Efektivnější workflow díky
automatickým převodům barev
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GMG ColorServer – technické údaje
Vlastnosti

Operační
systém

Výhody

Microsoft Windows 2000, 2000 Server,
2003 Server, XP Professional, Vista

Vstupní
formáty

Nejvyšší stupeň automatizace díky technologii
hotfolderů.
Další zpracování dokumentů PDF jako
PDF/X-3 nebo X-1, včetně zahrnutí výstupního
prostoru.
Zapojení do všech workflow s použitím odděleného nebo kombinovaného zpracování
s barevnými profily GMG a s ICC profily.
Úspora nákladů díky standardizaci, optimalizaci workflow a zkrácení doby výroby.
PDF (až do 1.4), PostScript, TIFF, TIFF-IT, JPEG,
CT/LW, EPS (rastrová data Photoshop)

Výstupní
formáty

PDF (s PDF-to-PDF), TIFF, TIFF-IT, JPEG,
CT/LW, EPS (rastrová data Photoshop)

Podporované
jazyky

Angličtina, němčina, francouzština, italština,
španělština, čínština, japonština, portugalština,
polština, korejština
GMG ColorServer na CD; profily pro běžné
normy jako PSR, ISO, SWOP, GRACoL, Japan
Magazine & Publishing Standard Color (JMPA),
3DAP, sRGB, AdobeRGB a ECI-RGB; uživatelská příručka; USB klíč
GMG ColorServer Pro

Hardwarové požadavky
Procesor

Intel Pentium Dual Core, min. D950,
4 MB Level 2 (L2) Cache

Paměť

2 GB RAM, min. 80 GB hard disk

Různé

CD-ROM, min. 2 x USB 2.0, síťová karta

Vlastnosti
Výhody

Plně automatické převody barev nejvyšší
kvality.
Převod CMYK-to-CMYK, zachovávající vlastnosti černého kanálu.
Reseparace, harmonizující separace celé
zakázky.
Snížení celkového krytí v daném barevném
prostoru.
Podpora ICC profilů.
Automatická úprava velikosti (rozlišení), doostření a separace RGB dat.
Oddělené zpracování rastrových a vektorových prvků dokumentu.
Převod PDF-PDF, včetně úpravy velikosti,
doostření a separace vložených RGB dat.
Převod RGB dat (AdobeRGB, ECI-RGB, sRGB).

Obsah balení

Softwarové
moduly
Rozšíření

Rozšířená integrace workflow pomocí
GMG Connect
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