 
potencjalne źródła błędów punktów 

ręcznej  ingerencji w proces. 

2.1 Tworzenie prac dzięki
funkcji JobMaker
Zapewnij wszystkim swoim pracownikom 
przyjazny interface sieciowy pozwalający 
tworzyć zlecenia wprost w systemie. Będą 
one mogły być przetwarzane przez pra-
cowników lub w sposób automatyczny (za 
pomocą Smart Automation). 

2.2   Automatyczne 
tworzenie prac

Buduj zlecenia w sposób zautomatyzowany 
korzystając z danych pochodzących  
z systemu MIS,  W2P lub plików .CSV aby 
następnie przetwarzać je przy udziale 
Twoich pracowników, lub automatycznie 
(za pomocą Smart Automation).

2.3 Smart Automation
Smart Automation pozwoli Ci znacząco 
podwyższyć wydajność i skuteczność pro-
dukcji poprzez  zmniejszenie liczby  
czynności manualnych szczególnie  
w odniesieniu do typowych, powtarzalnych 
zleceń.

2.4 Gang Automation
Drukuj wydajniej i zużywaj mniej form 
drukowych dzięki automatycznemu 
grupowaniu mniejszych zleceń w jedno 
większe.

4.1  Preflight i optymalizacja
plików PDF

Unikaj kosztownych błędów stosując sys-
tem „wczesnego ostrzegania”, zdolny do 
wykrycia potencjalnych problemów  
z plikami. Taki system w porę ostrzeże Cię 
przed niebezpieczeństwem błędu lub,  
w miarę możliwości, automatycznie 
naprawi wykryty błąd.

4.2 Edycja plików PDF
Korzystaj z wszechstronnego a jed-
nocześnie przyjaznego narzędzia do edycji 
plików PDF celem dokonania drobnych 
poprawek – nigdy więcej nie będziesz 
tracić czasu na edycję oryginalnego, 
otwartego pliku źródłowego.

4.3 Trapping
(zalewkowanie)
Zmniejsz ilość makulatury spowodowa-
nej błędami pasowania i popraw jakość 
druków dzięki wykorzystaniu profes-
jonalnego narzędzia do zalewkowania 
(trappingu). 

4.4 Sterowanie barwą w
plikach PDF
Użyj sprawdzonej metody konwersji barwy 
w plikach PDF, aby automatycznie dosto-
sować je do szerokiej gamy procesów poli-
graficznych (w tym: cz-b, CMYK, barwy 
specjalne czy Multicolor...).

4.5 Coating Editor
Utwórz za pomocą łatwych do użycia 
narzędzi dodatkowe wyciągi odpowiada-
jące procesom takim jak lakierowanie, 
nadawanie bieli czy zastosowanie innych 
efektów wykończeniowych.

Użyj potężnych i wydajnych narzędzi do 
przygotowania impozycji na potrzeby opa-

kowań, łącznie ze specjalnymi punkturami 
i znakami.

6.1 Planowanie
automatyczne 
Czerp korzyści wynikające z automatyzacji 
planowania wykonania przychodzących 
zleceń we właściwym czasie i przyporząd-
kowania ich do odpowiednich urządzeń  
w sposób samoczynny.

6.2  Optymalizacja
Optymalizuj kolejność wykonywania  
zleceń w odniesieniu do poszczególnych 
maszyn, aby drastycznie skrócić czasy 
narządu i przerwa w produkcji.

6.3  Plan produkcyjny
Wytwórz dogodny plan produkcyjny dla 
każdej maszyny i każdego procesu pro-
dukcyjnego a następnie wydrukuj go bądź 
udostępnij na ekranie.

6.4  Stan zaawansowania
zlecenia

Korzystaj z podglądu statusu każdego 
zlecenia na tle całego procesu technolo- 
gicznego stosując informacje uzyskane  
w czasie rzeczywistym wprost z podłączo- 
nych maszyn i stanowisk komputerowych. 

6.5  Możliwości i obciążenie
produkcją

Szybki, bieżący  podgląd stopnia wyko-
rzystania posiadanych maszyn pozwoli Ci 
podejmować właściwe decyzje optymalizu-
jąc wykonanie kolejnych zleceń i właściwie  
rozporządzać zasobami produkcyjnymi.

7.1 Rastrowanie
Wykorzystaj dostępne systemy rastrowania 
wysokiej jakości, w tym AM, FM, Hybry-
dowe z odpowiednimi parametrami, linia-
turami, kształtami punktów czy kątami, 
aby uzyskać jakość odpowiednią dla danego 
typu produktów poligraficznych.

7.4 Multicolor
Znaczące oszczędności oraz usprawnienia 
procesu drukowania barw specjalnych 
mogą stać się Twoim udziałem przy wyko-
rzystaniu technologii Multicolor.

