
Otimize o fluxo de trabalho para 
impressão e acabamentos de 
grandes formatos

i-cut Suite

Elimine erros, reduza o desperdício e ganhe tempo com o i-cut Suite.

O i-cut Suite é um conjunto de software de pré-impressão dedicado especificamente a usuários 
de sistemas de impressão e acabamento digital em grande formato. 

O i-cut Suite aumenta a eficiência e a lucratividade da produção de grande formato, independentemente 
do tipo, da fonte e da variedade das informações da tarefa.



 � Elimine erros, poupe tempo e reduza o desperdício com a 
adoção do i-cut Suite.

 
O i-cut Suite fornece

 • i-cut Preflight: preflight e edição simples em PDF
 • i-cut Layout: otimização de layout de folha
 • i-cut Layout Essential: criação de fluxos para trabalho de sinalização
 • i-cut Production Console: acabamento em registro perfeito
 • Automation Engine: automatize todo o seu fluxo de trabalho

Otimize o fluxo de trabalho de impressões 
de grande formato.

i-cut Suite

ENTRADA
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i-cut Suite

Você sabia?

O fluxo de trabalho do i-cut Suite pode 
ser completamente automatizado, 
desde o preflight até o layout.



Você sabia?

Você pode criar caixas para transporte 
personalizadas diretamente do i-cut 
Layout.

IMPRESSÃO

Impressão de Grande Formato

ACABAMENTO

Acabamento gráfico digital perfeito 
 i-cut Production Console

Informações de corte



 � Cansado de descobrir que um arquivo está ruim 
quando já é tarde demais? Cansado de abrir diferentes 
aplicativos para fazer uma simples alteração?

Preflight e edição: i-cut Preflight

O i-cut Preflight é uma solução simples de 
preflight em PDF para impressão digital de 
grandes formatos. 

Ele é o ponto de partida de um fluxo de tra-
balho real. Os problemas são reportados 
automaticamente, antes da impressão. Não 
há necessidade de perder tempo, nem de 
usar o Adobe® Illustrator® tentando des-
cobrir porque o arquivo não será impresso 
corretamente, pois o i-cut Preflight criará 
automaticamente um relatório para você. 

Edite textos mesmo quando não houver 
a fonte no sistema. Edite várias páginas 
em PDF, ajuste as limitações das caixas, 
substitua imagens com baixa resolução, 
converta RGB em CMYK ou faça o achata-
mento automaticamente…

É até possível criar ou otimizar caminhos 
de corte para adicionar sangrias e separa-
ções de branco.

O preflight também pode ser totalmente 
automatizado com o Automation Engine, 
servidor de fluxo de trabalho da Esko. Crie 
seus perfis de preflight com o i-cut Preflight 
e execute-os em um fluxo de trabalho no 
Automation Engine. Quando for necessária 
a intervenção de um operador, uma noti-
ficação será enviada e o fluxo de trabalho 
ficará suspenso até que o operador verifi-
que e corrija o arquivo. Quando finalizar, o 
fluxo de trabalho será restabelecido. 

Descomplicação na edição e no preflight em PDF com o i-cut Preflight.



 � Cansado de recorrer ao Illustrator® ou ao Photoshop® 
para extrair caminhos de corte ou criar sangrias? 

Preparação de arte final: i-cut Layout

Crie os seus caminhos de corte 
Criar um caminho de corte demanda muito trabalho no Adobe 
Illustrator ou no Adobe Photoshop, mas com o i-cut Layout, essa 
tarefa fica muito mais fácil. Ferramentas específicas permitem que 
você crie e limpe contornos de corte, mesmo em imagens.

Crie sangrias
Quando o contorno do corte está exatamente na borda da arte 
gráfica, registros incorretos entre a impressão e o corte podem 
gerar pequenas linhas brancas. Para evitar isso, o i-cut Layout 
disponibiliza uma ferramenta de geração automática de sangria. 
A ferramenta é tão vasta que clonará pixels de imagens se não 
houver dados de imagem disponíveis fora do contorno do corte. 

Amplie sua arte final
Em banners, bandeiras ou outros trabalhos em tecido, as artes 
gráficas geralmente precisam ser ampliadas para compensar a 
deformação durante a impressão ou para adicionar uma borda 
impressa. Com a função de ampliação de grafismos, essa tarefa é 
facilmente executada pelo espelhamento das informações dispo-
níveis, mesmo para trabalhos frente e verso. 

Crie ou limpe caminhos de corte diretamente no 
i-cut Layout.

O i-cut Layout adapta e estende a arte para compensar 
a deformação que ocorre na impressão têxtil.

Evite registros falsos com a ferramenta de geração 
automática de sangria do i-cut Layout.



Nesting
O i-cut Layout otimiza o layout da folha. Sejam 
formas retangulares, irregulares, tarefas frente 
e verso ou de grandes dimensões, o i-cut Layout 
sempre apresentará o layout mais eficiente.

