2.4

Soluções de gerenciamento
de impressões

O pacote de programas KIP System K oferece uma experiência de usuário aprimorada e produtividade
excepcional para o controle coeso das demandas de impressões coloridas e em P&B. Os recursos
incluem:
•
•
•
•

Navegação de tela sensível ao toque semelhante a um tablet.
Sistema padronizado de ícones com interface do tipo lado a lado.
Aplicativos de envio de impressão com gerenciamento, configuração e status do sistema.
Os aplicativos apresentam uma barra de comando em estilo ribbon com opções estendidas de
funções.
• Protocolos SNMP, controle de centro de custos e colaboração em nuvem.
• Driver do System K para Windows®, certificação WHQL, touch PC compatível com funções
simplificadas/avançadas e status do sistema.
O pacote de programas KIP System K é integrado de maneira uniforme com as séries KIP 900, KIP
800 Colour e KIP 70.
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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

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:
•
•
•

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

RECURSOS PADRÃO:
•
•
•
•
•

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)
V04/12/22
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Tela sensível ao toque com recursos multitoque

Soluções KIP Multi-Touch
Todas as funções dos sistemas KIP são ativadas por meio de um visor multitoque colorido integrado de 12” semelhante a um tablet, para
copiar, imprimir e digitalizar documentos coloridos e em P&B. Os recursos de uso ocasional incluem inicialização automática, acesso
a predefinições ilimitadas, guias do usuário em tela sensível ao toque fáceis de entender e pré-visualizações na tela em tempo real.
Os controles multitoque disponíveis para os usuários são intuitivos e semelhantes aos de um tablet, permitindo o uso dos dedos para
deslizar, pinçar, espalhar, girar e dar um toque simples diretamente na tela.
As pré-visualizações de imagens nítidas e os controles na tela permitem salvar e imprimir a área de interesse. As características
multitoque permitem aos usuários identificar documentos, ajustar a qualidade da imagem e substituir documentos em jogos ordenados.
A tela colorida sensível ao toque integrada proporciona uma poderosa combinação de controle, além de conveniência; você não precisa
deixar a impressora para executar tarefas importantes.

Dê zoom, gire e faça uma panorâmica da pré-visualização da imagem
usando controles multitoque
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Impressão, cópia e digitalização ocasionais

Recursos da tela sensível ao toque KIP Multi-Touch
Tela multitoque de 12" colorida de alta nitidez | Seleção intuitiva de recursos para fácil operação | Ângulo de visão totalmente
articulado | Acesso centralizado a todos os recursos do sistema | Imprima, copie e digitalize em cores ou em P&B | Super
visualização com o uso dos dedos, para deslizar, pinçar, espalhar e girar | Imprima diretamente de materiais de impressão
removíveis, da nuvem e de caixas de correio locais | Acesso com um toque aos recursos do sistema em 22 idiomas | Guias
coloridos | Pré-visualizações de impressão integradas | Editor de cópia de jogos na tela | Impressão e digitalização-paraarquivo simultâneas | Gerencie a fila de impressão e de histórico | Integração com o KIP Accounting Center | Integração com
o KIP Cost Center
Recursos Multitoque
Controles de super visualização de imagens para impressão, cópia e digitalização | Pinçar e espalhar para fazer o zoom
| Toque para girar | Copie, digitalize, envie por e-mail ou imprima uma área de interesse específica | Guias do Usuário
selecionáveis | Exibição automática do Guia do Usuário ao substituir toner/papel | Ver fila de trabalhos | Reimprima trabalhos
do histórico | Predefinições do sistema selecionáveis | Ver status do sistema de qualquer tela | Selecione o esquema de cores
Funções de Cópia
Cópia e impressão simultâneas | Copie jogos simples ou ordenados | Classifique e substitua páginas em jogos ordenados |
Copie área de interesse | Digitalização-para-arquivo ao copiar | Dimensione para fator ou selecione predefinições de tamanho
de página | Selecione padrão de dobradura ou dobradura automática com base no tamanho da página | Correção automática
de distorções | Estampe documentos com texto ou gráfico | Interrompa trabalhos para tarefas urgentes | Predefinições de
sistema ilimitadas para estampas e dobraduras | Modelos do usuário ilimitados para tipos de documentos e configurações
de trabalho | Selecione empilhamento frontal ou traseiro | Copie detalhes do rastreamento de dados e da contabilização de
trabalhos KIP
Funções de Impressão
Imprima da caixa de correio local/USB/drive de rede | Imprima do KIP Cloud Connect | Pré-visualização de arquivo WYSIWYP
| Impressão de jogos ordenados | Selecione padrão de dobradura ou dobradura automática com base no tamanho da página
| Dimensione para fator ou selecione predefinições de tamanho de página | Impressão automática diretamente do e-mail |
Imprima detalhes do rastreamento de dados e da contabilização de trabalhos (KIP Job Accounting and Data Tracking)
Funções de Digitalização
Digitalize para arquivo em P&B ou em cores | Digitalize para caixa de correio local/USB/drive de rede | Digitalize para o
KIP Cloud Connect | Digitalize para e-mail | Pré-visualização de arquivo WYSIWYP | Digitalize para TIF, PDF ou PDF-A de
múltiplas páginas | Digitalize para TIF, Cals Group 4, PDF ou PDF-A em P&B | Digitalize para TIF, JPEG, PDF ou PDF-A em
cores | Selecione de 200 a 600 ppp | Selecione rotação | Ajuste a velocidade do scanner para originais delicados | Digitalize
detalhes do rastreamento de dados e da contabilização de trabalhos (KIP Job Accounting and Data Tracking)
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Tela sensível ao toque com recursos multitoque

KIP Cloud Connect
O compartilhamento de conteúdo on-line por meio de serviços de nuvem populares tornou-se uma ferramenta essencial para a
colaboração. Maior segurança de rede e restrições de tamanho de arquivos limitam a capacidade dos usuários de enviar por e-mail
documentos técnicos coloridos e em P&B em tamanho integral. Os sistemas KIP incluem o KIP Cloud Connect, que oferece a capacidade
de digitalizar para a - e imprimir da - nuvem diretamente da tela multitoque. Não importa se o serviço de nuvem for usado para documentos
pessoais ou para a colaboração em projetos, os sistemas KIP proporcionam acesso rápido para imprimir dados coloridos ou em P&B.
Digitalize um documento para a nuvem na tela sensível ao toque e acesse-o imediatamente do seu computador de mesa ou dispositivo
móvel.

