ONYX THRIVE

Uma solução que cresce com o seu negócio
O ONYX Thrive é a única solução verdadeiramente de
extremo a extremo (end-to-end) com licença de rede,
para otimizar lojas de serviços gráficos de qualquer
dimensão, maximizar a produção e evitar os prejuízos
causados pelos tempos de paragem.

Rede expansível para uma total flexibilidade:
O ONYX Thrive fornece um licenciamento flexível e baseado em rede, para uma
solução a longo prazo que acompanha o crescimento do seu negócio. Os utilizadores
podem facilmente adicionar RIP, impressoras, módulos de fluxo de trabalho e editor
de trabalhos para darem resposta às exigências de qualquer ambiente gráfico.
• Submeter trabalhos a partir de qualquer lugar, com o Thrive Production Manager
• Assumir o controlo total da produção clicando simplesmente num botão
• Reduzir os processos de pré-impressão, os ciclos de teste e os retrabalhos
Com uma tecnologia 100% Adobe em todo o processo, o ONYX Thrive permite que
os utilizadores obtenham impressões de qualidade logo à primeira tentativa.
Exemplos de configurações:
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Escalabilidade
• Thrive Production Manager ilimitado
para acesso ao controlo de produção de
impressão
• Adicionar componentes de processamento
e de impressão individualmente
• Módulos específicos de acesso, incluindo
ONYX Hub, ONYX Connect, ColorCheck
e AccuBoost para fluxos de trabalho de
grande capacidade.
• Job ticketing para acompanhamento dos
trabalhos

Atuação
• QuickSets e pastas ativas para uma
aceleração da produtividade e redução dos
erros, desde a fase de design à impressão
• RIP e impressão em andamento com
vários ficheiros em simultâneo
• Conjugação de impressoras e fluxos de
trabalho automáticos
• Aproveitamento automático,
seccionamento e rotação com gestão das
pré-visualizações, incluindo marcas de
acabamento

Previsibilidade
• Tecnologia Adobe em todo o processo
• Criação de cores pretas PowerChroma e
economia de tinta integrada com GCR Plus
• Seleção e correspondência de cores via
Livros de Amostras de Cores, incluindo
suporte para brancos e tintas especiais
• Mapeamento de gamas cromáticas
ChromaBoost e ferramentas abrangentes
de acabamento e de edição de trabalhos

Alcance novos desafios com o ColorCheck:
ColorCheck, novidade para o ONYX 18 e exclusivamente para o
ONYX Thrive: uma nova ferramenta de controlo de processos que
permite que os utilizadores comprovem a precisão da cor, a
consistência e a conformidade com as normas Fogra.
Responda fácil e consistentemente ao longo do tempo aos requisitos do seu cliente
em termos de cores de marca, em todos os dispositivos, e crie projetos permanentes.
“ONYX Thrive teve um grande impacto no
nosso negócio. Com todo o equipamento que
temos a funcionar em simultâneo, o Thrive
tem sido fundamental para mantermos a
rapidez, a fiabilidade e consistência.”
- Aaron Holland, DSR.

Passo e Repete:
Com aplicações na área da
impressão decorativa e de
decalque, o ONYX Thrive
Passo e Repete possibilita
um controlo intuitivo aos
utilizadores, que lhes permite
criar modelos com PDF ou
quaisquer imagens raster, e fluxos
de trabalho de corte automáticos.
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