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INDEKS

Dlaczego ONYX

• Profil firmy
• Kluczowe cechy
• 25 lat innowacji

ONYX 12
• Nowe funkcje i udoskonalenia
• Tabela porównawcza wersji

• Przegląd produktów
• Kluczowe cechy

Produkty do zarządzania
przepływem prac drukarskich
• Przegląd produktów
• ONYX Connect

Rodzina produktów RIP
• Przegląd produktów
• Kluczowe cechy
• Tabela porównawcza oprogramowania RIP

ONYX Textile
• Przegląd produktów
• Kluczowe cechy

PRZEPŁYW PRACY W DRUKU SZEROKOFORMATOWYM | DLACZEGO ONYX

Dlaczego ONYX: Prostota, Innowacyjność,
i Sprawdzone rozwiązania
Firma Onyx Graphics skupia się na dostarczaniu technologii zapewniających doskonałą i
przewidywalną kolorystykę poprzez uproszczenie druku wielkoformatowego.

ONYX Color
Jeszcze bardziej przewidywalne rezultaty kolorystyczne
Nasz naukowy zespół ds. kolorystyki posiada niezrównaną wiedzę w zakresie wszelkich aspektów związanych z barwami
oraz zarządzaniem nimi. Firma ONYX opracowała szereg unikalnych funkcji, takich jak biblioteki próbek Color Swatch
Books, technologia ONYX PowerChroma czy narzędzia pozwalające oszczędzać tusz dzięki rozwiązaniu GCR Plus. W pełni
licencjonowana biblioteka kolorów PANTONE ułatwia dobieranie kolorów spotowych.

Przepływ Pracy i Automatyzacja
Obniż koszty produkcji
sprostać nawet nietypowym potrzebom produkcyjnym. Automatyzacja zapewniana przez rozwiązanie ONYX Quick Sets
oraz technologię folderów podręcznych pozwala zmniejszyć liczbę decyzji podejmowanych przez użytkownika końcowego,
co umożliwia zredukowanie ilości potencjalnych błędów oraz odpadów. Thrive Production Manager umożliwia podgląd
wszystkich zadań drukarskich, a ONYX Connect zapewnia dostęp do informacji o poszczególnych zadaniach za sprawą
prostego, intuicyjnego interfejsu sprzężonego z Twoim firmowym/produkcyjnym oprogramowaniem.

ONYX Advantage
Aktualizacje oprogramowania i wsparcie techniczne
Firma ONYX oferuje swoim klientom umowy serwisowe na oprogramowanie dające dostęp do nowych wersji, uaktualnień
sterowników, wsparcia technicznego oraz szkoleń dla użytkowników końcowych. Proste materiały szkoleniowe dla
użytkowników można znaleźć na kanale ONYX TV w serwisie YouTube. Aby dowiedzieć się więcej na temat programu
ONYX Advantage, skontaktuj się ze swoim dystrybutorem lub zajrzyj na stronę www.onyxgfx.com.

Profile Mediów
Najbogatsza oferta
Firma ONYX oferuje ponad 30 000 profili mediów, co stanowi największą kolekcję w branży. Pobierz potrzebne profile ze
strony www.onyxgfx.com.

ONYX Graphics
25 lat innowacji
Założona w 1989 roku firma Onyx Graphics jest w zasadzie wynalazcą technologii RIP dla wielkoformatowego druku
kolorowego. Rozwiązania ONYX PosterShop i ONYX ProductionHouse mają przewagę nad produktami konkurencyjnych
firm dzięki oprogramowaniu RIP, które zapewnia wydajność, prostotę i moc potrzebne do szybkiego drukowania
gotowych do sprzedaży produktów końcowych. ONYX Thrive gwarantuje prawdziwie kompleksowy przepływ pracy przy
użyciu formatu PDF – od przyjęcia wersji cyfrowej, poprzez proces zarządzania kolorem, aż po drukowanie i cięcie.