Arquivo para impressão

Vários locais na nuvem
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Digitalizar para Nuvem

Área de Interesse para Nuvem

Principais recursos do KIP Cloud Connect
Selecione entre diversos serviços de nuvem | Imprima do KIP Cloud Connect | Digitalize para o KIP Cloud Connect | Conexões
de nuvem ilimitadas | Arquivos únicos ou múltiplos | Escolha arquivos de diversos serviços de nuvem para trabalhos de
impressão individuais | Fácil configuração da tela multitoque | Impressão de jogos ordenados
Opções de Serviços de Nuvem
Microsoft® OneDrive | Microsoft® Office SharePoint | Google Drive | Box.com | Dropbox
Impressão Multitoque da Nuvem
Imprima em impressoras KIP P&B | Imprima em impressoras KIP Colour* | Imprima área de interesse | Crie jogos ordenados
de diversos serviços de nuvem
Digitalização Multitoque para a Nuvem
Digitalize para a localização individual na nuvem | Digitalize para a localização de projeto na nuvem | Digitalize arquivos de
uma ou múltiplas páginas para a nuvem | Digitalize documentos coloridos ou em P&B | Digitalize área de interesse
Pré-visualização de Imagens
Controles multitoque: Faça zoom, panorâmica e gire | Faça zoom da área de interesse
*Requer KIP Copy e Print Plus
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Envio de impressões

KIP ImagePro - Print
O KIP ImagePro é um poderoso pacote de programas que melhora a eficiência com automação controlada do fluxo de trabalho em ambientes de alta
demanda, proporcionando simultaneamente tempos de conclusão de trabalho mais rápidos. As ferramentas de envio de documentos do KIP ImagePro
foram concebidas para aprimorar as capacidades de gerenciamento de cores. Melhore os seus fluxos de trabalho num aplicativo para imprimir uma
gama de documentos em grandes formatos coloridos ou em P&B, inclusive imagens técnicas, pôsteres e banners em vários sistemas KIP.
A brilhante flexibilidade multitarefa permite que os usuários típicos captem eficiências, melhorando o atendimento ao cliente com a conclusão mais
rápida dos serviços. Uma interface totalmente personalizável aprimora as ferramentas do sistema, ao colocá-las mais à frente, para facilitar o acesso,
a navegação e o controle. Não é necessário ser um especialista em cores para ajustar e imprimir em cores com o KIP ImagePro. Predefinições simples
para documentos gráficos e técnicos permitem fácil operação para comunicação colorida mais inteligente. Detalhes de projetos sofisticados podem
ser destacados com seleções avançadas da área de interesse. O empilhamento inteligente (KIP Smart Stack) simplifica o ordenamento preciso de
jogos mistos de impressões coloridas e em P&B. A validação inteligente de trabalhos (KIP Intelligent Job Validation) envia notificações relativas a
fontes ausentes, tamanho correto de página e controle abrangente de múltiplas páginas quando se imprimem arquivos em PDF. A Visualização do rolo
mostra de forma interativa os documentos na largura do rolo escolhido para impressão de nidificação, painéis e dois.
O KIP Image Pro - Print tem dois modos de interface: Padrão, para os recursos usados mais comumente, e Avançado, com ferramentas adicionais
criadas para especialistas de produção. Usando ambos os modos, a facilidade com que o KIP ImagePro se integra aos fluxos de trabalho de
impressão é simplesmente brilhante.

Criação de trabalhos, visualizador de alta definição e monitoramento do sistema poderosos

Área de interesse (AOI)
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Gerenciamento profissional de cores

KIP ImagePro - Principais recursos de impressão
Multitarefas excepcional | Empilhamento inteligente (KIP Smart Stacking) | Impressão avançada da área de interesse
| Validação inteligente de trabalho em PDF | Visualização de alta definição | Interface personalizada de ferramentas e
visualização sob medida | Fácil implementação

KIP ImagePro: Recursos
Multitarefas excepcional Crie trabalhos da simplicidade produtiva de um único aplicativo | Ajuste cores | Analise mudanças |
Visualize o status do dispositivo | Impressão colorida*, em tons de cinza ou em P&B | Detecção automática de arquivos coloridos**, em
tons de cinza ou em P&B | Predefinições de carregamento e salvamento do sistema | Impressão segura (KIP Secure Print) | Integração
com o KIP Accounting Center | Integração com o KIP Cost Center | KIP Smart Stacking
Visualização de alta definição O visualizador de imagens de alta resolução do tipo “O que se vê é o que será impresso” inclui
análise de criações de predefinição e ajustes de cores | Colorido ou em P&B | Os filtros aplicados de visualização incluem ajustes de
cores, estampas, configurações de PS e GL | Seleção AOI - Dimensionamento, posição, impressão | Régua de página | Visualização de
dimensionamento para pixels ou ajuste ao tamanho da tela | Navegador de imagens
Impressão avançada da área de interesse Selecione o tamanho | Posicione | Imprima apenas a “Área de Interesse”, para
aprimorar a comunicação de detalhes de trabalhos importantes ou rebuscados
Interface personalizada Acesse os seus recursos preferidos de produtividade com facilidade, usando painéis e ferramentas “popout”, independentemente do modo ser padrão ou avançado.
Matriz de trabalhos Contagem de cópias e conjuntos individuais | Altere a ordem dos arquivos com cortar/colar | Aplique predefinições
a arquivos selecionados ou ao trabalho inteiro | Apoio avançado a múltiplas páginas em PDF | Arraste e solte arquivos ou pastas da
nuvem, drives da rede, locais e de caixas de correio KIP | Página de banner de jogo ou trabalho | Selecione localização de empilhamento
de impressões | Envie trabalhos pausados para segurar e liberar | Impressão segura KIP com senha numérica ou identificação do usuário |
Seleções de contabilidade incluem projetos e departamentos | Estampagem | Predefinições de qualidade de impressões para documentos
coloridos, em tons de cinza ou em P&B | Contagem de páginas | Tamanho da página | Dimensione para o tamanho da página | Dimensione
para largura ou comprimento da página | Dimensione para o tamanho máximo | Controles de margem | Predefinições de qualidade PDF e
Postscript® | Predefinições de dobradura | Estampa de texto e gráfico colorida ou em P&B | Predefinições de penas HPGL | Gire/espelhe/
inverta | Ajuste a posição e os tamanhos das colunas da matriz de trabalhos | Personalize as colunas da matriz para o conteúdo
Preflight e Pré-visualização de miniaturas Interface vertical ou horizontal em estilo ribbon para rápida pré-visualização | Prévisualização colorida ou em P&B | Orientação da pré-visualização e direção de impressão | Selecione imagem para acesso instantâneo
na matriz | Roll Preview | Preflight Nesting & Two-Up
Dobradura Detecção automática de bloco de título | Configuração automática de dobradura | Personalize pré-definições de dobradura
Notificações de e-mail Permita - notificações de trabalho | Reabastecimento de consumíveis | Receba status da impressora |
Notificações de contagem
Predefinições do sistema e gerenciador de materiais de impressão Predefinidos e totalmente personalizáveis |
Predefinição de pré-visualizações | Configurações de PS e PDF | Variáveis HPGL | Dimensionamento avançado | Estampas com imagens
e textos | Tamanhos de página personalizados | Carregue perfis personalizados de materiais de impressão | Adicione novos materiais de
impressão e personalize nomes
Outros recursos Conexão automática a impressoras KIP | Atualização automática usando “Clique uma vez” | Personalize a interface
do usuário com painéis e ferramentas “pop-out” | Oculte automaticamente, deixe flutuando ou envie para o dock os painéis | Habilite
predefinições de qualidade de impressão, PS/PDF e penas HPGL | Visualize mudanças conforme elas ocorram | Adicione tamanhos
personalizados de páginas | Modelos de usuários ilimitados | Unidades exibidas em polegadas ou centímetros | Vários idiomas

