Oprogramowanie

ONYX 12

Najpopularniejszy,
najczęściej nagradzany,
najszybszy RIP na świecie!

Nowy Onyx 12
dostarcza potężną ilość zmian,
ulepszeń i nowych produktywnych narzędzi. Lista
udogodnień i ich wpływ na
oszczędność czasu i kosztów
jest na tyle imponująca, że
zakup Onyxa 12 można traktować jako inwestycję, która
zwraca się w bardzo krótkim
terminie. To samo się tyczy
użytkowników, posiadających
starsze wersje – postęp będzie
wysoce zauważalny. Nowa
wersja Onyxa to coś więcej niż
kolejny numerek w nazwie.

Silnik
Adobe RIP
Print Engine

Marka ONYX od lat pozostaje synonimem najwyższej jakości wśród programów do obsługi ploterów drukujących. Wielokrotnie nagradzane przez profesjonalistów oprogramowanie ONYX, stanowi prawdziwe centrum kontroli nad pracą
plotera.
NOWY ONYX 12 - intuicyjny, innowacyjny, sprawdzony
- uproszczona obsługa - nowy, konfigurowalny interfejs użytkownika
- nowe, produktywne narzędzia: „Zakładki”, „Oczkowanie”, „Pasery”, itd.
- nowe „Zestawy Podręczne 2.0”
- szybszy czas ripowania plików na tym samym sprzęcie
- 64-bitowy Adobe RIP Print Engine 3.6 oraz JAWS RIP 3.1
- obsługa systemów: Microsoft Windows 10, Windows 8, Windows 7
- obsługa platform 64-biotwych
NOWY ONYX 12 - oszczędność czasu i kosztów
Dzięki potężnym możliwościom oprogramowania ONYX i nowym narzędziom
zaoszczędzisz czas i koszty.

Christian Bodewei,
Marco Fine Arts, Inc.

Wybraliśmy ONYX Thrive ze
względu na jego zdolność do
obsługi wszystkich naszych
drukarek oraz funkcje zarządzania kolorami i przepływem
pracy – wszystko w jednym
rozwiązaniu. To, co naprawdę
wyróżniło markę ONYX na
tle konkurencji, to wyjątkowa
jakość druku osiągana dzięki
oprogramowaniu Thrive i
dodatkowym narzędziom.

NARZĘDZIE „OCZKOWANIE”
To narzędzie w sposób automatyczny dodaje znaczniki ułatwiające oczkowanie banera po
wydrukowaniu. Funkcja umożliwia także nadrukowanie markera „z tyłu grafiki” (na zawinięciu banera). Znaczniki można dowolnie konfigurować, określając ich ilości, odstępy, rozmiary
i wygląd. Przejęcie przez ONYX powtarzalnych zadań graficznych, znacząco zwiększy produktywność każdej drukarni i agencji reklamowej.
NARZĘDZIE „ZAKŁADKI”
Nowe narzędzie „zakładki” pozwala w sposób automatyczny, bez korzystania z oprogramowania do projektowania powiększyć i modyfikować obszar dookoła istniejącej grafiki. Obrazując sposób działania tego narzędzia, można wygenerować uzupełniające tło, które zostanie zawinięte na blejtramy. Onyx wprowadził kilka trybów uzupełnienia grafiki jak np.: kolor,
odbicie lustrzane, przeciągnięcia, itd.
Co więcej, sam Onyx może dodać i wydrukować markery zagięcia, ułatwiające instalację grafiki na blejtramie. Funkcjonalność ta znacząco wpłynie na czas realizacji zleceń takich jak
obrazy drukowane na canvasach.

Oprogramowanie

Fabryka profesjonalisty
Zarządzanie drukarnią z 1 programu ONYX:
- wygoda i szybkość pracy
- stabilność kolorystyczna
- kontrola kosztów
- minimalizacja strat atramentu i materiału

ploter eko 62 cm

drukarka LED-UV A3+

ploter tnący

oprogramowanie Onyx 12

ploter UMS 1.6 m

trymer do płyt

ploter UV
laminator
pneumatyczny

trymer elektryczny

trymer XY

PORADA: 8 sposobów na zmniejszenie kosztów z Onyx
1.
2.
3.
4.

RIP-uj i drukuj 2 x szybciej!
Oczkuj banery 5 x szybciej! Potrzebujesz
tylko 2 kliknięć żeby zaoczkować baner.
Przygotuj canvas dla ramiarza 3 x szybciej
– funkcje spadów.
Color Management nigdy nie będzie
prostszy – korekcja kolorów! Nikt Ci nie
odrzuci pracy z powodu nieodpowiedniej
kolorystyki.

5.
6.
7.
8.

Zautomatyzuj pracę w swojej drukarni:
jeden system – wiele urządzeń.
Wykorzystaj pełną moc obliczeniową
swojego komputera – system oparty na
architekturze 64 bitowej.
Redukcja kosztów: jeden operator = jeden
workflow = wiele zadań jednocześnie.
Zużywaj mniej atramentu - Ink Limit - nie
zalewaj niepotrzebnie mediów.

stołowy ploter tnący

Zostań JEDI druku - ONYX TV

Bezpłatne filmy szkoleniowe na kanale ONYX