OPROGRAMOWANIE DLA DRUKU WIELKOFORMATOWEGO | ONYX 12

ONYX 12: Prostota. Innowa cyjność.
Sprawdzone rozwiązania.
Platforma 64-bitowa:
Większa szybkość i wydajność

Narzędzia Aplikacji: Zrób więcej Jeszcze Szybciej

• Przetwarzaj więcej plików w krótszym czasie z dwukrotnie większą prędkością RIP

• Narzędzie do ustawiania spadów pozwala tworzyć szereg nowych zastosowań,
jak również usprawnia istniejące procesy robocze bez konieczności wprowadzania
zmian w szatach graficznych

Zautomatyzuj procesy obróbki wydruku i stwórz nowe możliwości finansowe

Moc 64-bitowej platformy nowej generacji

• Wykorzystaj wszystkie zalety całkowicie zintegrowanej 64-bitowej platformy
umożliwiającej szybką konfigurację zadań, przenoszenie plików i otwieranie aplikacji
• Oprogramowanie ONYX 12 pozwala na pełne wykorzystanie osprzętu wyposażonego
w 64-bitowy system operacyjny Windows®
• Zwiększ całkowitą wydajność za sprawą najnowszych aktualizacji 64-bit dla
technologii Adobe® PDF Print Engine oraz JAWS RIP

• Połącz funkcje ustawiana spadów z generowaniem linii cięcia, aby
wyeliminować puste obszary w zadaniach druku i cięcia.
• Twórz wydruki przygotowane do obróbki wykończeniowej ze znacznikami
pozwalającymi na dokładne rozmieszczenie oczek.
• Miej pewność podczas nakładania białych i specjalistycznych tuszów w
dowolnym typie pliku, korzystając z udoskonalonego narzędzia Spot Layer Tool.

Uproszczona Produkcja: Łatwość Użycia

Quick Sets 2.0: Zautomatyzuj Produkcję

Zaoszczędź czas poświęcany na każde zadanie dzięki nowym narzędziom
i interfejsowi wizualnemu

Job templates that streamline and automate routine tasks

• Identyfikuj zadania i działaj szybko dzięki nowemu interfejsowi użytkownika z funkcją
podglądu w miniaturach

• ONYX Quick Sets 2.0 provides a new user experience with the addition of
application tools and a simplified interface

• Interaktywne podglądy zadań z zarządzaniem kolorami pozwalają wyświetlać
modyfikacje „w locie”

• Easily create a new Quick Set and the associated hot folder, based on what you
have already set up in Job Editor

• Wyświetlaj jednocześnie informacje o drukarce, podgląd zagnieżdżania i szczegóły
zadania w pojedynczym oknie

• Change Quick Sets for an existing job without the need to re-open it

• Zapewnij sobie szybki dostęp do mediów, rozmiaru stron oraz strategii rozmieszczenia
poprzez jedno kliknięcie klawiszem myszy.

• Ensure consistency throughout the production floor by sharing Quick Sets
between printers

TABELA PORÓWNAWCZA WERSJI ONYX | OPROGRAMOWANIE ONYX

Oprogramowanie ONYX :
Tabela Porównawcza Wersji
Kluczowe cechy
Podstawowe narzędzia do przygotowywania zadań: wymiarowanie, przycinanie,

kopiowanie, kafelkowanie, korekta kolorów

Podgląd z kolorami zarządzanymi w narzędziu Job Editor
Podstawowe zestawy Quick Set
ONYX Color Engine
Dopasowywanie kolorów PANTONE®
Automatyzacja procesów drukowania > odczytu > profilowania kolejnych mediów
Połączenia i gradienty kolorów Smart 16-bit™
Zoptymalizowane zarządzanie wielostronicowymi plikami PDF
Narzędzie do dynamicznego ograniczania zużycia tuszu ułatwiające kontrolowanie jego kosztów