KIP ImagePro: Recursos avançados
Matriz de trabalhos Selecione espaço de cores | Opções ICC | Ponto preto/branco | Ajustes de cores | Troca de cores | Ferramentas
de refinamento e suavização | Aninhamento com duplicação | Geração de painéis | Etiqueta técnica
Validação de trabalho Notificação de - fontes de PDF ausentes | Tamanho correto da página | Tamanhos ausentes de materiais de
impressão | Tipo ausente de material de impressão de trabalho | Controle e seleção abrangentes de arquivos individuais de múltiplas páginas
Informações de trabalho Analisa trabalhos para contagem de tamanho de páginas, de colorida para preto e branco, bem como
tempos de impressão previstos.
Acompanhamento do trabalho e status do dispositivo Visualize o processamento de trabalhos | Status de impressão |
Gerencie o trabalho para incluir pausa, reordenamento ou exclusão | Recupere, edite e reimprima trabalhos anteriores
*Com impressoras KIP Colour
**Com impressoras KIP Colour, configuradas para essa função
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Envio de impressões

KIP PrintPro.net
O KIP PrintPro.net proporciona aos sistemas coloridos e em P&B da KIP o aplicativo de envio de impressões baseado em navegador e de gerenciamento
do sistema com o maior número de recursos do mercado.
Envio de impressões - Sem a necessidade de instalar nenhum aplicativo, os usuários podem enviar impressões, acessar sua caixa de
correio da impressora KIP e gerenciar seus próprios trabalhos de impressão. Usando apenas um navegador da web, os usuários podem configurar
arquivos individuais e de múltiplas páginas, com preferências individuais de dimensionamento, estampas, predefinições de dobradura, controles de
gerenciamento de cores e local de empilhamento de impressões. Inicie novos trabalhos de impressão rapidamente, acessando as predefinições de
usuário que incluem as preferências do usuário, configurações do trabalho e as predefinições de sistema mais comuns. O PrintPro.net é compatível
com a criação de trabalhos de impressão usando documentos técnicos coloridos e em P&B de arquivos digitais padrão em grandes formatos, inclusive
PostScript, PDF, TIFF, JPG, Calcomp, DWF e HPGL 1/2/RTL (entre outros).
Gerenciamento do sistema - Com base no acesso definido de usuário, os administradores podem usar praticamente qualquer navegador para
dar seguimento à fila de impressão e ver um panorama completo da operação do sistema. Os administradores têm acesso completo a preferências
da impressora, configurações de conectividade de rede, predefinições do sistema, temporizadores diários para inatividade, histórico do tamanho da
fila, padrões de bandeja de saída e configurações de rotação automática.

Envio de Trabalho do KIP PrintPro.net

Configurações & Status do KIP PrintPrint.net
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Dimensionamento do KIP PrintPro.net

Baseado na Internet, independente de navegador

Principais recursos do KIP PrintPro.net
Recursos idênticos abrangendo uma variedade de navegadores web | Cópias múltiplas ou jogos ordenados | Pré-visualização de imagem
WYSIWYP | Configurações individuais do arquivo para modelos de matriz de trabalhos | Suporte para páginas múltiplas | Seleções de
filtro e ajustes de cores | Notificações por e-mail | Dobradura e estampagem de documentos | Seleção de predefinições de pena HPGL
| Transfira arquivos da caixa de correio da impressora KIP | Personalize as predefinições de sistema e de pastas | Gerencie a fila de
impressão e as configurações de usuário | Impressão segura (KIP Secure Print) | Integração com o KIP Accounting Center | Integração
com o KIP Cost Center

Recursos do Navegador Web
Compatível com navegadores populares | Recursos idênticos, independentemente do navegador | Novos recursos disponíveis
imediatamente após as atualizações do sistema | Use telefones celulares e tablets para gerenciar configurações e a fila de impressão
Matriz de Criação de Trabalhos
Impressão de matriz com contagem de conjuntos individuais e cópias | Altere a ordem de arquivos com recortar/colar ou arrastar e
soltar | Aplique predefinições de sistema a arquivos selecionados ou ao trabalho inteiro | Suporte para PDF de múltiplas páginas |
Selecione arquivos ou pastas da nuvem, discos de rede, locais e caixas de correio KIP | Página de banner para conjunto ou trabalho
| Envie trabalho pausado para segurar e liberar | Impressão segura (KIP Secure Print) com senha numérica ou identificação do
usuário
Configurações de Arquivo Individual
Predefinição de qualidade de impressão de documentos coloridos, em tons de cinza e em P&B | Contagem de cópias,
dimensionamento e tamanho da página | Predefinição de qualidade PDF e Postscript® | Predefinição de dobradura | Predefinição
de gerenciamento de cores simples e avançado, inclusive perfis ICC | Gerencie a qualidade da imagem com ferramentas de nitidez,
ponto P&B e remoção de fundo | Selecione localização do empilhamento das impressões | Estampa de texto e gráfico colorido
ou em P&B | Predefinições da pena HPGL | Gire/espelhe/inverta | Salve modelos de usuário ilimitados (todos os recursos listados
acima)
Pré-visualização de Imagens
Pré-visualização colorida ou em P&B | Pré-visualização rápida de miniaturas | Pré-visualização de imagens grandes WYSIWYP |
Gire a imagem para melhor ajuste | Pré-visualização de direção da impressão
Notificações Eletrônicas
Notificações de E-mail para: Trabalho recebido | Trabalho concluído | Reabastecimento de toner ou papel | Leitura automática do
contador
Dobradura de Documentos
Detecção automática de bloco de título | Dobradura automática por tamanho da página | Personalize predefinições de dobradura
Acompanhamento de Tarefas e Status do Dispositivo
Informações confiáveis do dispositivo | Visualize o status de processamento e impressão | Gerencie o trabalho para pausar,
reordenar ou excluir | Recupere, edite e reimprima trabalhos anteriores
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Envio de impressões

