ONYX RIP PRODUTO | RIPCENTER

Um software RIP com tudo aquilo que
precisa para começar a imprimir
na sua impressora de grande formato
O software ONYX RIPCenter™ proporciona o controlo e a simplicidade necessários a
quem pretenda iniciar-se na impressão de grande formato e alcançar tiragens de alta
qualidade a preços acessíveis. As ferramentas versáteis do software ONYX RIPCenter
simplificam a preparação dos trabalhos e permitem criar mais facilmente tiragens
vendáveis.

Simples
• Automatização de tarefas repetitivas para aplicações
           somente com impressão ou com impressão + corte
• Ferramentas de calibragem fáceis de utilizar,
          assegurando uma qualidade de impressão
          consistente
• Preparação simplificada dos trabalhos e redução do
desperdício de materiais através dos ONYX Quick Sets

Inovador
• As pré-visualizações de gestão de cor asseguram
          um resultado preciso e definitivo antes da impressão
• Acompanhamento da informação essencial acerca
           do cliente e do trabalho via Job Ticketing
• Produção de cores vibrantes através de software
acionado por ONYX Color, o mecanismo de cor da
           Onyx Graphics

Comprovado
• Suporte a centenas de impressoras de grande
            formato e a dispositivos de corte
• Formação simplificada a novos funcionários através
            de um interface adaptado ao seu fluxo de produção
• O software ONYX RIPCenter acompanha o crescimento
             do seu negócio, o que o torna ideal para novas lojas de
             serviços gráficos

onyxrip.com

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPAIS

Print & Cut Workflow
•  Um fluxo de trabalho para Impressão e Corte totalmente
    integrado que serve de suporte a centenas de
    dispositivos e de configurações, para se adaptar às suas
    aplicações exclusivas
•  Vista previa de trayectorias de corte antes de enviar las
    imágenes a producción, para mejorar la confianza en el
    resultado final
•  Elimina a necessidade de uma etapa adicional de impressão
    e importa os trabalhos diretamente para o módulo
    CUT-Server com um único fluxo de trabalho de corte

Iniciar rápido
•  Abra e imprima o seu primeiro ficheiro em minutos com
   funções intuitivas
•  Visualize os ficheiros impressos ativos, anteriores ou
    posteriores numa única fila de trabalhos
•  Aceda a vídeos online e a formação via ONYX TV e
   onyxgfx.com

Preparação dos trabalhos
•  Altere facilmente os trabalhos sem ter de mudar de
   aplicações, com acesso às propriedades do trabalho a
   partir da RIPQueue
•  Consulte facilmente a informação do trabalho em
   questão e dos dados do cliente através do Job Ticketing
•  Simplifique o seu fluxo de trabalho e reduza as decisões
   do utilizador através do ONYX Quick Sets

Requisitos de sistema recomendados

Características
•  Nova função de pré-visualização da trajetória de corte em Job Editor e RIP-Queue
•  Novo fluxo de trabalho apenas para corte – Pode agora seguir diretamente da
   fase de design para o CUT-Server
•  Pré-visualização e alteração de formato em Propriedades do Trabalho
•  Funções de controlo para imagem espelhada nas Propriedades do Trabalho e nos
   Quick Sets
•  Corte e redimensionamento simples no Job Editor
•  Automatização da “reflexão no momento da impressão” via Quick Set e
   aproveitamento
•  Possibilidade de reordenação através das colunas de trabalhosRIP-Queue
•  Pré-visualizações dos aproveitamentos com gestão de cor
•  Rotação imediata de trabalhos ao abrir os ficheiros
•  Rotação de trabalhos diretamente na RIP-Queue
•  Ferramenta de procura por trabalho e palavra-chave
•  Ferramenta para dimensionamento desproporcional
•  Job Ticketing integrado

Sistema Operativo

CPU

Intel® Core™ 2 Duo ou AMD Phenom® II
AMD Phenom, Athlon X2, Athlon 64 / Opteron
2+ GHz (são necessários processadores Dual-core ou dois
processadores de núcleo único quando se utilizam vários RIP)

RAM

2 GB de RAM por CPU

Disco Rígido

1 disco de sistema
1 disco para os produtos ONYX RIP
(250+ GB espaço livre)

Ligação de rede

Gigabit Ethernet para impressoras TCP/IP

Disco Rígido adicional

1 disco de sistema
1 disco para os produtos ONYX RIP
(250+ GB espaço livre)

RIPCenter Textile Edition

• Step & Repeat
• Colorways
•  Color Swatch Books

Windows® 8 Professional, Enterprise, e Ultimate,
32-bit ou 64-bit / Windows® 7 Professional,
Enterprise, e Ultimate, 32-bit ou 64-bit /
Windows® Vista Business ou Enterprise 32-bit ou
64-bit com o último service pack
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