OPROGRAMOWANIE
DO AUTOMATYZACJI
PRZEPŁYWU PRACY
DLA URZĄDZEŃ
ACCURIOWIDE
INNOWACYJNY DRUK
PRZEMYSŁOWY
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Wbudowana
przeglądarka obrazów
umożliwia wygodny
przegląd wszystkich
obrazów. Kliknięcie
obrazu powiększa go.

SOLIDNE I ZOPTYMALIZOWANE
ROZWIĄZANIE W ZAKRESIE
PRZEPŁYWU PRACY
DLA URZĄDZEŃ ACCURIOWIDE
WYDAJNE. SKALOWALNE. W PEŁNI ZAUTOMATYZOWANE.
KONTROLUJ CAŁY PROCES DRUKOWANIA.
Zarządzanie wszystkimi danym i
uradzeniami do druku wymaga szeregu
umiejętności. Pełna kontrola nad drukiem
– od planowania zadań, zamawiania
materiałów, śledzenia kosztów i wielu
innych – ma absolutnie kluczowe
znaczenie dla Twojej firmy.
Oprogramowanie AccurioPro
WideDirector od Konica Minolta to

rozwiązanie do automatyzacji przepływu
pracy stworzone specjalnie dla urządzeń
AccurioWide. Daje ono kontrolę nad całym
procesem drukowania za pomocą jednego
narzędzia – od przygotowania do druku,
przez produkcję, aż po wykończenie.
Korzyści dla klientów to lepsza jakość
druku, krótszy czas realizacji i mniejsza
ilość odpadów.
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JEDNO INTUICYJNE
OPROGRAMOWANIE.
WSZYSTKIE NARZĘDZIA,
KTÓRYCH POTRZEBUJESZ
AccurioPro WideDirector daje Ci całkowitą kontrolę nad produkcją. Jego rozbudowana
funkcja sprawdzania plików przed drukiem przyspiesza przygotowanie do pracy,
jednocześnie skracając czas przestojów i zwiększając produktywność. Rezultatem
jest w pełni zautomatyzowany proces przepływu pracy, który zapewnia niezrównaną
kontrolę jakości i szybszy czas realizacji, a także zmniejsza ilość odpadów. To solidne,
intuicyjne oprogramowanie dla AccurioWide pomoże rozwijać Twoją firmę.
Intuicyjny interfejs użytkownika i
modułowa budowa
Łatwy w użyciu interfejs zawiera ulepszony
układ i strukturę oraz dokładną wizualizację,
dzięki czemu możesz zobaczyć, co drukujesz.
Dostęp do wszystkich funkcji kontrolnych
umożliwia łatwe wprowadzanie zmian w
ostatniej chwili. W przypadku bardziej
złożonych zadań, AccurioPro WideDirector
oferuje dodatkowe moduły zwiększające jego
możliwości.

Automatyczne sprawdzanie plików
przed drukiem
AccurioPro WideDirector standaryzuje
procesy, co pozwala uniknąć błędów.
Automatyczne sprawdzanie plików PDF
i walidacja zadań identyfikuje problemy na
wczesnym etapie procesu, co gwarantuje,
że wszystkie dane druku są prawidłowo
przetwarzane. Poprawia to kontrolę jakości,
oszczędzając czas i zasoby.

Zarządzanie kolorami
Możliwości zarządzania kolorem zapewniają
jego jakość i spójność. Możesz uzyskać
dokładne, przewidywalne rezultaty i wierne
odwzorowanie kolorów. Urządzenie ma
tryby drukowania, konwersję kolorów
dodatkowych w oparciu o biblioteki
PANTONE.

Adobe PDF Print Engine
Adobe PDF Print Engine (APPE)
zarządza generowaniem plików
PDF bez konieczności obsługi przez
operatora. Procesy zależne od urządzenia
są sterowane instrukcjami APPE
z technologią PDF zapewniającą spójność
na wszystkich urządzeniach.
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LICENCJONOWANE
NARZĘDZIA DAJĄCE
WACHLARZ MOŻLIWOŚCI
Tworzenie jednokierunkowego widoku
Licencja umożliwiająca tworzenie półprzezroczystej grafiki na szyby na
niedrogich i łatwiejszych w obsłudze foliach.

