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A Goodwill International Kereskedelmi Kft. legújabb termékcsoportja a Printflow szlovák cég
termékei. A cég tizenöt éve van jelen a nyomdaipari piacon, és figyelemmel kíséri a nyomdaiparban végbemenő új irányzatokat. A cég fejlesztéseit,
gyártási kapacitásait olyan technológiák kidolgozására fordítja, melyek elősegítik a munkatermelékenység és a minőség növelését a nyomdaüzemekben. Technológiái a nyomdaipari üzemek
nagy részében alkalmazhatók. Az elmúlt tizenöt
évben ötszáznál több berendezést helyeztek üzembe, melyeket az öt kontinens több mint harminc
országában szereltek fel. A Printflow cég legnépszerűbb termékei közül két terméket emelnénk ki.

lemez felületi fedettségéről nyert adatokat a nyomógép festékvályújának előbeállításához szükséges adatokra. A rendszer egyik legnagyobb előnye, hogy mindegyik géptípussal (Heidelberg,
MAN Roland, KBA, Komori, Mitsubishi, Ryobi,
Adast, Polly…stb.) kompatibilis, és egyszerre több
gép kiszolgálására is képes mind Cip3 és Cip4 RIPadatokkal. A rendszer előnye a nagy gépgyártók
hasonló termékeivel szemben, hogy nagymértékben olcsóbb, és két hónapig ingyenesen kipróbálható!
PRINTFLOW DC – VISSZAHATÓ/ONLINE
DENZITOMÉTERES NYOMÁSMINŐSÉGELLENŐRZŐ RENDSZER
A Printflow DC rendszer kiértékeli a denzitométeres
információkat, és automatikusan indítványozza
a festékvályúk zónáinak optimális beállítását.
Az adatokat a festékvályúk beállításáról a nyomógép távvezérlési rendszer érintés panelje megszerzi, továbbá kiszámítja a változásokat, melyeket
automatikusan végrehajt. Ez a módszer lehetővé
teszi a denzitométeres paraméterek gyors beállíEye-One rendszer, Eye-One Match 3.6.1-es szoftverrel

DIPS – DIGITAL INK PRESET SYSTEM
A DIPS előfestékező beállító rendszer. A rendszer
lehetővé teszi a nyomógép festékvályújának prepress adatokból történő előbeállítását. A DIPS
rendszer RIP-adatokat használ fel a nyomólemez
felületi fedettségét tükröző adatok megszerzésére. A DIPS rendszer ezután átszámítja a nyomó-
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tását, megőrzését a nyomásfolyamat idejében.
Ez a folyamat a visszaható denzitométeres nyomásminőség rendszer nevet kapta. A Printflow DC
kombinálja a prepress (CIP3) festékvályúk előbeállítás-előnyeit a visszaható denzitométeres nyomásminőség rendszerrel, hogy minimalizálja az előkészületi időt a nyomógép festékvályúk beállítása
mellett, illetve biztosítsa a nyomásminőség megőrzését a nyomásfolyamat közben.

ProfileMaker professzionális ColorManagement
szoftverének is a legújabb továbbfejlesztett változata,
az 5.0.7-es

iO asztal

A Goodwill International Kereskedelmi Kft.
1996 óta ún. Certified Partner-e a GretagMacbeth
és most már az Új X-Rite cégnek.
A GretagMacbeth 2001 áprilisában nagy sikerrel vezette be az Eye-One ColorManagement rendszereit. A mai napig több mint 70 000 Eye-One
installáció történt világszerte.
2006. július 20-án jelentette be, hogy elérhetővé vált az Eye-One Match 3.6.1-es változata, ami már
támogatja az új Intel processzoros Macintosh számítógépeket és az új 64 bit-es Windows operációs
rendszert.
Továbbá új drivert kapott a rendszer, ami már
az Eye-One iO automatikus tesztábrabemérő asztal és szoftver közötti kommunikációt is gyorsabbá és stabillá teszi.
Ugyanebben az időben jelent meg a ProfileMaker professzionális ColorManagement szoftverének is a legújabb továbbfejlesztett változata,
az 5.0.7-es. Ezt a szoftvert is kompatibilissé tették az új Mac számítógépekkel, illetve Windows
operációs rendszerrel. Emellett új mérési módok
is helyett kaptak a szoftverben, aminek használatával alacsonyabb felbontású tesztábrák is mérhetőek, illetve az iO asztallal egy szín is mérhető,
így lehetőség nyílik egyszerű összehasonlításra

az asztal használatával, továbbá szabvány tesztábrák (IT8.7/3) eredeti méretben is mérhetőek,
és nincs szükség új tesztábra generálására az iO
asztal használatához. Ez a funkció lehetőséget
biztosít az előzőleg kinyomtatott szabvány tesztábrák mérésérére. Az Eye-One Match 3.6.1-es, illetve a ProfileMaker 5.0.7-es verziója ingyenesen
letölthető a www.gretagmacbeth.com oldalról,
és az új funkciók ingyenes használatot tesznek
lehetővé a ProfileMaker5-, illetve Eye-One-tulajdonosok számára.
További információ: aboncza@goodwillint.hu,
www.gretagmacbeth.com, www.printflow.sk

A MAGYAR GRAFIKA A VILÁGHÁLÓN
IS ELÉRHETŐ!
Látogassa meg a

www.mgonline.hu
címen honlapunkat, és írja meg
véleményét,észrevételeit, javaslatait,
hogy a lehető legtöbbet
nyújthassuk Önnek.
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