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INOVACe PŘEDTISKU

…*

…?

PDF ?!

…

PROFESIONÁLNÍ EDITOR PDF
•

Určený pro etikety

PACKZ zachováváo
celistvost souboru
uchováním nativního
PDF souboru.

a obaly

Nativní PDF, bez konverze
• Řešení běžící na Mac OS X i Windows
•

a v každém prohlížeči

64-bitové víceprocesorové 						
a vícevláknové zpracování

•

Česká lokalizace

Nativní PDF
s PACKZ

PDF-Workflow

•

Starší
řešení

TRAPPING
rychlost a kvalita
• Použití jedním klepnutím
• Interaktivní nebo automatický, 			
•

Nepřekonatelná

se stejnou technologií

zvolených oblastech
• Zpracovává drobné mezery
•

Globální nebo ve

STRUKTUROVANÉ PROSTŘEDKY
separací

•

Zpracování

•

Písma a text

•

Obrázky a grafiky

čárových kódů
• Objektové rastrování
•

Rozpoznávání a vytváření

Obsah dokumentu
na dosah vám
usnadní práci.

yP
ŽIVÉ OBJEKTY
•

Inteligentní značky 				
a informační tabulky

•

Podpora databází

•

Propojení

•

Dynamické umístění

Tvorte design
o
vašich obalu
dynamicky!

Živých objektů
s obsahem dokumentu

Parametry testu jsou: otevření
a příprava PDF o velikosti
175 MB (kresby, text, obrázky) v
porovnání s ostatními aktuálními
nástroji.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
•

Moderní architektura

•

Snadné použití

Vysoký výkon
• Určený pro etikety a obaly
• Ke stažení a jednorázová
aktivace

3x
4x

•

5x
10x
20x

... rychlejší
trapping
... rychlejší ukládání
změn na disk

... rychlejší otvírání
PDF souborů
... rychlejší generace
náhledu, přibližování a
přesouvání obsahu

... rychlejší výměna PDF 		
s jinými aplikacemi

VÍTEJTE VE SVĚTĚ PACKZ
… zbrusu nového profesionálního editoru etiket a obalů. Je založen na PDF, dnešním standardním
formátu souborů pro výměnu všech grafických designů obalů. PACKZ má univerzální sadu specializovaných předtiskových funkcí, kterými lze upravit grafiku pro jakýkoliv tiskový proces.

DOKUMENTY, CAD, PROSTŘEDKY
PDF dokumenty se otvírají rovnou v PACKZ, bez převodu
do interního formátu souboru, a k zobrazení používají color
management. Intuitivní uživatelské rozhraní zpřístupňuje
vícejazyčné uživatelské prostředí, v kterém si operátor může
přizpůsobit klávesové zkratky, definovat pracovní plochy a
používat standardní předtiskové editační funkce. Dále lze
otvírat CAD soubory, což umožňuje umístit grafiku přesně
do výseku. Vrstvy je možné přidávat, mazat, třídit a slučovat,
čímž snadno získáme přehledný design a snadný přístup
k objektům, skupinám, ořezovým cestám,
měkkým maskám a průhledným objektům.
Důmyslné nástroje pro volbu a funkce pro
změnu vrstvení objektů zvyšují produktivitu a usnadňují
používání PACKZ. Je možné mazat a přidávat separace
l Cyan
l Magenta
l Yellow
l Black
l PANTONE 483 C
l PANTONE 700 C
l Kontur
l Infofeld

z interních knihoven PANTONE®. Vzorníky barev je možné
vytvářet, měnit a spravovat lokálně nebo globálně. Lze
nastavit pořadí tisku a opacitu barev, což bude vidět
v náhledu využívajícím color management. PACKZ umí
přemapovat separace do CMYK nebo do jiných separací,
sloučit duplikáty a definovat metodu tisku a typ separací.
K dispozici je také přehled vložených a použitých písem.
Seznam vložených obrázků zobrazuje jejich parametry, jako
jsou skutečné rozlišení, barevnost a rozměry. Je možné vložit
a zaměnit obrázky ve formátech Photoshop PSD, TIFF, EPS a
JPEG obsahující barvy CMYK, přímé barvy, RGB, stupně šedi
a LAB. Ořezové cesty, barevné kanály a maskovací kanály
jsou rozpoznávány a mapovány do odpovídajících separací
a je možné je přemapovat. Názvy obrázků a jejich externí
odkazy jsou uchovávány během cyklů korektur mezi PACKZ
a externím editorem obrázků. Všechny obrázky a měkké
masky je možné uložit do souboru Photoshop PSD. PACKZ
umí vytvářet čárové kódy, jako jsou EAN8 a 13, Quick Response, Data Matrix, Laetus, UTF-14 a další. Umí také detekovat většinu čárových kódů a jejich parametrů v grafickém
souboru, takže je podle potřeby možné vytvořit čárové
kódy odpovídající produktovým a tiskovým normám. PACKZ
zobrazuje seznam všech sad rastrů v souboru a umožňuje
přidávat, měnit a mazat rastry každého jednotlivého objektu
v PDF dokumentu.