KIP Smart Print & Scan
KIP Smart Print & Smart Scan são abordagens flexíveis para a execução de trabalhos de impressão e digitalização – respondendo às
necessidades de negócios móveis, fornecendo uma solução em nuvem sem driver. Não interessa se você está usando um iPhone, PC,
Mac ou laptop; o KIP Smart Print simplifica a impressão de conveniência usando o seu provedor de e-mail favorito. Digitalize para e-mail
um documento inteiro ou apenas uma pequena área, usando o KIP Smart Scan.
Configure qualquer sistema KIP para receber e-mails e seus anexos em intervalos predeterminados. Os documentos anexados são
impressos usando palavras-chave para a contagem de cópias, dimensionamento e senha numérica segura KIP. Alternativamente,
arquive os documentos e acesse-os da tela multitoque, do KIP ImagePro ou do PrintPro.net. KIP Smart Scan & Smart Print permitem
que os usuários façam uma "cópia" de um KIP para outro em qualquer lugar do mundo com apenas um endereço de e-mail.

Palavras-chave opcionais para
maior flexibilidade

SMARTPHONE

Impressão de e-mail fácil de usar
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TABLET

LAPTOP

MAC / LINUX

Use com qualquer telefone, tablet, laptop ou PC

PC

Principais Recursos do KIP Smart Print & Scan
Use com qualquer smartphone, tablet, laptop ou PC | Não é necessário instalar drivers ou aplicativos | Envie arquivos prontos
para imprimir por meio de anexos de e-mail | Funciona com qualquer impressora KIP ativada para web | Imprima documentos
coloridos ou em P&B | Digitalize documentos em tamanho real | Escolha uma área de interesse | Digitalização remota
impressa ou arquivada automaticamente por impressora KIP | Acesse documentos arquivados via aplicativos KIP | Palavraschave opcionais proporcionam maior flexibilidade
KIP Smart Print
Funciona com qualquer sistema de impressão KIP ativado para web | Impressão de documentos coloridos ou em P&B | Senha
numérica (PIN) segura do Smart Print via e-mail | SSL para conexão criptografada | Compatível com e-mail POP3 ou IMAP
| Monitor de e-mail configurável | Arquive ou imprima e-mails recebidos | Anexe vários arquivos para criar jogos | Palavraschave para nome de arquivo, contagem de cópias, tipo de material de impressão, dimensionamento, senha numérica segura
KIP
KIP Smart Scan
Funciona com qualquer sistema de impressão KIP ativado para web |Digitalização colorida ou em P&B para e-mail | Digitalize
área de interesse para e-mail | Digitalize da nuvem para sistemas KIP remotos via web | Digitalização remota impressa
automaticamente | Digitalização remota arquivada automaticamente
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Drivers de Impressão

Driver KIP Windows®
O driver KIP Windows® Pro é certificado pela Microsoft® WHQL, atendendo a padrões precisos de confiabilidade e qualidade. A interface
gráfica de usuário intuitiva e funcional e os recursos expandidos fornecem ao usuário uma ampla gama de funções padrão e especiais
ao imprimir de aplicativos baseados em Windows®.
O driver KIP Windows® Pro pode ser usado com a gama completa de impressoras KIP de qualquer aplicativo baseado em Windows®
tanto para aplicativos de impressão colorida quanto em P&B.

Visualização expandida do driver Windows®
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Visualização compacta do driver Windows®

Principais recursos do driver KIP Windows®
Spooling rápido para múltiplas cópias ou jogos | Exibe status do sistema em tempo real | Informações sobre o ordenamento
de jogos | Fornece informações atuais do material de impressão | Seleção de material de impressão | Impressão segura
com senha numérica | Envie trabalho em espera | Salve modelos | Ajuste de brilho | Predefinições de qualidade de imagem
ilimitadas | Seleção de predefinições de penas | Integração com o KIP Accounting Center | Integração com o KIP Cost Center
Informações do driver
Compatível com sistemas operacionais de 64 e 32 bits | Formato KIP GL | Formato KIP Script
Compatível com Windows® 8, Windows® 10 & Windows® 11
Informações sobre o material de impressão
Tamanho do papel (tamanhos padrão e personalizados) | Tipos de material de impressão padrão | Tipos de material de
impressão personalizados | Orientação | Fonte de material de impressão
Impressão e saída
Dimensionamento (quando não disponível no aplicativo) | Dimensionamento do papel | Ordenamento/ordem da página |
Espelhamento | Inversão
Seleção de cores
Seleção predefinida de cores simples |Ajustes de cor simples | Seleção avançada de qualidade de cor | Seleção avançada de filtro de cor
Cor avançada, retenção de preto ligada/desligada | Cor avançada, retenção de cores ligada/desligada
Recursos especiais
Aplique estampas | Configure separador | Separador de trabalhos | Controle de dobradura (quando a pasta está presente) |
Acabamento na imagem | Alinhamento
KIP Accounting
Integração com o KIP Cost Center | Aplicativo KIP Accounting Center
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Drivers de Impressão

Driver KIP AutoCAD®
O driver certificado da KIP para AutoCAD® permite a impressão integrada de aplicativos Autodesk®, como AutoCAD®, AutoCAD® LT
e DWG TrueView. O driver dedicado KIP HDI é totalmente compatível e utiliza a plataforma Autodesk® para otimizar a impressão de
arquivos do AutoCAD®. O driver KIP AutoCAD® inclui rastreamento de dados únicos, por nome de usuário e dois campos personalizáveis.
O status de mão dupla da impressora permite aos usuários avaliar as informações sobre o rolo e o material de impressão. Documentos
de comprimento longo são facilmente gerados pelo driver KIP HDI, e os dados HPGL/2 são transmitidos para o controlador do System
K da KIP para processamento e impressão rápidos.