Mapowanie gamutu Vivid Color™
Kalibracja skali szarości G7® i obsługa Curve2™
Automatyzacja procesów druku i cięcia
Biblioteki próbek Color Swatch Books
Zintegrowany system opisywania zadań
Funkcja zagnieżdżania z podglądem obrazu
Rotacja zadań bezpośrednio w RIP-Queue
Narzędzie do wyszukiwania zadań i słów kluczowych
Skalowanie dysproporcjonalne
ONYX Connect™ dla ONYX Thrive™
ChromaBoost™
Kalibracja widma
Ograniczanie zużycia tuszów specjalistycznych i kolorów spotowych
W pełni 64-bitowa platforma (aplikacje i procesory RIP)
Zmieniony interfejs użytkownika RIP-Queue
Widok miniatur dla indywidualnych zadań w kolejce
Jednoczesny widok zagnieżdżania i zadań
Narzędzia wykończeniowe: spady, oczka i znaczniki druku
Przeprojektowane narzędzie Spot Layer Tool na potrzeby tuszów białych i specjalistycznych

ONYX Quick Sets 2.0
Nowy interfejs Quick Set i Job Properties
Dodawanie zestawów Quick Set do istniejących zadań w narzędziach Job Editor i RIP-Queue

Eksport ustawień zadań z narzędzia Job Editor w formie zestawów Quick Set
Konfiguracja nadlewek i rozmieszczenia na potrzeby wytyczania linii cięcia
G7®: Nowy element docelowy P2P51 i obsługa Curve3™
Błyskawiczna rotacja plików JPG
Niestandardowe rozmiary stron
Głębsze odcienie czerni i żywsze kolory w zastosowaniach tekstylnych
Udoskonalony proces proofingu
* ONYX Connect jest opcjonalnym modułem dla rozwiązania ONYX Thrive

WSPARCIE ONYX | ADVANTAGE

Konserwacja Oprogramowania:
Utrzymuj Oprogramowanie Zawsze Aktualne,
Zabezpieczając ym samym swoją Inwestycję
Nasze innowacyjne produkty są cały czas udoskonalane, a każdego roku wprowadzamy nowe
funkcje. Program konserwacji oprogramowania ONYX Advantage™ to oszczędny sposób na
zapewnienie sobie aktualnych wersji oprogramowania RIP i zarządzania przepływem pracy, z łatwym
dostępem do wszystkich najnowszych funkcji. Zaoszczędź do 40% kwoty wymaganej w przypadku
osobnego zakupu poszczególnych opcji i zabezpiecz przyszłość swojej inwestycji.

Zabezpieczenie

Masz świadomość, że zawsze jesteś w posiadaniu
najaktualniejszej technologii firmy ONYX
• Miej stały dostęp do najnowszych udoskonaleń

Spokój ducha

Wiesz, że posiadasz dostęp do nowych sterowników
drukarek, nowych funkcji produktów oraz związanych
z nimi szkoleń – wszystko w cenie jednej umowy
• Uniknij finansowych niespodzianek i zabezpiecz
swoją inwestycję

Wartość
Niesamowita wartość w porównaniu z oddzielnym
zakupem produktów i usług
• Zapewnij sobie dostęp do najnowszych wersji,
aktualizacji i udoskonaleń oprogramowania ONYX
• Dostęp do nowych i bieżących sterowników do
drukarek*
• Udział w internetowych szkoleniach z produktów
ONYX prowadzonych przez instruktorów – nawet
trzy sesje rocznie
• Dostęp do filmów ONYX na żądanie obejmujących
szkolenia z produktów oraz wsparcie w zakresie
zastosowań
* Program ONYX Advantage rozwiązania RIPCenter jest
ograniczony wyłącznie do rodziny RIPCenter dostępnych
drukarek

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z
autoryzowanym dystrybutorem firmy ONYX

