PROFILERINGS- EN IMAGINGOPLOSSINGEN

EFI Color Profiler Suite
Levendige kleuren die
ongelofelijk nauwkeurig zijn

Kies de juiste geïntegreerde
oplossing voor kleurkwaliteit
met grote precisie
Met Fiery® Color Profiler Suite (CPS) hebt u een voorsprong op de concurrentie.
Hiermee produceert u immers kleur van hoge kwaliteit en haalt u de strakke
deadlines van uw klanten. De suite biedt geïntegreerde hulpmiddelen die u complete controle over de kleurkwaliteit bieden. En dit in elk stadium van de workflow.
De uitgebreide suite breidt de mogelijkheden van Fiery-driven® printers uit met de
meest geavanceerde hulpmiddelen voor kleurbeheer die er zijn. Dat zorgt ervoor
dat u altijd accurate, consistente en betrouwbare kleuren produceert.

Belangrijkste voordelen van Fiery Color Profiler Suite
Produceert kleuren van hoge kwaliteit
• Biedt optimale kleurkwaliteit in elke fase van de workflow.
• Reproduceert aangepaste en steunkleuren zeer nauwkeurig en
voldoet zo aan de wensen van uw meest veeleisende klanten.
• Verhoogt de tevredenheid van uw klanten met contractproef- en afdrukmogelijkheden die resultaten opleveren die exact overeenkomen met wat de ontwerper
voor ogen had.
• Breidt de kleurmogelijkheden uit van Fiery-driven apparaten.
Maximaliseert uw productiviteit
• Stroomlijnt kleurbeheertaken met geïntegreerde hulpmiddelen.
• Verlaagt uw overheadkosten door ondersteuning voor kleurbeheer te integreren
in uw bestaande workflows. Zo voorkomt u vertragingen, verspilling en fouten.
• Stelt u in staat in minder tijd nauwkeurige resultaten te realiseren met geautomatiseerd kleurbeheer.
• Zorgt voor een volledig geïntegreerde kleurenworkflow via naadloze communicatie
met Fiery-driven apparaten.
• Brengt alle hulpmiddelen binnen handbereik van Fiery-gebruikers om problemen
met kleurprofielen te diagnosticeren, kleurengamma’s te vergelijken, en kleurprofielen aan te maken en te bewerken zonder dat ze de gebruikersinterface* van
Fiery Command WorkStation hoeven te verlaten.
Biedt een hoge return-on-investment
• Minimaliseert het risico op herdrukken of werk dat moet worden overgedaan.
• Is gebruiksvriendelijk dankzij de geautomatiseerde hulpmiddelen en wizardgestuurde workflows: u hebt de oplossing snel onder de knie.
• Maximaliseert de bezettingsgraad van uw uitvoerapparaten met profileringsmogelijkheden. Stelt u in staat taken op te splitsen en proefafdrukken te maken.
• Opent de deur naar nieuwe zakelijke perspectieven dankzij verbluffende kleuren.

* Ondersteund in Fiery Command WorkStation 5.3 en hoger.
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Modules van Color Profiler Suite
Color Profiler Suite biedt een uitgebreid arsenaal aan hulpmiddelen met alle hieronder vermelde voordelen.
Module

Beschrijving

Voordelen

Printer Profiler

• Automatiseert het profileringsproces en stelt u in staat aangepaste
ICC-profielen voor uw printers aan te maken.

• Bespaart tijd door de nauwkeurigheid
van uw printers te verhogen.

• Produceert telkens weer de meest nauwkeurige en consistente
kleuren op al uw uitvoerapparaten.

• Verhoogt uw productiviteit met eenvoudige
geautomatiseerde hulpmiddelen.

• Zorgt dat de kleuren op uw monitor nauwkeurig overeenkomen
met de kleuren van de uiteindelijke afdruk.

• Verlaagt de afdrukkosten door verspilling
te voorkomen.

• Maakt en kalibreert ICC-profielen voor CRT-monitoren, LCD-monitoren
en laptopschermen. Biedt kleurafstemming tussen meerdere monitoren
en een referentiemonitor en zorgt voor nauwkeurige afdrukvoorbeelden
op een monitor (soft proofing).

• Verkort de taakvoorbereidingstijd.

• Levert consistente kleuren in een gecontroleerde omgeving via directe koppelingen tussen bron en doel, en produceert volledig compatibele ICC-profielen.

• Optimaliseert uw productiviteit op al uw printers
en garandeert kleurconsistentie tussen taken.

• Ondersteunt de X-Rite i1iO-scantafel voor geautomatiseerde meting van sets
met maximaal 1.617 kleurvlakken (IT8.7/4) om op geautomatiseerde wijze
profielen aan te maken.

• Vermindert verspilling, tijdverlies en omzetverlies.

Monitor Profiler

Device Linker

• Bespaart tijd dankzij nauwkeurige proeven.

• Verhoogt de klanttevredenheid: stelt u in staat uw
klanten een superieure kleurkwaliteit te bieden.

• Stelt u in staat eerder aangemaakte Device Link-profielen bij te werken zodat
ze accurate kleurafstemming bieden.