Propriedades personalizadas do driver
AutoCAD®
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Totalmente compatível com o AutoCAD® 2013 e mais recente

Identificação de plotagem do driver AutoCAD®

Ajustes do driver AutoCAD®

Principais recursos do Driver KIP AutoCAD®
Totalmente compatível com as versões atuais do AutoCAD® | Driver HDI AutoCAD® verdadeiro | Compatibilidade com sistemas
operacionais de 32 e 64 bits | Status de material de impressão em tempo real | Configuração personalizada de tamanho do
material de impressão | Economia de material de impressão por meio de rotação automática | Seleção avançada de tipo de
imagem e modo de cores | Controle de padrões de reticulação para linhas em P&B x aérea | Integração com o KIP Accounting
Center | Integração com o KIP Cost Center
Versões compatíveis
AutoCAD® 2013 e mais recente | Compatível com sistemas operacionais de 32 e 64 bits
Informações sobre o material de impressão
Tamanho e quantidade de material de impressão em tempo real | Configuração personalizada de tamanho de página |
Economia de material de impressão por meio de rotação automática | Inclua no arquivo informações sobre a pena e o material
de impressão | Seleção automática de rolo
Controle de cores
Ajustes de cor simples | Seleção de tipo de imagem de cor simples | Aplique filtro de cores | Controles de retenção do preto
e de cores
Controles de imagem em P&B
Reticulação de gráfico de vetor | Modo de reticulação de linha de vetor | Modo de foto de gráfico de varredura | Compensação
pela largura da linha | Controles de densidade e de gamma de imagem de varredura
Recursos especiais
Seleção de predefinições de usuário de pena HPGL | Selecione padrão de dobradura | Selecione localização da bandeja
de saída | Selecione estampa de texto e/ou gráfico | Driver AutoCAD® HDI dedicado | Dados de arquivo HPGL/2 - RTL |
Impressão segura (KIP Secure Print) | Contabilização de trabalhos - rastreamento do usuário | Contabilização de trabalhos dois campos personalizáveis
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Contabilidade / Administração

KIP Accounting Center
O KIP Accounting Center consolida o controle dos dados da conta do usuário e das regras de impressão para todas as atividades de
cópia, impressão e digitalização dos sistemas KIP coloridos e em P&B. Quando ativados, os sistemas de tela sensível ao toque, os
aplicativos de impressão e os drivers de impressão KIP recuperam continuamente dados contábeis e de usuários do controlador do
System K. Utilizando dados de impressão e de conta baseados em regras, administradores e gerentes de TI conseguem controlar os
custos de impressão ou transformar impressões em receita de faturamento. Os dados de conta são mantidos no sistema da impressora
KIP para uso pelo aplicativo KIP Cost Center.

Integrado com todos os aplicativos KIP
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Configurações do KIP Accounting Center

Adicionar números de versão

Recursos do KIP Accounting Center
Nome de usuário e dois campos personalizáveis | Importe dados de usuário usando LDAP | Limpe campos após cada envio
de trabalho | Importação/exportação ASCII | Atualize facilmente dados de usuário, projeto e departamento | Atualização
automática do sistema KIP via script | Proteja com senha toda e qualquer inserção de dados | Não necessita de servidores
de dados especiais

Integrado com Aplicativos KIP

Cópia e
digitalização
Tela sensível
ao toque
KIP

KIP
ImagePro
(PC)

KIP
PrintPro.net
(navegador de
Internet)

Driver KIP
Windows®

Driver
KIP AutoCAD®
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Contabilidade / Administração

KIP Cost Center
O aplicativo KIP Cost Center recupera arquivos de log extensos diretamente dos sistemas KIP e gera automaticamente relatórios de
produção de dados contábeis em nível de departamento, usuário e projeto. Imprima ou envie por e-mail relatórios gráficos visualmente
agradáveis de produção de impressão e digitalização colorida e em P&B diretamente do aplicativo. Gere relatórios a qualquer hora e
em qualquer lugar quando os sistemas KIP estiverem configurados para enviar e-mail automaticamente acompanhando os dados em
intervalos predeterminados.

Relatórios de impressão resumidos
Inserção de custos de impressão e digitalização
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Detalhes de impressão do KIP Cost Center por projeto

Recursos do KIP Cost Center
Integrado com todos os aplicativos KIP e sistemas de tela sensível ao toque | Monitore cópias, digitalizações e impressões
coloridas ou em P&B | Relatórios gráficos fáceis de entender | Cobertura média de toner por percentual | Volume diário de
impressões e digitalizações coloridas e em P&B | Relatórios por período | Relatórios de impressão sob demanda | Receba
relatórios por e-mail | Categorias de usuário, projeto e departamento | Acesse os detalhes dos últimos 100 trabalhos | Custos
do toner KIP colorido e em P&B | Custos de manutenção KIP | Custos do scanner KIP colorido e em P&B
Categorias de relatório
Cobertura de impressão monitorada em 10 categorias | Relatórios disponíveis em formato de dados ou gráfico | Imprima
relatórios sob demanda | Receba relatórios por e-mail | Relatório de usuário - gráfico para os 5 principais | Relatório de
número do projeto - gráfico para os 5 principais | Relatório do departamento - gráfico para os 5 principais | Função de pesquisa
Relatórios por período
Volume de impressão - número total e total de m2 / pés quad. | Volume de digitalização - número total e total de m2 / pés quad.
| Custos de toner | Custos de manutenção | Custo total de operação | Estimativa de cartuchos de toner usados (CMYK) |
Porcentagem da cobertura média de toner por uso colorido e em P&B
Relatórios gráficos
Diagrama de linhas de volume diário de impressão e digitalização | Gráfico de setores ou de barras das digitalizações
coloridas x em P&B | Relatório de cobertura % média | Taxas de toner e de manutenção geradas | Número total de impressões
por tipo de material de impressão | Total de pés quad. / m2 por tipo de material de impressão
Histórico de trabalhos
Informação dos últimos 100 trabalhos | Cobertura detalhada de toner por página | Volume de impressão - número total de
impressões | Volume de impressões - total em pés quad. /m2 | Custos de manutenção | Custos de toner colorido e preto
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Contabilidade / Administração