ONYX PRZEPŁYW PRAC DRUKARSKICH | THRIVE 421/642/862

Zoptymalizuj Produkcję Druku i Zredukuj
Koszty zięki Sieciowemu Oprogramowaniu do
Zarządzania Przepływem prac Drukarskich
ONYX Thrive™ to kompleksowe, skalowalne oprogramowanie do zarządzania przepływem pracy wykorzystujące
rozwiązania PDF, oparte na technologii Adobe® PDF Print Engine i zoptymalizowane pod kątem lepszej wydajności
dla dowolnego rozmiaru firm poligraficznych. Oprogramowanie ONYX łączy w sobie sprawdzoną platformę
technologiczną firmy Onyx Graphics z innowacyjnymi narzędziami i ulepszeniami, które upraszczają przepływ
pracy w druku kolorowym, zapewniają lepszą przewidywalność rezultatów i zwiększają rentowność zakładu.

Przewidywalność

• Redukcja cykli przygotowania druku i wprowadzania
zmian za sprawą stuprocentowego wykorzystania
technologii Adobe pozwalającej osiągać zamierzone
rezultaty już za pierwszym razem.
• Lepsza jakość wyjściowa dzięki technologiom kolorystycznym
opracowanym przez naukowców firmy ONYX specjalnie
z myślą o zastosowaniach wielkoformatowych
• Podglądy z kolorami zarządzanymi pozwalają zapoznać
się z efektami przed rozpoczęciem druku

Wydajność
• Dzięki wbudowanym 4/6/8 procesorom RIP wydajność
druku jest optymalna i pozwala na większą produkcję w
krótszym czasie
• Możliwość wdrożenia dodatkowych procesorów RIP,
niezależnie od drukarek, pozwala zmaksymalizować
produkcję
• Zaoszczędź nawet 30% tuszu dzięki technologi GCR Plus™

Skalowalność

• Elastyczny, internetowy program licencjonowania jest
długoterminowym rozwiązaniem, które rozwija się wraz z firmą
• Dodawaj z łatwością procesory RIP, sterowniki drukarek i
moduły zarządzania przepływem pracy, aby dostosować
swoje procesy produkcyjne
• Cechujące się nieograniczonymi możliwościami, oparte
na przeglądarce narzędzie Thrive Production Manager
zapewnia działający w czasie rzeczywistym panel
kontrolny prac drukarskich

“Posiadaliśmy zbyt wiele drukarek ze zbyt

dużą ilością procesorów RIP. 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 oraz funkcje
automatyzacji i zarządzania przepływem pracy

”

Christian Bodewei - Marco Fine Arts, Inc,

KLUCZOWE CECHY

Przewidywalność
Uzyskaj właściwy
wydruk już za pierwszym
razem – zredukuj ilość
niechcianych rezultatów i
odpadów

• Rozwiązanie Adobe PDF Print Engine z technologią Adobe Normalizer
• Nagradzane rozwiązanie ONYX Color Engine
• Unikalne narzędzie do generowania czerni PowerChroma™ z nową
technologią GCR Plus oraz funkcją kontroli zużycia tuszu
• Biblioteki próbek Color Swatch Books wspomagające wybór i
dopasowanie barw
• Innowacyjna technologia ChromaBoost™ pozwalająca na kontrolowane
mapowanie gamutu
• Wbudowane biblioteki kolorów Pantone Plus, RAL i HKS
• Funkcja automatycznego i ręcznego zastępowania wskazanych
kolorów spotowych
• Narzędzia do pracy z tuszami białymi i specjalistycznymi.
• Kompleksowe narzędzia do edycji zadań, w tym funkcja skalowania
dysproporcjonalnego

Wydajność
Uproszczony przepływ
pracy zmniejsza potrzebę
ręcznych interwencji i
eliminuje konieczność
powtarzania zadań

Skalowalność
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• Narzędzia Quick Set i nieograniczone foldery podręczne upraszczają
przepływ prac
• Przetwarzanie RIP i druk wykonywany „w locie” przy jednoczesnym„
ripowaniu” wielu plików – obejmuje 4/6/8 procesorów RIP
• Przetwarzanie Smart 16-bit™
• Dzielenie wielostronicowych plików PDF
• Automatyczne osadzanie z rotacją i podglądem z kolorami zarządzanymi
• Kafelkowanie automatyczne lub niestandardowe
• Tworzenie puli drukarek z automatycznym przydzielaniem zadań drukarskich
• Automatyczne procesy druku i cięcia
• Solidne narzędzia do zarządzania liniami cięcia i oznaczania łączeń

