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A PDF-technológia zászlóshajója – az Enfocus –
az idei Ipex-kiállításon is több újdonsággal
jelentkezik. „Ne keményebben, okosabban dol-
gozz!” – ennek szellemében fejlesztették ki leg-
újabb terméküket is, mellyel megkönnyítik a
munkát, most már nemcsak az előkészítői, ha-
nem a kreatív területeken is. 

A PitStop Connect egy olyan eszköz, mely lehe-
tővé teszi előkészítői, nyomdai és kiadói fel-
használók számára az úgynevezett Connector-
ok létrehozását (kis Drag and Drop-eszköz az
asztalon) ellenőrzések, javítások automatikus
levezénylésére. A Connector tetszés szerinti gya-
korisággal megosztható az ügyfelekkel, grá-
tiszként adható. A PitStop Connect segítségével
kreatív partnerek fáradtságmentesen tudnak
a nyomdáknak és kiadóknak nyomdakész PDF-
állományokat küldeni. A piacon már van pár
eszköz a kreatívok részére, mely segít nyomda-
kész PDF előállításában, de általában drágák és
eléggé bonyolultak. Ezért talált ki az Enfocus
egy olyan egyszerű eszközt, mely megkönnyíti
a kommunikációt a nyomdák és a kevés gyakor-
lattal rendelkező felhasználók között, klikk-díj,
és egyéb más rejtett költségek nélkül.

ÍGY MűKÖDIK A PITSTOP CONNECT

A nyomda vagy kiadó előállít egy egyszerű
PDF Connector-t, melyet ügyfele elhelyez a szá-
mítógépének asztalán – bármilyen felhasználói
szoftver installálása nélkül. A tervező ráhúzza az
illető PDF-állományt a Connector-ra, annak fel-
dolgozása automatikusan megtörténik a nyom-
da vagy kiadó által előre definiált Preflight Profil
és/vagy Akciólista alapján. Ennek kapcsán a ter-
vező saját maga ki tudja javítani a talált hibát
az eredeti állomány módosításával. A Connector
rendelkezik küldési funkcióval is, továbbítja
a PDF-állományt (beleértve a Preflight-infor-
mációkat is) – FTP vagy direkt HTTP vonalon –
a nyomdánál vagy kiadónál installált Enfocus
Switch Server-re. A Connector lehetővé teszi meta -

adatok hozzáfűzését is, melyet az Enfocus Switch
fel tud használni. A PitStop Connect gondos-
kodik arról, hogy az adatok csak ahhoz a szol-
gáltatóhoz juthassanak el, amely az ügyfélnél
a Connector-t elhelyezte.

HÍDVERÉS KÉT VILÁG KÖZÖTT

A PitStop Connect bevezetésével az Enfocus ész-
szerűsíteni fogja a munkafolyamatot a nyomdai
szolgáltatók és a tervezők között. Ez az eszköz
lehetővé teszi az ügyfél közvetlen kapcsolatát a
szolgáltatónál működtetett workflow-rendszer-
rel, és fércelés nélkül összekapcsolható Switch-
el vagy akár PitStop Server-rel. A PitStop Connect
segítségével a nyomdák és kiadók nagy meny-
nyiségben tudnak fogadni PDF-állományokat,
és abszolút biztosak lehetnek, hogy a minőség
megfelel az elvárásoknak. Beérkezés után a Switch
elvégezteti kézi érintés nélkül az állományok
osztályozását, adminisztrálását, és feldolgozza
azokat. Az egész workflow az előállítástól a kész
kimenetig magas automatizáltsági fokot tesz
lehetővé, ami eddig csak nehéz és kimondot-
tan magas technikai és költségráfordítással volt
megvalósítható.

A PitStop Connect az Ipexen lesz először meg-
tekinthető, május 18. és 25. között Birming -
ham ben, az Enfocus kiállítási standjánál (C150,
12-es csarnok). További információk az info@
vincent-design.com elérhetőségen kérhetők.
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