Imaging Performance Intelligence

ImagePro

Faça cópias, impressões e digitalizações excepcionais.
O KIP ImagePro permite a criação de trabalhos, além da
captura e reprodução de imagens, para ambientes de
alta demanda.

Um único aplicativo para todos os tipos de
tratamento de imagens em grandes formatos.
Basta adicionar
arquivos,
pré-visualizar
e imprimir.

O KIP ImagePro é uma solução num único software concebida para simplificar cada etapa do fluxo de
trabalho em grandes formatos colorido e em P&B.
Ele oferece um modo padrão intuitivo para eficiência de produção ou um modo expandido para interação
inteligente de imagens. Um aplicativo para impressão, cópia e digitalização em grandes formatos.
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O KIP ImagePro é um poderoso pacote de programas que reúne ferramentas essenciais com capacidade
multitarefa num aplicativo de impressão, cópia e digitalização fácil de usar. A interface padrão apresenta aos
usuários típicos ou ocasionais ferramentas de acesso rápido, um visualizador de alta definição para a impressão
da área de interesse e funções intuitivas de edição de trabalhos. Com predefinições padronizadas de qualidade
de impressões gráficas e CAD, o ImagePro é a maneira mais rápida e simples de imprimir.
Ativado por um simples clique, o conjunto de recursos expandidos coloca profissionais técnicos e gráficos
no comando. O KIP ImagePro oferece as ferramentas de que os especialistas em cores precisam para que
o trabalho seja bem feito. Normalmente, esses recursos - aninhamento, geração de painéis, troca de cores
especiais (spot colours) e acesso a gerenciamento de cores - só estão disponíveis em RIPs gráficos caros.

Recursos do modo padrão
Controle de impressões rápido e fácil

Lógica de coluna para criação, digitalização e cópia
de trabalhos
Redimensione e mude rapidamente as predefinições de
qualidade de impressão ou digitalização para uma única
página ou o trabalho inteiro. Ajuste a ordem das páginas
com as funções arrastar/soltar ou cortar/colar.
Visualizador de alta definição
Aumente ou reduza o zoom de qualquer imagem para
configurações de visualização precisas e com alto
detalhamento antes de imprimir. O que se vê é o que será

SmartStacking
Imprima com confiança para empilhadeiras frontais ou
traseiras, sabendo que a ordem está correta. Inteligente!
Predefinições gráficas e de CAD simples
Usuários eventuais ficarão satisfeitos com as predefinições
gráficas e de CAD padronizadas, que eliminam as
tentativas e erros do gerenciamento de cores.
Pré-visualização de miniaturas
Abra rapidamente para um arquivo com um simples
“clique”. Visão em tempo real de estampas, imagens

impresso (WYSIWYP) - economia de tempo e dinheiro!
Área de interesse: em impressões,
digitalizações e cópias
A área de interesse inclui ferramentas de redimensionamento e panorâmica, para que você selecione apenas
aquilo que desejar. Isso elimina o desperdício!

coloridas x P&B e reconhecimento automático de bloco
de título para os usuários do KIPFold. Gerenciamento de
trabalhos fácil!

Dispositivo de deslizamento e status do trabalho
Passe o mouse sobre as abas, para ver instantaneamente
o status da fila de trabalho, da impressora ou do scanner.
Acesso rápido às informações do sistema!
Barra de ferramentas de acesso rápido
A simplicidade do driver de impressora usando a barra
de ferramentas de acesso rápido aumenta a eficiência e
reduz o número de cliques. Impressão fácil de arquivos!
Modelos do usuário
Os modelos contam com configurações em comum de
grupos, para um rápido acesso a impressão, digitalização
ou cópia. Automação fácil do fluxo de trabalho!

Limpeza de imagens
Ajuste a qualidade da imagem durante a digitalização ou
impressão com dispensadores digitais (digital droppers)
para fortalecer as linhas em preto e limpar o fundo. As
cópias e impressões ficam melhores do que o original.
Ferramentas simples!
Integração do KIPFold
O reconhecimento automático de bloco de título e as
predefinições pré-configuradas de dobradura removem
as tentativas e erros na hora de realizar a dobradura.
Integração de verdade!
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Recursos do modo expandido

Recursos para profissionais de produção técnica e de gráficos coloridos

Lógica de coluna para criação, digitalização e cópia
de trabalhos
A última palavra em controle de parâmetros para arquivos
com uma ou várias páginas. Posicione ferramentas e ative
recursos importantes. Edite facilmente grandes jogos de
trabalhos com cortar/colar.
Visualizador de alta definição
Rolagem precisa, para visualizar detalhes finos. Permite
efeitos de filtro, para visualizar ajustes de qualidade de
impressão, PS/PDF e cores especiais (spot colours).
Barra de ferramentas de acesso rápido
Aumenta a produtividade ao acrescentar as ferramentas
mais usadas à barra de ferramentas de acesso rápido.
Gerenciamento de cores, filtros de cores e troca de
cores
Todo mundo pode ser um especialista em cores.
Ferramentas profissionais para alterar espaços de cores,
usando perfis de ICC, filtros para configurações de pontos
P&B para informações rápidas de visualizações de alta
definição ativa.
Interface personalizável com painéis “pop-out”
Habilite recursos importantes com painéis “pop-out”.
Posicione ferramentas de ajuste de cores ou mova a fila
de trabalhos para um segundo monitor... Não há limites
para a personalização exigida pela sua profissão.