Controle de acesso baseado em
função da KIP
A última palavra em controle do gerenciamento de sistemas de impressão
Os controles de acesso baseado em função (Role Based Access Controls ou RBAC) do KIP System K possibilitam um novo
nível de gerenciamento do sistema de impressão KIP, ao utilizar a regra de atribuição baseada em função para proporcionar controle
avançado. O RBAC oferece uma maneira mais inteligente de aplicar as regras de acessibilidade de usuário específico aos recursos de
cópia, impressão e digitalização atribuídos pelo administrador do sistema.
1. Crie facilmente a contabilidade de usuário e informe de forma conveniente alterações no ambiente de impressão.
2. Colete dados importantes para analisar com eficácia os comportamentos do sistema de impressão de modo a otimizar regras para
dinamizar a eficiência e a segurança do ambiente de impressão.
3. Aplique regras de impressão para criar um ambiente de impressão mais inteligente. Personalize as condições para conservar
energia e suprimentos (por exemplo, defina restrições de impressão a cores para usuários específicos).
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O controle de acesso baseado em função do KIP Accounting Center é integrado ao KIP Smart Multi-Touchscreen, ao KIP ImagePro e ao
KIP PrintPro.NET. O RBAC é encontrado no software opcional KIP Accounting Center.
O RBAC da KIP controla a utilização do dispositivo por usuários individuais, altera o comportamento do sistema, implementa a segurança,
otimiza a eficiência e reduz custos.

Controle de acesso baseado em função da KIP

Controle de acesso baseado em função da KIP
Crie um ambiente de impressão mais inteligente | Atribua facilmente a usuários individuais funcionalidades do dispositivo,
dependendo da função | Colete dados importantes, para analisar com eficácia o uso do sistema de impressão | Otimize
regras, para dinamizar a eficiência do ambiente de impressão | Predefinições inteligentes para produtividade intuitiva | Assim
que as funções são criadas, podem ser exportadas para outras impressoras System K | Gerenciamento efetivo dos ativos
de sistemas de impressão da empresa | Reduza os custos de impressão | Aprimore a segurança do documento limitando
o acesso de dispositivos por meio de políticas de autorização convenientes. Garanta que apenas usuários autorizados
possam acessar dispositivos protegidos, ao exigir uma autorização por meio de cartões inteligentes, códigos alfanuméricos
de identificação pessoal ou senhas numéricas (PIC, PIN).
KIP Accounting Center com RBAC
O KIP Accounting Center define um novo padrão para um poderoso controle automático de dados da conta do usuário,
relatório de custos de todas as atividades de cópia, impressão e digitalização com regras de impressão baseada em função
| O KIP Accounting Center inclui o KIP Cost Center e o KIP RBAC | O KIP Accounting é uma solução abrangente, para
transformar impressões em receita de faturamento | O KIP Accounting gera relatórios profissionais por usuário, projeto e
departamento | O KIP Cost Center monitora e informa os custos de toner e de manutenção para cópias, impressões e
digitalizações coloridas e em P&B | O KIP RBAC implementa facilmente regras de uso de dispositivo por usuários individuais,
altera o comportamento do sistema, implementa segurança, otimiza a eficiência e reduz custos | Licença ilimitada para uso
local | Desenvolvido pela KIP | Desempenho e valor incomparáveis
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Contabilidade / Administração

Sistemas de leitura de cartão KIP
Leitor de cartão sem contato e cartão de acesso comum (CAC) em conformidade com o Departamento
de Defesa (DoD) dos EUA
A KIP oferece aos clientes duas soluções para proteger os Sistemas KIP usando leitores de cartões sem contato.
O sistema de cartão sem contato KIP permite o controle de funções de cópia, impressão e digitalização ocasionais para sistemas
de grupos de trabalho com cartões padrão FeliCa. Com o toque de um cartão, desbloqueie a tela sensível ao toque e recupere as
preferências do usuário automaticamente. Monitore as informações de uso para funções de cópia, impressão e digitalização com base
na ID do cartão. Basta levar o cartão embora, e o sistema reinicia automaticamente para o próximo usuário.
O cartão de acesso comum KIP é uma solução autorizada pelo Departamento de Defesa dos EUA, que usa um cartão sem contato e um
dispositivo de rede em linha para acessar recursos de rede. A solução CAC da KIP protege uma rede, ao exigir que os usuários usem
um cartão inteligente (CAC/PIV) e uma senha numérica (PIN) para realizar a autenticação. Na ausência do cartão e da senha numérica,
o CAC KIP não permite que o usuário transmita dados de digitalização do dispositivo KIP aos recursos da rede.

Solução de cartão de acesso comum
Sistema de cartão sem contato
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Principais recursos de integração do sistema de cartão sem contato da KIP
Cartões padrão FeliCa | Vários tipos de cartões sem contato | Autenticação de usuário vinculada ao cartão | Carregue
predefinições de usuário e sistema | Carregue as credenciais de nuvem e SMB do usuário | Rastreie o uso do cartão/token
NFC | Libere trabalhos do usuário na tela sensível ao toque | Integração com o KIP Accounting Center | Integração com o KIP
Cost Center
Conectividade
USB para o controlador KIP System K
Administração
Aplicativo KIP Accounting Center para dados do usuário | KIP PrintPro.net para configurações de recursos
Normas compatíveis
Japão: Nº AC-12005 | EUA: FCC ID AK8RCS380 | Canadá: Nº da Certificação IC: 409B-RCS380 | Europa: CE R&TTE
(1999/5/EC)

Principais recursos do Cartão de Acesso Comum KIP
Ativa/desativa acesso de rede | Projetado para fácil instalação | Atende à Diretiva Presidencial de Segurança Interna dos EUA
(HSPD-12) | Autenticação de usuário local e de rede usando LDAP ou diretório ativo | Aparelho de rede em linha Netgard MFD