Otwarte i elastyczne
środowisko dla
niestandardowych
procesów drukarskich –
rozwija się wraz z firmą

Thrive
Production
Manager

KONFIGURACJE 421/642/862
• 4/6/8 platform(y) Adobe PDF Print Engine z narzędziem Normalizer
• 22/4/6 drukarki(-ek) wielko- lub szerokoformatowe(-ych)
• 1/2 narzędzie(-a) Job Editor
• 1 Layout Tool
• Nieograniczone funkcje narzędzia Thrive Production Manager
• Funkcja cięcia z rolki na rolkę

Dostępne wtyczki modułów zarządzania przepływem pracy:
• Rozwiązania Adobe PDF Print Engine i Normalizer
• Drukarki aktywne – szeroko- lub wielkoformatowe
• Job Editor
• Layout Tool
• ICC Profile Generator
• Opcja cięcia na płasko
• Opcja tworzenia natychmiastowych kopii zapasowych Hot Back-Up

• Nieograniczone funkcje narzędzia Thrive Production Manager pozwalają
na wyświetlanie i edytowanie zadań w przepływie prac drukarskich
• Elastyczny, internetowy program licencjonowania
• Rozproszone moduły przepływu pracy
• Oddzielne dodawanie funkcji przetwarzania i drukowania
• Śledzenie ważnych informacji przez pliki opisu zadań w całym procesie
drukowania
• Opcje dodatkowe: ONYX Connect™ – otwarty interfejs łączący
oprogramowanie firmowe i produkcyjne

WYMAGANIA SYSTEMOWE
System operacyjny

Microsoft® Windows® 7 Professional 64-bit
lub nowszy (brak obsługi wersji 32-bit)

Procesor

procesor wielordzeniowy

Pamięć RAM

min. 8 GB (zalecane 4 GB/rdzeń)

Dysk twardy

500 GB

Połączenie sieciowe

Gigabit Ethernet dla drukarek TCP/IP

Monitor

1280 x 1024

ONYX PRINT WORKFLOW | ONYX CONNECT

Otwarty Interfejs Łączący
Oprogramowanie firmowe i
Produkcyjne
ONYX Connect™ to otwarty system zapewniający prosty interfejs deweloperski, który pozwala
firmom poligraficznym łączyć bieżące rozwiązania z zakresu przepływu pracy z oprogramowaniem
produkcyjnym ONYX bez potrzeby zastępowania istniejących przepływów firmowych rozwiązaniami
autorskimi lub konkretnymi procesorami RIP. Jest to opcjonalny moduł dla rozwiązania ONYX Thrive™.

Informacja
ONYX Connect pozwala właścicielom firm i
kierownikom produkcji pozyskać więcej cennych
informacji związanych z produkcją, jak np. szacowane
zużycie tuszu, zużycie mediów oraz czas produkcji –
wszystko dzięki prostemu interfejsowi deweloperskiemu.

Automatyzacja

ONYX Connect obejmuje funkcję automatyzacji
przesyłanych zadań za pomocą technologii JDF (Job
Definition Format) i folderów podręcznych ONYX,
zapewniając tym samym kontrolę nad krytycznymi
ustawieniami zadań oraz redukując błędy wynikłe na
skutek ręcznej ingerencji w proces produkcyjny. Opisy
JDF pozwalają również na automatyczne uaktualnianie
stanu zadań.

Zdalny Dostęp
ONYX Connect poszerza możliwości opartego na
przeglądarce narzędzia ONYX Thrive Production
Manager poprzez dodanie funkcji zdalnego dostępu do
informacji o zadaniu drukarskim.