Predefinições do sistema
Maximize os fluxos de trabalho com configurações
de trabalho padronizadas para todos os aplicativos
System K. As predefinições de sistema privadas ou
compartilhadas permitem a individualização de ajustes de
dimensionamento, estampas e de cores e em P&B.
Histórico de trabalhos
Habilite a contagem ou o tamanho do histórico de trabalhos,
para recuperar trabalhos anteriores. Adicione ou remova
páginas, modifique ajustes de dimensionamento, de cores
e em P&B e, em seguida, imprima.
Validação do trabalho
Identifique problemas potenciais antes da impressão.
Mensagens de aviso selecionadas para parâmetros
inválidos de fontes de PDF, corte de página, tamanho de
rolo ou tipo de material de impressão divergentes.
Dispositivo ativo e status do trabalho
As informações de impressora e scanner são apresentadas
de forma gráfica, bastando um simples olhar nos painéis
de status. A notificação por e-mail informa as equipes
quanto ao status e as necessidades de material de
impressão e toner.

Integração com o KIP Accounting
Defina a alocação de volumes de impressão e cópia
para departamentos e projetos. Atribua recursos de
digitalização, impressão e do uso ou não de cores a
pessoas ou a equipes, usando a contabilidade baseada
em função (Role Based Accounting).

Flexibilidade na configuração do sistema
O ImagePro oferece o que há de mais avançado em
flexibilidade do fluxo de trabalhos. Configure os sistemas
KIP 720 & 2300 como dispositivos independentes para a
produção de cópias e a digitalização-para-arquivo.

Diagrama do software KIP System K
Série KIP 70

Multifuncional

Soluções Multitoque das Séries KIP 70 e Colour
•
•
•
•
•
•
•

Copiar e Digitalizar para Local/USB/LAN/Nuvem
(multifuncional)
Imprimir de Local/USB/LAN/Nuvem
Super Visualização com Área de Interesse
Cloud Connect
OPÇÕES:
Segurança de Dados
•
HD removível
Smart Scan
•
Leitor de cartão
KIPFold Control

Impressora

LAN
ESTAÇÕES
DE TRABALHO
Windows
7/8/10

KIP SMART PRINT
E-mail

Computadores

RECURSOS PADRÃO:
Tablets

WINDOWS
iOS
ANDROID
LINUX
MAC

Laptops

•
•
•
•
•
•
•
•

Driver KIP Windows
Driver KIP AutoCAD
KIP ImagePro - Print (aplicativo)
KIP PrintPro.net (navegador web)
KIP Printer Status (aplicativo)
KIP Media Manager
KIPFold Control com reconhecimento
automático de bloco de título
Spooling LPR e pasta rápida KIP

OPCIONAIS - por impressora:
Smartphones
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•
•

Impressão PDF/PS
KIP Accounting, Cost Center &
Access Control

Diagrama dos Sistemas
Sistemas de Digitalização KIP

Série KIP Colour

impressão, Cópia e Digitalização

Multifuncional

Multifuncional

Impressora

Impressora

KIP ImagePro - Scan & Copy:
•
•

Digitalizar - Local/USB/LAN/Nuvem
Copiar - Para impressora KIP colorida
ou P&B
Imprimir - Para impressora KIP
colorida ou P&B
Ajuste/gerenciamento de cores
Visualizador de alta definição
Área de interesse
KIPFold Control

•
•
•
•
•

ESTAÇÕES
DE TRABALHO

KIP DIGITAL DATA SECURITY

MAC

RECURSOS PADRÃO:
•

•
•
•

KIP PrintPro.Net
(navegador web)
Arquivo de descrição
de impressora
Postscript
Suporte de pasta rápida
KIP
Spooling LPR

LINUX

RECURSOS
PADRÃO:

RECURSOS PADRÃO:

•

•
•
•

•

•

KIP PrintPro.Net
(navegador web)
Suporte de pasta
rápida KIP
Spooling LPR

•
•

Sobregravação de imagem
Kit de acessórios de unidade de
disco rígido removível
Atualizações de Segurança Padrão
KIP Secure Print
KIP Accounting Center Integração

Recursos abrangentes do KIP System K estão
disponíveis nos seguintes folhetos:
•
•
•

Soluções multitoque KIP
Soluções de impressão KIP baseadas na web e em PCs
KIP Admin, Accounting & Access Control (controle de
acesso, administração e contabilidade KIP)
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www.kip.com
KIP é uma marca registrada do Grupo KIP. Todos os demais nomes de produtos aqui mencionados são marcas registradas de suas respectivas empresas. Todas as características e especificações do produto estão sujeitas a alterações
sem aviso prévio. As especificações completas do produto estão disponíveis mediante solicitação. © 2017
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