PREPRESS

20 éves az Esko ArtPro
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Idén lett 20 éves az ArtPro programrendszer, amely a csomagolóanyag-gyártás
világviszonylatban legelterjedtebb, Mac-alapon fejlesztett szerkesztõ-feldolgozó programja.
Az azóta eltelt idõ alatt folyamatosan fejlesztették úgy, hogy az elsõ felhasználók közül
szinte mindegyik a mai napig használja a rendszert.
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peciális segédleteivel tökéletes minõséget és megbízhatóságot nyújt a
csomagolóipari nyomóforma-készítés területén az ArtPro. Felhasználja az
ipari szabványokat, és beilleszkedik minden csomagolás-technikai work-flow-ba.
Teljes mértékben integrálódik az ArtiosCad szoftvercsomaggal, így a csomagolóipar számára egyedülálló, komplex munkaeszköz áll rendelkezésre a grafikai terve-

zéstõl a makettgyártáson át a végtermék
kivitelezéséig.
Új általános tendencia, hogy egy-egy márkán belül számos termékvariáció készülhessen, amelyek a csomagolásukon még
megszemélyesítést is tartalmaznak. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a termékek
minden darabja különbözhet a design, az
információtartalom, a szín és az anyag vonatkozásában, ugyanakkor beleilleszkedik
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a termék gyártási struktúrájába. További
követelmény a növekvõ elõírásoknak történõ megfelelés. Be kell tartani az újabb és
újabb, törvényekben foglalt szabályokat,
az információkat a csomagoláson és más
anyagokon is fel kell tüntetni.
A márkatulajdonosok 4 fõ igényét elégíti
ki az új Esko WebCenter–12. Az elsõ, hogy
minden résztvevõ minden információhoz
azonnal, folyamatosan hozzáférjen. Ezért

Agfa: PDF/X–4 kompatibilis
E
lõször az idei drupán mutatta be az :Apogee PrePress 8.0 work-flow-t az
Agfa Graphics. Ez a verzió tartalmazza az Adobe PDF Print
Engine-t is. 2012. október végén ez a szoftvercsomag megkapta a Belgiumban székelõ
VIGC (Flemish Innovation
Centre for Graphic Communication) kutatóintézet minõsítését is, ami az EFI „Perfect”
minõsítését is jelenti.
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Az Agfa PDF RIP-je kiállta
a VIGC termelési próbáját.
A tesztelés során a PDF/X–4
funkcióit vizsgálták összetett
munkák készítésénél. A minõsítést csak azok rendszerek
kaphatják meg, amelyek a legapróbb részletekben is tökéletesen mûködnek. Ilyen minõsítést kapott az EFI Fiery
FS100 Pro RIP is, amely 2013.
elsõ negyedévében kerül kereskedelmi forgalomba.