TABELA PORÓWNAWCZA OPROGRAMOWANIA RIP | ONYX RIP

ONYX 12:
Tabela Porównawcza Oprogramowania RIP
Obsługiwane drukarki

Drukarki na atrament wodny
Mniejsze drukarki solwentowe

Drukarki na atrament wodny
Drukarki solwentowe
Tańsze drukarki typu flatbed

Drukarki na atrament wodny
Drukarki solwentowe
Drukarki UV typu flatbed
Inne drukarki wielkoformatowe

RIP
(Natywne pliki PDF/EPS/PS
i mechanizmy rastrowe)

RIP-Queue
1 aktywna drukarka
1 aktywny procesor RIP

RIP-Queue
1 aktywna drukarka
1 aktywny procesor RIP

RIP-Queue
4 aktywne drukarki
2 aktywne procesory RIP

Narzędzia &
Moduły Przepływu Pracy

Job Editor
CUT-Server

Job Editor
CUT-Server
Layout Tool
Media Manager & G7 Tool
Narzędzie do pracy z tuszami białymi i
specjalistycznymi
Profile Generator
PowerChroma – oszczędzanie tuszu
Próbniki Color Swatch Books

Job Editor
CUT-Server
Layout Tool
Media Manager & G7 Tool
Narzędzie do pracy z tuszami białymi i
specjalistycznymi
Profile Generator
PowerChroma – oszczędzanie tuszu
Próbniki Color Swatch Books
Narzędzia wykończeniowe: spady, znaczniki oczek
Opcja cięcia na płasko

Narzędzia wykończeniowe: spady,
znaczniki oczek

Pełna lista obsługiwanych drukarek znajduje się na stronie www.onyxgfx.com/go/printers

Większa wydajność i prostota
W pełni 64-bitowa platforma (aplikacje i procesory RIP)
Przeprojektowany interfejs RIP-Queue z jednoczesnym widokiem zagnieżdżania i zadań
Konfigurowalne kolumny z widokiem miniatur dla indywidualnych zadań w kolejce
Jeden widok druku, zadania i informacji o c
Interaktywny, pełny podgląd zadań z kolorami zarządzanymi we wszystkich zastosowaniach
Zintegrowany system opisywania zadań
Narzędzie do wyszukiwania zadań i słów kluczowych
ONYX Quick Sets 2.0
Łatwy w obsłudze interfejs Quick Set i Job Properties
Dodawanie zestawów Quick Set do istniejących zadań w narzędziach Job Editor i RIP-Queue
Eksport ustawień zadań z narzędzia Job Editor w formie zestawów Quick Set
Dostosowywane „w locie” rozmiary stron
Automatyzacja procesów druku i cięcia
Wielozadaniowość: przetwarzanie RIP i drukowanie przy jednoczesnym„ripowaniu”wielu plików
Konfiguracja nadlewek i rozmieszczenia na potrzeby wytyczania linii cięcia
Podgląd linii cięcia
Spady
Znaczniki oczek
Znaczniki wykończeniowe
Ręczne zarządzanie układem i zagnieżdżaniem
Narzędzie drukarskie z obsługą danych zmiennych
Narzędzie do analizy mediów – przewidywanie rezultatów dla konkretnych mediów
Obsługa funkcji cięcia konturowego w urządzeniach typu flatbed

Większa wydajność i prostota
Grupowanie i archiwizowanie zadań
Skalowanie dysproporcjonalne
Ręczne i automatyczne/niestandardowe kafelkowanie z opcją zachodzenia
Przetwarzanie RIP kafelków zwiększające przepustowość
Bezpośredni druk z aplikacji komputerowych Macintosh® i Windows®
Zoptymalizowane zarządzanie wielostronicowymi plikami PDF
Automatyczny przepływ pracy przy złożonych plikach PDF, PS i EPS: redukcja błędów plików