Profile Editor

• Stelt u in staat profielen automatisch te bewerken.

• Voldoet aan de hoogste kleurvereisten doordat
profielen in realtime kunnen worden aangepast.

• Maakt globale kleuraanpassingen mogelijk voor alle gerelateerde taken op
een uitvoerapparaat: denk hierbij niet alleen aan wijzigingen op het gebied van
huidskleuren, geheugenkleuren, grijsbalans en het witpunt voor media maar
ook aan het gebruik van de Node Edit-functie om neutrale tonen te verbeteren
en heel specifieke kleuren te bewerken.

Profile Inspector

• Bespaart tijd en geld.
• Maakt tijd vrij die uw operators kunnen gebruiken
voor andere taken die uw winst verhogen.

• Voorspelt de kleurweergave door de invoer- en uitvoerprofielen van de apparaten
te vergelijken en vast te stellen of er kleuren zijn die buiten het kleurbereik van
de printer vallen.

• Verhoogt uw productiviteit.
• Vermindert fouten en verspilling.

• Vermijdt profileringsfouten door het profiel vooraf te visualiseren om potentiële
meetproblemen tijdig te detecteren.

Color Verifier

• Stelt u in staat kleurwaarden van proeven en afdrukken te meten en vergelijken
met industriestandaarden of uw eigen normen.

• Zorgt voor efficiënte kwaliteitscontrole.

• Biedt een methode om de hele dag door kleurconsistentie op een bepaald
apparaat te garanderen, en ook op alle apparaten op externe locaties.

• Werkt op lokale of externe locaties, waardoor
u de flexibiliteit van uw bedrijf verhoogt.

• Verkort de goedkeuringstijd.

Hardware voor Color Profiler Suite
ES-1000

De handheld-spectrofotometer ES-1000 (meetapparaat) zorgt telkens weer voor voorspelbare kleuren. Zet het apparaat gewoon
in de houder en wacht op de resultaten van de meting van uw kleurvlakken. U kunt ook snel en exact kalibreren door een USB-kabel
aan te sluiten op een Fiery-controller.

X-Rite i1iOscantafel

De optionele i1iO-scantafel meet alle kleurvlakken snel en eenvoudig op geautomatiseerde wijze: bevestig gewoon de ES-1000 op
de automatische robotarm van de scantafel. Door de nauwkeurigheid en efficiëntie te verbeteren, vermindert deze scantafel de tijd
die u nodig hebt voor het aanmaken van Device Link-profielen en het kalibreren.
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EFI Color Profiler Suite
Productconfiguraties voor Fiery Color Profiler Suite
Ga voor meer
informatie over EFI
Color Profiler Suite
naar www.efi.com.

Elk bedrijf heeft zijn eigen behoeften. Daarom is Color Profiler Suite beschikbaar in drie
configuraties. Zo kan de oplossing nu en in de toekomst aan uw wensen voldoen.

Productconfiguratie

Doelpubliek

Fiery Color Profiler Suite
Omvat de ES-1000 (met of zonder uv-filter) en de
CPS-software.

EFI’s portfolio van
geïntegreerde
oplossingen verhoogt
uw productiviteit en
vergroot uw winst.
Ontdek er meer over
op www.efi.com.

Voor al wie nog geen profileringssoftware of
-apparatuur bezit of naar nieuwe software of
apparatuur op zoek is.

Fiery Color Profiler Suite – versie-upgrade
Omvat de volledige versie van de CPS-software.

Voor alle gebruikers die momenteel oudere
versies van de software gebruiken.

Fiery Color Profiler Suite – alleen software
Includes the full version of the CPS software.

Voor al wie al een ES-1000 bezit en de software
wil gaan gebruiken.

Optionele i1iO-scantafel voor
geautomatiseerde meting

Voor al wie het meten van kleurvlakken wil
automatiseren om deze repetitieve taak niet
handmatig te moeten uitvoeren.

Geleverd met GRATIS toegang tot online trainingscursussen
Door de twee interactieve eLearning-cursussen te volgen die gratis toegankelijk zijn bij aankoop
van het product, leert u snel hoe u een kleurexpert wordt en hoe u de krachtige hulpmiddelen
in Color Profiler Suite optimaal kunt benutten. In het pakket vindt u inschrijvingsgegevens en
instructies om de cursussen gratis te volgen.
• Introductie tot Fiery Color Profiler Suite (duur: 60 minuten)
• Geavanceerde Fiery-kleurenworkflows met behulp van Color Profiler Suite (duur: 50 minuten)

Koop Fiery Color Profiler Suite vandaag nog!
Mis deze kans niet om uw concurrentie voor te zijn. Lever de hoge kleurkwaliteit waarmee
u én uw klanten opvallen. Download voor meer informatie de demo van de software op
http://www.efi.com/cpsdownload.
Ga naar http://www.efi.com/how-to-buy om Fiery Color Profiler Suite te kopen.

EFI B.V
Boeing Avenue 201-207
1119 PD Schiphol-Rijk
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+31 [0]20 658 8000 tel
+31 [0]20 658 8001 fax
www.efi.com
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