EDITACE, TEXT, OBJEKTY, PRŮHLEDNOST, FLATTENING
PACKZ má inteligentní algoritmus, který spojuje
jednotlivé znaky do textových bloků nebo
detekuje tabulkové struktury na obalech, např.
nutriční hodnoty. Díky spolehlivému vkládání písem jsou
korektury textu a hledání/nahrazování snadné. Velikost
textových bloků lze měnit a text je možné v PDF kopírovat
včetně stylu, nebo kopírovat i odjinud. Jazyk ani zvláštní
znaky nejsou nijak omezeny. Zvolený text je také možné
převést do křivek. Pomocí Nástroje Kreslit a Palety Tvar lze
vytvořit buď objekty zcela volných tvarů, nebo rámeček,
elipsu, mnohoúhelník či hvězdu. Nástroj Upravit cestu
umožňuje vytvářet a měnit cesty, například ořezovou cestu.
Nástrojem Cestář lze zkombinovat více tvarů dohromady.

To urychluje tvorbu štočků s lakem, ražbou nebo Braillovým
písmem. Je možné přidávat či měnit prolnutí a opacitu
skupin nebo jednotlivých objektů. Je možné přidávat, měnit
nebo mazat měkké masky a ořezové cesty. Flattener
odstraňuje průhlednosti a PDF je tak kompatibilní se staršími
RIPy. Převod na obrázek umožňuje grafiku zjednodušit tím,
že se části nebo celá grafika převedou na obrázek. Funkce
Export do Photoshopu® umožňuje uživateli znovu použít
nový obrázek v jiných aplikacích.

TRAPPING
Trapping je proces vytváření mírných překryvů sousedících
barev, čímž se zabrání problémům s pasováním na tiskovém stroji. PACKZ má inteligentní algoritmus trappingu,
který provádí rychlý, interaktivní a automatický trapping.
Pomocí stejné technologie je možné použít trapping na celý
soubor, nebo pouze na zvolené objekty. To zvyšuje kvalitu,
použitelnost a předvídatelnost. PACKZ automaticky najde
oblasti, kde je možné použít trapping, a zvýrazní je. Uživatel
může trapy volně přesouvat a měnit jejich vlastnosti. S oblastmi, které jsou totožné, se nakládá jako s jedním trapem,
nebo je možné je upravit jako jednotlivé trapy. Všechny
trapy se uloží do databáze a vyznačí se na zvláštní vrstvě,
což umožňuje snadnou použitelnost a opakovatelnost.

KONTROLA KVALITY
PACKZ má silné nástroje pro kontrolu kvality. Sleduje
všechny úpravy provedené v PDF dokumentu a zobrazuje je v paletě Historie úprav. Využívá veškerý výpočetní
výkon hardware. 64-bitové počítače s více procesory a
vícevláknovým zpracováním umožňují PACKZ zpracovávat složité grafiky. Uživatel vidí celý obsah ve skutečném
rozlišení. Nekonečná úroveň zvětšení umožňuje zobrazení
a editaci i těch nejmenších objektů. Dokument lze zobrazit v barevném náhledu, jako kresbu nebo jako stránku. Přizpůsobitelné klávesové zkratky umožňují snadné
přepínání mezi různým zobrazením. Nástroj Densitometr
umožňuje přesným měřením zjistit celkové krytí a funguje
v CMYK, přímých barvách, RGB, stupních šedi a LAB.

Funkce Najít a zvolit usnadňuje nalezení objektů s určitými
parametry včetně tloušťky tahu, měkkých masek, názvu
písma a velikosti nebo názvu objektu.
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ŽIVÉ OBJEKTY
Živé objekty jsou inovativní technologií PACKZ sloužící
k vytváření aktivních informačních tabulek, dynamických
registračních značek a živých grafik. Umožňuje uživateli
rychle vytvářet živé objekty a propojit je s obsahem PDF
dokumentu. Živé objekty mohou například vytvořit
registrační značky, které se automaticky mění a aktualizují,
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když se změní grafika, protože jsou řízeny obsahem PDF
dokumentu a jeho parametry. Pro pokročilé uživatele tato
technologie nabízí řadu nástrojů pro připojení k externím
zdrojům dat.