Conectividade
2x Ethernet 10/100 | Pilha dupla (IPv4 e IPv6)
Administração/Gerenciamento
Local: Controle remoto do gerente | Web: Navegador via SSL
Normas compatíveis
ISO/IEC 7816 e 7810 | FIPS 140-2 e 201 | EUA (Departamento de Defesa) Cartão de Acesso Comum (CAC)
Descrição física e ambiente operacional
Teclado de 10 botões para senha numérica | Aparelho de rede em linha Netgard MFD | Tamanho: 6,25 pol. x 1,125 pol. x 6,25
pol. (15,9 cm x 2,5 cm x 15.9 cm) | Peso: 0,9 lb (0,4 kg) | Tensão: Entrada de alimentação operacional com sensor automático
de 100-240 V, 50/60 Hz | Consumo de energia: 0,6A | Temperatura: 32 °F – 122 °F (0 °C – 50 °C)
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Administrativo

KIP Printer Status / SNMP
O aplicativo KIP Printer Status é a solução ideal para fornecer atualizações de status centralizadas e informações para os administradores
e usuários através de uma rede local ou WAN. O aplicativo proporciona acesso imediato para visualizar e gerenciar o status atual de
todos os Sistemas KIP coloridos e em P&B na rede por meio de uma interface de usuário única e conveniente. Usando o protocolo
SNMP padrão, o aplicativo KIP Printer Status detectará automaticamente as impressoras KIP disponíveis e fornecerá informações
valiosas, como os níveis de material de impressão, status do toner e leituras do medidor.
Notificações eletrônicas da impressora KIP
Em conjunto com o aplicativo KIP Printer Status, cada KIP é capaz de enviar notificações eletrônicas detalhadas. Os usuários recebem
confirmações por e-mail quando seu trabalho chega à fila de impressão e termina de ser impresso; pronto para ser recolhido. Caso
ocorra uma interrupção do sistema, como falta de toner ou papel, um e-mail detalhado notificará imediatamente a equipe. O controlador
do System K automatiza o processo de leitura do contador por meio da transmissão de dados via e-mails semanais ou mensais. O
software KIP Cost Center pode interpretar as informações do medidor e fornecer relatórios de produção de impressão e digitalização
de documentos coloridos ou em P&B.

Notificação visual de status da máquina
Configuração do KIP Printer Status
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Detalhes da impressora do KIP Printer Status

Principais recursos do KIP Printer Status / SNMP
Comunicação SNMP para impressora KIP | Aplicativo baseado em PC Windows® | Sistemas operacionais de 32 e 64 bits |
Monitore o status das impressoras KIP | Detecte automaticamente impressoras KIP (LAN) | Adicione até 10 impressoras por
endereço IP (LAN ou WAN) | Notificação visual de status da máquina | Visualize todas impressoras KIP numa única tela |
Acesso rápido à fila de impressão via link PrintPro.net | Leitura automática do contador
Status da máquina
Indicador de atenção com luz que pisca | On-line ou off-line | Tampas abertas | Falhas de alimentação | Contagem atual de
impressões
Notificações da impressora por e-mail
Trabalho recebido | Trabalho concluído | Impressora sem toner | Falha na alimentação da impressora | Impressora sem papel
| Trabalho requer atenção | Defina data e hora para leitura automática do contador | Dados do contador para uso com KIP
Cost Center
Informações do contador
Contador A - pés/metros quadrados | Contador B - pés/metros lineares | Contador da tiragem total - de vida útil | Contador
colorido e em P&B
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Recursos de segurança de dados KIP
Na KIP, segurança é primordial. Como líder mundial no desenvolvimento de tecnologia digital de produção em grandes formatos, a KIP se compromete
a manter informações digitais seguras e protegidas. Clientes e clientes em potencial podem olhar para a KIP como um fornecedor confiável de
soluções seguras com diversos recursos de segurança padrão e opcionais.
Baseado nas especificações NISPOM do Departamento de Defesa dos EUA, o recurso de segurança de sobregravação de imagem tritura
eletronicamente as informações armazenadas no disco rígido como parte do processamento do trabalho de rotina.
A contabilidade das tarefas e o rastreamento de dados garantem que somente usuários devidamente autorizados tenham permissão para usar um
dispositivo KIP. Dois campos adicionais, exibidos em cada aplicativo KIP, podem impor rastreamento por projeto ou número de departamento. Esses
recursos padrão alimentam o KIP Cost Center, para gerar relatórios de produção com base no uso por usuário, projeto ou departamento.
Elimine o risco de acesso não autorizado com o kit opcional de disco rígido removível. O disco rígido removível pode ser desconectado quando o
dispositivo estiver sem supervisão. Várias discos rígidos podem ser implementados, permitindo o compartilhamento seguro de dispositivos entre
diferentes grupos de trabalho ou departamentos. Esta opção é frequentemente exigida pelo governo dos EUA para o gerenciamento de informações
confidenciais e é altamente recomendada para clientes comerciais que imprimam dados sujeitos a regulamentações legais, inclusive HIPAA, SOX e
PCI.
O controlador do System K foi projetado e desenvolvido para utilizar os componentes padrão da arquitetura aberta de PC. As velocidades de
impressão e os processos exclusivos de imagens da KIP são compatíveis com o sistema operacional integrado Windows® Embedded System IoT
Enterprise. A parceria da Microsoft® com a KIP garante um padrão setorial que proporciona excelente confiabilidade.
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Principais recursos de segurança de dados KIP
Sobreposição de imagens | Kit de acessório de disco rígido removível | Sistema operacional Windows® IoT Enterprise
Embedded System do System K | Atualizações de segurança padrão | Aplicativos de criptografia de dados e verificação de
vírus | Impressão segura (KIP Secure Print) | Integração com o KIP Accounting Center | Integração com o KIP Cost Center
Sobregravação de imagens
Tritura eletronicamente dados de cópia, impressão e digitalização | Recurso padrão | Exclusão automática | Algoritmo de
exclusão 3 - Pass | Configurado via Printpro.net | Baseado nos requisitos NISPOM 5220.22-M
HD