Lepsza spójność i odwzorowanie barw
ONYX Color Engine
Automatyczne dopasowywanie kolorów spotowych
Ręczne zastępowanie kolorów spotowych
Niestandardowe kolory spotowe: tworzenie własnych kolorów spotowych w celu
dopasowania do mediów
Rozwiązanie PowerChroma™ z technologią GCR plus™: narzędzia do oszczędzania tuszu
Połączenia i gradienty kolorów Smart 16-bit™
Dopasowywanie kolorów PANTONE®
Prosta kontrola dynamiki i krzywych tonalnych pozwalająca regulować nasycenie i kontrast
Miękka korekta i wstępna kontrola: ekranowy podgląd rzeczywistych kolorów
pozwalający uniknąć błędów

Jednoczesny podgląd ustawień różnych barw podczas końcowych poprawek
Szybkie narzędzie do kalibracji drukarki w RIP-Queue: szybkie poprawianie
przesunięć kolorów i wznawianie druku
Wstrzymywanie i wznawianie funkcji mierzenia barw w wielu urządzeniach
Tworzenie profili ICC o głębszych odcieniach czerni i żywszych kolorach w
zastosowaniach tekstylnych
Przeprojektowane narzędzie Spot Layer Tool na potrzeby tuszów białych i specjalistycznych
Ograniczanie zużycia tuszów specjalistycznych i kolorów spotowych
Narzędzia do profilowania białych i specjalistycznych tuszów, prosty i elastyczny proces
nanoszenia bieli
G7®: elementy docelowe P2P51 odpowiadające szerokiej gamie odcieni szarości i obsługa Curve3

Kalibracja skali szarości G7®
Automatyzacja procesów drukowania > odczytu > profilowania kolejnych mediów
Biblioteki próbek Color Swatch Books
Mapowanie gamutu Vivid Color™
ChromaBoost™
Wysoce zautomatyzowany generator profili kolorów: szybkie i łatwe tworzenie profili ICC
Menedżer mediów: dodawanie i tworzenie własnych mediów w celu
zmaksymalizowania szybkości i jakości
Narzędzie do dynamicznego ograniczania zużycia tuszu ułatwiające kontrolowanie jego kosztów

Funkcja raportowania dla gamutów profilu – przewidywanie stopnia dopasowania
koloru spotowego
ONYX HIVE™ Image – weryfikacja ograniczenia tuszu
Kalibracja widma
Możliwość sitodruku
Udoskonalony proces proofingu

Minimalne wymagania systemowe
System operacyjny:

• Microsoft® Windows® 7 Professional 64-bit (brak obsługi wersji 32-bit)

Procesor:
• Procesor wielordzeniowy

Pamięć RAM

• 8 GB (Zalecane 4 GB/rdzeń)

Dysk twardy:
• 500 GB (7200 obr./min)

Monitor:

• 1280 x 1024

OPROGRAMOWANIE ONYX | WERSJA DO ZASTOSOWAŃ TEKSTYLNYCH

Oprogramowanie do Druku Cyfrowego
Ułatwiające Przygotowanie Zadań
w Zastosowaniach Tekstylnych
Właściwe narzędzia to kluczowy element zapewniający korzyści na rozwijającym się rynku tekstylnym.
W Onyx Graphics skupiamy się na unikalnych wyzwaniach związanych z tekstyliami, dostarczając
proste i inteligentne rozwiązanie do produkcji wydruków cyfrowych w żywych kolorach. Nowe funkcje
oprogramowania ONYX 12 w wersji Textile pozwolą Ci szybko i z łatwością osiągnąć rezultaty, których
wymaga Twój klient.