Pulpit nawigacyjny dla produkcji
Narzędzie oparte na przeglądarce, służące do przeglądania i generowania
raportów o zużyciu atramentu i nośnika. Podczas realizacji zadań możesz
otrzymywać wyjątkowo dokładne raporty dotyczące zużycia atramentu.
ot
Może być również wykorzystywane jako narzędzie do szacowania lub śledzenia
kosztów.

Ciągłość druku
Opcja dostarcza zautomatyzowany lub interaktywny układ do specjalnie
zaprojektowanych obrazów "jednolitego tła", które mogą powtarzać się
bez odstępów. Powszechnie stosowany do wykładzin ściennych i podłóg.

Konwersja z Xml do jdf
Umożliwia konwersję prawidłowo sformatowanego XML do JDF, który
następnie tworzy zadanie w AccurioPro WideDirector. Plik wyeksportowany
z formularza zamówienia lub MIS utworzy zadanie, określając plik (pliki),
urządzenie drukujące, tryb drukowania, podłoże. Ilość i wielkość danych.
Użytkownik może łatwo dostosować te funkcje do własnych potrzeb.

Dodatkowy sprzęt dla jeszcze większej kontroli
Automatyzacja i dokładność są kluczowe dla Twojej firmy. Spektrofotometr
skanujący FD-9 firmy Konica Minolta oferuje jeszcze dokładniejsze profilowanie
kolorów i zarządzanie nimi. Łączy w sobie szybkość, precyzję, łatwość obsługi i
wszechstronność.
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SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

INNOWACYJNY DRUK PRZEMYSŁOWY
Oprogramowanie do automatyzacji przepływu pracy dla urządzeń
AccurioWide
Oprogramowanie do integracji systemu rip / workflow
Serwer AccurioPro WideDirector

Intel Xeon 1.7 GHz 6 Core Processor
Dual processor – (2) Intel Xeon 1.7 GHz 6 Core Processor

Oprogramowanie AccurioPro
WideDirector

Pakiet produkcyjny – obejmuje 3 licencje na drukarki.

AccurioPro WideDirector starter

Dongle (licencja)

Dodatkowe licencje
Dodatkowa licencja na drukarkę
(1 licencja na każdą z nich)

Opcja

Ciągłość druku

Opcja

Konwersja z Xml do jdf

Opcja

Tworzenie jednokierunkowego
widoku

Opcja

Pulpit nawigacyjny dla produkcji

Opcja

Urządzenia do skanowania kolorów
Spektrofotometr Konica Minolta
FD-9

Opcja

Printer Driver Support
Opcje firm trzecich

Wybierz drukarki HP Latex®, HP DesignJet®, Mimaki® i Epson®.

– Obsługa oraz dostępność opcji wymienionych w specyfikacji i funkcji może się różnić w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji i protokołów sieciowych
oraz konfiguracji sieci i systemu.
– Rzeczywisty okres użytkowania poszczególnych materiałów eksploatacyjnych zmienia się w zależności od sposobu ich użytkowania oraz pod wpływem innych
zmiennych dotyczących druku, takich jak pokrycia strony, format strony, rodzaju nośnika, temperatury i wilgotności otoczenia.
– Specyfikacja oparte są na informacjach dostępnych w momencie opracowania i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
– Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych specyfikacji.
– Wszelkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje
uznane.
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INFORMACJE – AccurioPro WideDirector
AccurioPro WideDirector jest kompletnym rozwiązaniem umożliwiającym kontrolę całego procesu
produkcyjnego
– Zwiększa wydajność i redukuje koszty
– Rozbudowana funkcja sprawdzania plików przed drukiem przyspiesza przygotowanie do pracy
– Specyficzne funkcje obejmują zagnieżdżanie, układanie, obsługę nośników, ustawianie parametrów, inteligentny
DQS, automatyczne przyjmowanie, koncepcja see-through, obsługa proofingu i wiele innych
– Łatwy w obsłudze, intuicyjny interfejs.
– Użyteczne wtyczki i dodatki zwiększające możliwości

Rozwiązania AccurioPro zwiększają wydajność i pomagają
rozwijać firmę.
AccurioPro to kompleksowy zestaw modułowych narzędzi i rozwiązań, które
automatyzują pracochłonne procesy w celu usprawnienia przepływu pracy
i zwiększenia wydajności. W miarę jak wymagania branży ulegają ciągłym
zmianom i rosną, AccurioPro będzie zwiększać efektywność, redukując
koszty, zwiększając dokładność i produktywność, jednocześnie wykorzystując
Twoją obecną infrastrukturę.
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www.konicaminolta.pl