Kit de disco rígido removível
Compartilhe dispositivos KIP entre departamentos e grupos de trabalho protegidos | Remova o disco rígido externo conforme
o necessário | Unidades de disco adicionais disponíveis | Gerenciamento de dados confidenciais ou legalmente restritos | Uso
separado para trabalho confidencial e não-confidencial
Contabilidade de tarefas e rastreamento de dados
Controle de acesso | Autenticação de usuário | Autenticação de número de projeto | Autenticação de digitalização/impressão
na tela sensível ao toque | Autenticação de digitalização/impressão nos aplicativos KIP | Integração com o KIP Accounting
Center | Integração com o KIP Cost Center
Sistema operacional Windows®
Parceiro incorporado Microsoft® Windows | Aceito por gerentes de TI | Inicia e desliga rapidamente | Melhor uso da memória
| Aceita atualizações automáticas | Configure o Microsoft® Management Console para atualizar via WSUS
Criptografia de dados e verificação de vírus
Criptografia de dados via SSL e IPSec (segurança de IP) | Principais marcas testadas | Aceita atualizações de definição de vírus
Impressão segura (KIP Secure Print)
Impressão confidencial | Senha numérica exclusiva de 4 dígitos | Trabalhos são impressos quando liberados pelo usuário |
Redução de desperdício - nenhum trabalho não recolhido | Recurso padrão em todos os aplicativos KIP | Senha numérica
segura de impressão inteligente via e-mail
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Estação de digitalização independente KIP 720 / 2300

KIP ImagePro – Scan & Copy
O programa KIP ImagePro – Scan & Copy é a escolha do profissional para a digitalização e cópia de alta produtividade em grandes
formatos, oferecendo uma gama completa de recursos para aplicativos de cópia e digitalização-para-arquivo colorida e em P&B de alta
resolução. Para uso exclusivo com os scanners KIP 720 e KIP 2300.
As ferramentas do KIP ImagePro foram concebidas para aprimorar as capacidades de gerenciamento de cores. O KIP ImagePro
oferece recursos abrangentes para maior produtividade, inclusive ajustes de qualidade de imagens, visualizador de alta definição com
funções de área de interesse avançada, detecção automática de largura de documentos junto com inicialização automática de fluxo de
alimentação de originais, digitalização para drive local, armazenamento em nuvem, USB em locais da LAN.
Simplifique a qualidade do documento ao digitalizar ou copiar originais mais complexos, selecionando ajustes imediatos de configurações
de pontos em P&B, para passar rapidamente um texto para preto sólido ou limpar o fundo. Corrija automaticamente distorções de
documentos. Detalhes de projetos sofisticados podem ser destacados com seleções avançadas da área de interesse. O empilhamento
inteligente (KIP Smart Stack) simplifica o ordenamento preciso de jogos mistos de impressões coloridas e em P&B. O editor profissional
de cores incluído com o KIP ImagePro oferece um editor de cores de alta definição com visualização de correção de cores em tempo
real. Crie um impacto impressionante de cores vibrantes para pôsteres, banners, ponto de venda, comunicações comerciais, segurança,
e imagens técnicas. Otimize a correção de cores com seleções de troca de cores de uma variedade de múltiplos espaços de cores para
resultados excelentes.

Área de interesse (AOI)

Matriz de digitalização e cópia com visualizador de alta definição, painéis
“pop-out” e status do dispositivo

Gerenciamento profissional de cores
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Principais recursos do KIP ImagePro
Inicialização automática para produtividade de alimentação em fluxo | Detecção automática de largura | Correção automática
de distorções | Incremento automático de nomes de arquivos | Seleções avançadas de área de interesse | Recursos
profissionais de correção e edição de cores | Empilhamento inteligente (KIP Smart Stacking) | Visualização de alta definição
| Interface personalizada de visualização sob medida

KIP ImagePro – Descrições dos recursos de cópia e digitalização
Modo de renomeação arquivos Altere rapidamente o nome de centenas de arquivos com a ferramenta para renomear arquivos da
KIP. Digitalize em lote usando nomenclaturas convencionais da produção e renomeie os arquivos após digitalizados. Use o Visualizador
em HD da KIP para aumentar o zoom e usar a área do bloco de títulos. Insira um novo nome e pressione enter para mover o zoom
automaticamente para a mesma localização do próximo arquivo.
Navegador de imagens No Visualizador de Alta Definição da KIP, navegue rapidamente por imagens longas ou pule para qualquer
posição com o Navegador de Imagens. A miniatura, que pode ser reposicionada, exibe a localização atual da imagem com zoom. Defina
a localização da visualização em miniatura em qualquer um dos quatro cantos. Selecione uma nova localização ou arraste a caixa do
Navegador para alterá-la.
Produtividade de alimentação em fluxo Inicialização automática de alimentação contínua de documentos originais para a
máxima produtividade | Correção automática de distorções | Detecção automática de largura | Incremento automático de nomes de
arquivos | Detecção automática de comprimento | Pré-visualização em tempo real
Área de interesse avançada Selecione o tamanho | Posição | Salve apenas a “área de interesse”, para aprimorar a comunicação
de detalhes importantes ou rebuscados
Recursos profissionais de correção e edição de cores Editor de cores de alta definição com visualização de correção
de cores em tempo real, para criar impacto impressionante de cores vibrantes para pôsteres, banners, ponto de venda, comunicações
comerciais, segurança, e imagens técnicas. Otimiza a correção de cores com seleções de troca de cores de uma variedade de múltiplos
espaços de cores para resultados excelentes.
Visualização de alta definição O visualizador de imagens de alta resolução inclui a análise de criações de predefinição e ajustes
| Colorido ou P&B | Seleção AOI - Dimensionamento, posição, impressão | Régua de página | Visualização de dimensionamento para
pixels ou em tela
Interface personalizada de visualização sob medida Acesse os seus recursos preferidos de produtividade com facilidade,
usando painéis e ferramentas “pop-out”
Modo de digitalizaçãoDigitalização-para-arquivo colorida, em tons de cinza e em P&B | Digitalize para drive local, USB, LAN ou
locais na nuvem | Ampla variedade de formatos de arquivo | Digitalize para PDF e TIF de múltiplas páginas | Defina a compressão de
imagens | Utilize modelos | Incorpore estampas | Controle margens | Espelhamento e rotação
Modo de cópia Copie para sistemas KIP System K coloridos e P&B | Ajustes coloridos, em tons de cinza e em P&B | Salve predefinições
e modelos ilimitados | Impressão segura | Use páginas de separação de jogos | Integração com o KIP Accounting Center | Integração com
o KIP Cost Center
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Soluções de gerenciamento de impressões

KIP Custom Media Manager
O KIP Custom Media Manager é uma interface de usuário
gráfica que permite ao usuário identificar e personalizar os
nomes de uma grande variedade de tipos de material de
impressão e as especificações do sistema KIP.
• Integrado com os sistemas KIP Colour e em P&B
• Ajuste automaticamente os parâmetros de sistemas
• Categorias descritivas de materiais de impressão
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