Új lehetőségek az automatizálás és
színoptimalizálás területén
Vincze István

Four Pees-újdonságok
Magyarországon és az Ipexen
Gent Európa ékszerköve nemcsak az építészetben, de a graﬁkai iparban is Európa egyik legértékesebb pontja. Számos szoftverdrágakővel
már megajándékozta a világot, és most újabb
termékekkel gyarapodik a termékpaletta Magyarországon, a Four Pees jóvoltából. Az Ipexen
olyan nemzetközi cégek termékeinek találkozóját teszik lehetővé – természetesen a látogatók örömére –, mint az axaio software, callas
software, Elpical, PerfectProof, Barbierie, Workflowz és Colour Collective – a legújabb automatizálási és színoptimalizálási megoldások bemutatásával.
DFlux – moduláris, újszerű automatizálás, a lehető legegyszerűbb módon
A Four Pees az Ipexen mutatja be a világon először új automatizálási megoldását, a DFlux-ot.
Az Enfocus és callas technológián alapuló DFlux
egy teljesen automatizált termelési platform,
egyszerű felhasználói felülettel, automatizálási feladatok ellátására – úgymint állományok
fogadása, továbbítása, PDF-ek ellenőrzése és javí-

tása, valamint kimenetre való küldése. Az Adobe®
Creative Suite® alkalmazásokkal összekapcsolva
a DFlux támogatja az automatikus állományszabványosítást – a bejövő állományformátumok széles kínálata mellett. Lehetővé teszi a
felhasználónak a hibagyakoriságok és feldolgozási idők jelentős csökkentését. A DFlux egy
modulárisan felépülő rendszer, mely kiegészíthető automatikus képoptimalizálás és kimeneti automatizálás funkciókkal.
ProofMaster és PrintFactory v4 – magas
szintű minőség és automatizálás
A kiállításon bemutatják a nem sokkal korábban bevezetett ProofMaster és PrintFactory v4-es
verzióját. A proofszoftverek közül a ProofMaster
Plus egyszerű színhelyes proofot biztosít – a színkezelési, szabványosítási, minőségkontroll- és
korrektúraeszközök széles tárházával. A ProofMaster Certfy egy olyan megoldás, mely segítségével megoldható az azonnali, szabványkomfortos proofnyomtatás. A PrintFactory v4 nem
csak egy egyszerű RIP, hanem az adatelőkészítéstől a kimenetig és továbbfeldolgozásig terjedő
komplettmegoldás a nagyformátumú nyomtatók legszélesebb választékához.
Claro 7 az Elpical Software-től – átfogó
workﬂow-megoldás képoptimalizáláshoz
Az Elpical Claro 7-es verziójú sorozatában az
alábbi képoptimalizáló termékek találhatók:
 Claro Layot – desktop képoptimalizáló Adobe
InDesign alá,
 Claro Single – teljesen automatizált szerveralapú képoptimalizáló,
 Claro Premedia – komplettmegoldás kliensszerver-alapú képoptimalizálásra, a szerverbázisú képfeldolgozás előnyeivel, a képek egyedi feldolgozása mellett és kombinálva.
Az Elpical jelentős javítási lehetőséget biztosít
olyan területeken, mint a bőrszínek feldolgozása,
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stúdióknak és graﬁkusoknak fejlesztették ki, akiknek naponta több InDesign állományt kell feldolgozniuk.
PDF-megoldások a callas software-től
– komplettmegoldások PDF-automatizálásra a Preﬂight-tól az archiválásig

valamint a JPG-hatások csökkentése – a Claro
Individual Image Analysis technológia segítségével. Ez a termékbevezetés magába foglal egy optimalizált workﬂow-t is, a legújabb Claro Premedia
Job Client-ben, melyet az Adobe InDesignba integráltak.
MadeToPrint az axaio-tól – többcsatornás kimeneti automatizálás
Az axaio software GmbH az Ipexen mutatja be a
MadeToPrint InDesign Server termékét. A MadeToPrint InDesign Server optimalizál, biztosítja
és lerövidíti az összes kimeneti folyamatot –
professzionális Adobe layout felületen belül.
Maximális teljesítményt és rugalmasságot biztosít PostScript-, EPS-, Flash CS4-, SWF-, IDMLés PDF-állományok automatikus printeléséhez.
Ezt a PlugIn-t olyan kiadóházaknak, előkészítő

A callas software GmbH az Ipexen a pdfToolbox
Server termékének 4.5-ös verzióját mutatja be,
ami egy olyan automatizálási megoldás, mely
a PDF-funkciók hiánytalan kínálatát nyújtja –
a Preﬂight-tól kezdve a korrigáláson és a kilövésen keresztül az újbóli felhasználásig. A pdfToolbox Server egy optimális eszköz nyomtatási feladatok ellátásához, PDF/X szabványon alapuló
adatcseréhez, prezentáció-előkészítéshez, állományok újbóli felhasználásához vagy akár dokumentumok analíziséhez és feldolgozásához.
Egy webalapú speciális front-end (bemeneti)
alkalmazás bevezetésével új beépíthetőségi megoldást fejlesztettek ki, amellyel a pdfToolbox Server
különböző webportálokra történő integrálása
válik lehetővé. A pdfToolbox az SDK (programozói könyvtár) technológiának köszönhetően
dinamikus preﬂight-proﬁlok használatát teszi
lehetővé, például a felbontás újbóli ellenőrzését egy a felhasználó által adott értékkel, vagy
különböző képállományok konvertálását, a felhasználói bemenet alapján. A callas programozói könyvtárak széles integrációs lehetőségeket
biztosítanak külsős fejlesztők számára.
Globálisan gondolkodni és
lokálisan kezelni
A Four Pees céget két nagy lokális képviseleti és
kivitelező partner támogatja, a Workflowz és
a Colour Collective. A Workflowz egy képviseleti
partner, mely fő csapásvonala az erős automatizálás és workﬂow-optimalizálás – olyan márkák fémjelzik, mint az axaio, a callas, az Elpical
és a CtrlPublishing. A Colour Collective egy lokális partner, amely a színmenedzsment- és minőségoptimalizálási feladatokra koncentrál úgy,
mint a ProofMaster és a PrintFactory. A Four Pees
2007-ben alakult, a nevük a marketinges 4P
– Product, Price, Place, Promotion – kifejezésre
utal. A termékek megtekinthetők az Ipexen a
Four Pees standjánál, a 11-es csarnokban, az F222
standnál, és az info@vincent-design.com elérhetőség alatt kaphatnak további információkat.
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