Żywe kolory
• Technologia ChromaBoost™ pozwala osiągnąć
jaśniejsze i bardziej nasycone barwy nawet na mediach
trudnych do wyprofilowania
• Technologia ONYX Color umożliwia drukowanie
w rozszerzonej gamie kolorów dającej możliwość
dopasowywania kolorów korporacyjnych w celu
uzyskania głębszych odcieni czerni

Prostota
• Wyeliminuj konieczność przełączania się pomiędzy
wieloma programami dzięki prostej konfiguracji zadań
w pojedynczej aplikacji
• ONYX Step & Repeat pozwala na szybkie tworzenie
kompleksowych projektów materiałowych i ściennych z
pojedynczego, powtarzalnego obrazu.
• Nowe narzędzie Colorways umożliwia łatwe
tworzenie wzorów w różnych wariantach
kolorystycznych z pojedynczego pliku

Inteligentne rozwiązania
• Narzędzie Swatch Book upraszcza prawidłowe
dopasowanie barw przy pierwszym podejściu, bez
niepotrzebnych prób, co pozwala oszczędzić czas i materiały
• Wykorzystanie tej samej technologi ONYX RIP lub
rozwiązania do zarządzania przepływem pracy we
wszystkich zastosowaniach pozwala osiągać przewidywalne
rezultaty na dowolnej drukarce wielkoformatowej.

Tyler Nylund - Hightech Signs

KLUCZOWE CECHY

Narzędzie Step & Repeat
Twórz szybko i bezproblemowo
wzory graficzne dzięki nowemu
narzędziu Step & Repeat funkcji
Job Editor

• Projektuj szaty graficzne za pomocą intuicyjnych funkcji
sterujących pozwalających tworzyć wzory tekstylne
• Usprawnij przepływ pracy dzięki narzędziu
zintegrowanemu bezpośrednio z funkcją Job Editor
• Twórz jednolite i powtarzalne wzory w oparciu o pliki
PDF i grafiki rastrowe

Narzędzie Colorways
Zapisuj i wprowadzaj szybko
zróżnicowane kombinacje
barw w pojedynczym obrazie

Diagram referencyjny kolorów wyjściowych
Twórz z łatwością konfiguracje
kolorów, korzystając z
tuszów niestandardowych
pozwalających na różne
zastosowania tekstylne.

• Możliwość tworzenia kombinacji kolorystycznych
dla zastosowań tekstylnych za pomocą narzędzia
zintegrowanego z procesem przygotowania zadań
• Obsługa wielu rodzajów plików, takich jak indeksowane
pliki tiff, pliki separowane czy pliki tiff z kanałem alfa
• Większa elastyczność w definiowaniu kombinacji
kolorystycznych za pomocą trybów RGB, kolorów
spotowych, LAB oraz kolorów zapewnianych przez
urządzenie

Narzędzie do tworzenia
konfiguracji tuszów
• Twórz własne konfiguracje tuszów, aby odpowiednio dobrać
pozycje ich nanoszenia w różnych zastosowaniach tekstylnych
• Innowacyjny diagram porównawczy pozwala w łatwy
sposób określić kolejność oraz położenie nanoszonych
tuszów, co znacznie ułatwia konfigurację
• Połączenie ze sprawdzoną technologią ONYX Color Engine
pozwala uzyskiwać żywe kolory na materiałach tekstylnych

DOSTĘPNOŚĆ

Użytkownicy produktów ONYX muszą posiadać aktualną wersję oprogramowania ONYX 12, aby móc dodać moduł
tekstylny. Uaktualnij swój system do wersji ONYX 12 już dziś, kupując licencję serwisową na oprogramowanie ONYX
Advantage
Jak pokazuje przykład ONYX 12, nasze innowacyjne produkty są cały czas udoskonalane, a każdego roku
wprowadzamy nowe funkcje. Program ONYX Advantage to oszczędny sposób na zapewnienie sobie aktualnych
wersji oprogramowania z łatwym dostępem do wszystkich najnowszych funkcji. Uzyskasz natychmiastowy
dostęp do uaktualnień oprogramowania, setek nowych i przygotowanych wcześniej sterowników do drukarek,
filmów szkoleniowych na żądanie i nieograniczonej liczby miejsc w internetowych szkoleniach z produktów ONYX
prowadzonych przez instruktorów..
Skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem firmy ONYX, aby uzyskać więcej informacji.

onyxgfx.com