7.5  Automatic Paper
Stretch Compensation

Zastosuj funkcję automatycznej kompen-
sacji deformacji podłoża (APSC) celem 
znaczącej poprawy pasowania i jakości 
druków przy jednoczesnej redukcji czasu 
narządu i ilości makulatury.

8.1  Kalibracja i profile
barwne

Zapewnij swoim produktom zgodność  
z przyjętymi standardami dzięki zastoso-
waniu wszechstronnych narzędzi kalibra-
cyjnych dla form drukowych oraz odbitek.

8.2 Arkusze i montaże
Automatycznie generowane montaże z zas-
tosowaniem kodów kreskowych znacząco 
ułatwią wybór odpowiednich zleceń  
w Prinect Press Center i ograniczą błędy  
w tym zakresie.

8.3  Load Balancing
Zastosowanie dodatkowych Rende- 
rerów czy efektywne planowanie zadań 
znacząco zmniejszy czas od projektu do 
dostarczenia gotowych form drukowych 
do maszyny drukującej.

8.4 Plate Pilot
Wygodne planowanie wykonywania form 
drukowych na bazie harmonogramu pracy  
maszyn drukujących – bez pracochłon-
nego sortowania płyt.

8.5 Zużycie farby
Optymalizuj zarządzanie materiałami 
eksploatacyjnymi dzięki automatycznemu 
szacowaniu zużycia farby dla każdego 
zlecenia.

11.1  Monitorowanie
Wyeliminuj pracochłonne, samodzielne  
monitorowanie produkcji korzystając z zalet 
całkowicie automatycznego podglądu stanu 
maszyn i zleceń w czasie rzeczywistym.

11.2  Efektywność i statystyka
Przekonaj się, jak efektywne są procesy produ- 
kcyjne w Twojej drukarni dzięki wstępnie przygo- 
towanym zestawieniom i raportom wzbogaconym 
o analizę ilości makulatury, stopnia wykorzysta-
nia maszyn i wydajności produkcji.

11.3  Raporty OEE
Stosuj proaktywne zarządzanie procesami dru-
kowania w oparciu o rzetelne informacje pocho-
dzące z wygodnych raportów OEE dokumentują-
cych efektywność Twoich systemów w czasie. 

11.4  Raporty jakościowe
Monitoruj jakość druków przy wykorzystaniu 
urządzeń  pomiarowych sprzężonych  
z maszynami drukującymi i podłączonych do 
systemu workflow. Wysokiej jakości raporty  
kolorystyczne pomogą także w zmniejszeniu 
ilości makulatury.

Podejmowanie mających na celu redukcję kosz-
tów i wzrost wydajności decyzji biznesowych  
i wyznaczanie strategii rozwoju winno opierać 
się na sprawdzonych danych. Rzetelną informację 
jest w stanie dostarczyć wygodne, skuteczne  
i przyjazne narzędzie typu Business Intelligence.

1.3  Monitorowanie zleceń
On-line

Włącz monitorowanie zleceń w czasie 
rzeczywistym za pomocą przeglądarki 
internetowej w Twoim komputerze czy 
tablecie – nieważne czy jesteś w dru-
karni, czy z  wizytą u swojego klienta.

Tworzenie prac 
i Automatyzacja 

7.6 Proofing za pomocą
drukarek
Wydruki próbne uzyskane za pomocą 
drukarek inkjet  pozwalają na skuteczną 
i efektywną symulację technologii  
offsetowej i innych technik drukowania. 
Kontrolę jakości wydruków gwarantują 
raporty kolorystyczne i certyfikacja.

7.7 Kontrola jakości
Możesz polegać na zoptymalizowanym ste-
rowaniu jakością – każda forma drukowa 
spełni założone standardy w zakresie  
linearyzacji, rastra i kalibracji, a cała pro-
dukcja będzie zgodna z przyjętą normą 
(np. ISO 12647-2).

7.2 Oszczędność farby
Uzyskaj oszczędności w zużyciu farby, 
proszku oraz skróć czas schnięcia poprzez 
wprowadzenie rozwiązań bazujących na 
specjalnych profilach barwnych i zinte-
growanych systemach.

7.3 MultiDot
Wykorzystaj innowacyjny system rastro-
wania MultiDot dla zmniejszenia zużycia 
farby, proszku oraz skrócenia czasu 
schnięcia, jednocześnie poprawiając 
jakość reprodukcji m. in.  zmniejszając 
widoczność struktury rastrowej, 
poszerzając reprodukowaną bryłę barw, 
powiększając odporność na efekt Moiré  
i błędy pasowania.

9.7 Presetting – ustawienia
wstępne Press
Dokładne i obszerne dane wstępnych 
ustawień przekazane do maszyny 
drukującej pozwolą na oszczędność cen-
nego czasu i uzyskanie pierwszej sprzeda-
walnej odbitki w najkrótszym możliwym 
czasie. 

9.8 Etykiety paletowe
Automatyczne tworzenie etykiet paleto-
wych zmniejsza nakład pracy operatorów  
i ryzyko popełnienia błędu.
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