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Az EskoArtwork első megjelenése 
a Graphexpo 2007 nemzetközi kiállításon

Az Esko és az Artwork Systems a múlt hónap-
ban bekövetkezett egyesülésének eredménye-
képpen létrejött új cég – az EskoArtwork – 
egyazon márkanév alatt bocsátotta útjára 
a csomagolástechnikai és kereskedelmi 
nyomtatás céljára szolgáló komplett 
új megoldásait.

Az EskoArtwork a Graphexpo nemzetközi szakki-
állításon a 4819 és a 4851 standokon jelent meg.

Az új cégkombináció erőssége a mindkét forrás-
ból eredő szakmai örökség, a széles felhasználói bá-
zis – a korábbi két cég termékeire és szervizszolgál-
tatásaira alapozva.

A kiállításon elsősorban a certifikált workflow-
termékekre, színvisszaadási és rácsra bontási fo-
lyamatok ellenőrzése céljára szolgáló megoldá-
sok kifejlesztésére és piacra dobására fókuszáltak,
a következők szerint:
w Nexus 8.6. Modul felépítésű, nagy teljesítményű,

csúcs workflow-megoldás kereskedelmi nyom-
tatvány előállítási, címke- és csomagolóanyag-
nyomtatási célokra. Három modulja: a Nexus-
IMPORT, a NexusPROCESSOR és a NexusRIP.

w ArtPro 8.6. A világ legtermelékenyebb és leg-
hatékonyabb előkészítő eszköze címke- és cso-
magolóanyag-gyártási célokra. A 8.6 verziójú
munkaállomás (Workstation) szoftver egyaránt
felhasználható az ofszet-, a flexó-, a szita- és
a mélynyomtató eljárás területén. Az ArtPro
lehetővé teszi az operátor részére, hogy nyomta-
tási célokra kész fájlokat (print ready) gyorsan
hozzon létre, növelve ezzel a termelékenységet.
A világon több ezer licensszel az ArtPro már ipari
szabványnak számít.

w Odystar. Natív (eredeti) PDF 1.7 workflow, amely
egy automatikus prepress termelőeszköz. A 3.0
verziója együttműködésre kész a korábbi PitStop
7.2 verziójával. JDF/JMF kapcsolódása terme-
lésfokozó és hibalehetőség-csökkentő hatású.

w Enfocus Neo. Szintén natív PDF 1.6 megtekintő
és szerkesztő eszköz, amelyre a rendkívül gyors
működés és a nagy teljesítmény a jellemző.

Együttműködik a Certified PDF és PA:CT válto-
zatokkal.

w Enfocus PitStop Professional 7.2 verzió. A PitStop
7.0 és 7.1 frissítése céljára. Letölthető a www.
enfocus.com weboldalról. Az Enfocus PitStop
Professional az Adobe Acrobat plug-in segéd-
programja grafikai és kiadói célokra. Támogat-
ja a Windows Vista használatát.

w Enfocus PitStop Server. PDF workflow-szerver
az ún. preflighting és autokorrekciós műveletek
elvégzésére. Jelentősen megnövelt működési se-
bességű Acrobat 8 és Mac Intel (univerzális
bináris) kompatibilis eszköz.

w Esko Software Suite 7 programcsomag. Adobe-
kompatibilis terméktervezési és prepress célú
szoftvereszköz, elsődlegesen csomagolóanyag-
gyártási célokra. Kompatibilis a Creative Suite 3,
az Esko Software Suite 7 verziókkal. Változóadat-
nyomtatási és JDF-integrációs célokra egyaránt
alkalmas.

w EskoVisualizer. Az Esko Software Suite program-
csomag része, amelyet itt a kiállítás keretében
mutatnak majd be először. Információkat szol-
gáltat a nyomathordozók, speciális nyomófesté-
kek és nyomtatvány-kikészítő anyagokról. Jó esz-
köz a 2D/3D konverziós feladatok megoldására.

w Esko DeskPack 3d-X. 2007-beli PIA/GATF Inter-
Tech díjnyertes termék, része az Esko Suite 7 prog-
ramcsomagnak, és felhasználható az Adobe
Illustrator céljaira is. Támogatja a háromdimen-
ziós megjelenítés és a csomagolástechnikai célú
navigációs feladatok megoldását is.

w Esko Kongsberg XE10. Stanceszköz nélküli vá-
góasztal-feladatok megoldását segítő eszköz
szilárd csomagolóanyagok feldolgozásához. 

Az EskoArtwork cégről és a felsorolt termékekről
bővebbet a www.esko.com és www.artwork-sys
tems.com weboldalakon.