Dependendo da tarefa, há diferentes formas 
de otimização:

Nesting e Tiling: i-cut Layout 

• Ao contrário da maioria dos outros programas de software, o i-cut Layout fará o nesting dos designs baseado nos 
contornos de corte reais quando você estiver trabalhando com formas irregulares.

• Em formas retangulares, o i-cut Layout fará o mínimo de cortes no acabamento e eliminará cortes duplos.

• Em tarefas frente e verso, será gerado um layout no verso automaticamente. Artes gráficas em frente e verso sempre 
em sincronia.

Para tarefas com reimpressão frequente, o i-cut Layout usa de forma eficiente o substrato com o máximo de definição de 
preenchimento. Isso possibilita que o usuário obtenha o máximo resultado do substrato.

Tiling
O i-cut Layout é ideal para outdoors e tarefas de gran-
des dimensões. Ele permite que você adicione gaps 
ou sobreposições com diversos tamanhos.

Os tilings irregulares podem ser definidos para apli-
cações específicas: revestimentos de paredes, papel 
de parede, displays de lojas etc. 

Armazenados como modelos, esses esquemas de 
tiling reduzem expressivamente o tempo de prepara-
ção de tarefas posteriores. Um relatório do conjunto 
facilita a montagem.

Nesting de formas reais no layout para máxima eficiência de custos.

Modifique as emendas separadamente e salve os esquemas de tiling como 
modelos para futuros trabalhos.



i-cut Layout Essential

Software de criação de 
sinalização Essential
O i-cut Layout Essential reúne todas as funcionalidades 
essenciais para o profissional de sinalização. Adição 
de gráficos, inserção de configurações de produção, 
criação de linhas de corte, inclusão de marcas dinâ-
micas, montagem para impressão, exportação de PDF 
e arquivos corte são as principais tarefas de qualquer 
f luxo de trabalho de sinalização.

Executado tanto nas plataformas Mac quanto Win-
dows, o i-cut Layout Essential dispõe de uma interface 
de usuário simples e clara, que torna o aprendizado 
extremamente rápido.

Reduza o tempo de preparação 
O i-cut Layout Essential permite que profissionais 
de sinalização trabalhem em diversas tarefas simul-
taneamente, sem comprometer o desempenho do 
computador.

Com o i-cut Layout Essential, os usuários eliminam o 
risco de erros e reduzem drasticamente o tempo de 
preparação. Este é o segredo de um ambiente domi-
nado por pedidos urgentes e pequenas tiragens.

Experimente gratuitamente
O i-cut Layout Essential pode ser adquirido por assi-
natura. Opte por uma pequena despesa mensal em 
vez de um investimento maior inicial e interrompa a 
assinatura quando desejar. Isso é ideal para momen-
tos de picos em sua produção e você nunca perde as 
últimas atualizações.

Experimente gratuitamente este editor de criação de 
sinalização para Mac e PC. Baixe em 

ht t p s : // w w w.e s ko. co m /p t /p r o du c t s / 
i-cut-suite/modules/i-cut-layout-essential.

O i-cut Layout Essential oferece uma interface de usuário intuitiva 
para montagem inteligente.

Reduza o tempo de preparação da tarefa ao mínimo, executando 
diversas tarefas simultaneamente.

Baixe o  
i-cut Layout 

Essential  
gratuitamente
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O Automation Engine conecta os compo-
nentes do i-cut Suite e automatiza todo o 
processo de produção de pré-impressão.

Com o Automation Engine, agora todas as 
funcionalidades do i-cut Suite são possíveis 
graças aos f luxos de trabalho dinâmicos 
que podem ser vinculados a hotfolders. 
Isso se traduz em menos intervenção do 
operador e redução de riscos.

Por meio de clientes Mac ou PC, os opera-
dores podem facilmente monitorar o fluxo 
de trabalho e interagir com ele, quando 
necessário, por meio de uma lista abran-
gente dos status dos trabalhos. As tarefas 
são processadas automaticamente, libe-
rando os operadores de tarefas repetitivas.

O Automation Engine é fácil de integrar 
com o Management Information Systems, 
possibilitando a criação automática de tare-
fas, assim como o envio de parâmetros de 
tarefas ao fluxo de trabalho via dados XML.

Automatização

Registro perfeito com o i-cut Production Console

Quando tudo estiver pronto para produção, 
o i-cut Layout criará 2 arquivos, um para 
impressão - um PDF - e outro para corte, 
contendo todas as informações relevante 
sobre o corte.

O i-cut Production Console assegura con-
tornos de corte que correspondem 100% 
às imagens impressas. Geralmente, com 
outros métodos, leves distorções entre 
gráf icos impressos e corte de contorno 
podem causar resultados inaceitáveis.

Usando uma câmera, o i-cut Production 
Console registra as dimensões e as posi-
ções reais no resultado impresso. E o aca-
bamento é adaptado à forma dos gráficos.
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O Automation Engine 
automatiza todo o processo 

de produção de pré-
impressão, liberando os 

operadores de tarefas 
repetitivas. 

O i-cut Production Console registra as posições reais 
no resultado impresso.


