
Yeni nesil 
PDF düzenleyici

ArtPro+

ArtPro+ ambalaj baskı öncesine yönelik yeni nesil bir PDF düzenleyicisidir. Yazılım, ambalaj sektörünün standart 
düzenleyicileri olan ArtPro ve PackEdge’in doğal varisidir. 



Yerleşik PDF baskı öncesi düzenleyicisi

ArtPro+ ambalaj baskı öncesine yönelik 
yerleşik bir PDF düzenleyicisidir. ArtPro+ ile 
çizimlerinizi üretim baskısına hazırlamanıza 
yardımcı olacak güvenilir düzenleme özel-
likleri ile doğrudan PDF dosyaları üzerinde 
çalışabilirsiniz.

ArtPro+ normalleştirilmiş PDF dosyalarını 
açarak ve ArtPro dosyalarını içe aktararak 
barkod veya tram bilgileri gibi meta veril-
erden tasarruf sağlar. Doğal olarak, ArtPro+ 
başta ISO 19593-1 olmak üzere en yeni 
ambalaj PDF’si standartlarına uygundur.

Müthiş bir hız
ArtPro+’nun en yeni teknoloji ürünü 64 
bit’lik çekirdeği, PDF içeriğini müthiş bir hız 
ve kusursuz bir doğrulukla okur ve işler. 

Devrim niteliğinde arayüz: 
tek dokunuşta tüm araçlara 
ulaşın
ArtPro+’nun sezgisel kullanıcı arayüzü, 
baskı öncesi sürecini her zamankinden 
daha kolay hale getirir.  Pusula gibi çalışan 
bir araç seçme çarkı, doğru araçlara anında 
ulaşmanızı sağlar. 

Sezgisel kullanıcı arayüzü, operatörlerin 
kapsamlı bir eğitime gerek duymaksızın 
k a r m a ş ı k  d ü z e n l e m e  i ş l e m l e r i n i 
gerçekleştirmesine olanak tanır.

Entegre yazılımla hataları 
azaltın
ArtPro+, özellikle  Color Engine, Automation 
Engine ve Imaging Engine gibi diğer Esko 
baskı öncesi çözümleriyle birleştirildiğinde 
hata riskini önemli ölçüde azaltır.

Küçük gezinti menüleri grup nesneler 
hakkında bilgiler gösterir



Üretkenliğinizi artıracak akıllı araçlar

Gelen grafikleri uyarlayın
Kesim, maske, şeffaflık ve birleştirme modu 
ayarlarını değiştirmek hiç bu kadar kolay 
olmamıştı: Akıllı seçim ve düzenleme araçları 
ile ArtPro+ grafiksel nesneler ve bunların 
özelliklerini basitleştirilmiş bir görünümle 
sunar ve kolay erişim sağlar. 

Pratik renk ve gradyan denetleme sistemi 
ile dolguları, vuruşları ve gradyanları verimli 
bir şekilde analiz edin ve şekillendirin.

ArtPro+ metin tanıma
ArtPro+ PDF’lerdeki metin nesnelerini tanır 
ve onları, anlamlı metin kutuları oluşturacak 
şekilde yeniden birleştirir. 

Barkodlar
ArtPro+, GS1 uyumlu barkodlar dahil sektör 
genelinde en yaygın kullanılan barkod türl-
erinin çoğunu sunar.

Taşırma
ArtPro+’nun Instant Trapper özelliği, manuel 
taşırma aparatının kullanım kolaylığını, oto-
matik taşırma yaklaşımının hızıyla birleştirir. 
Kullanıcı sadece bir rengi diğerinin içine 
iterek bir taşma alanı oluşturur. ArtPro+ 
bu kararı, aynı özniteliklere sahip diğer tüm 
kenarlara uygular. Böylece taşırma işlemi 
sadece dakikalar içinde tamamlanabilir.

Tramlama
ArtPro+, baskı kalitenizi artırmak için nesne 
bazlı tram uygulamanıza imkan tanır. Bu özel-
lik hem normalleştirilmiş PDF’lerde hem de 
yeni gelen PDF dosyalarında kullanılabilir. 
ArtPro+; Imaging Engine nokta şekilleri 
ve özel nokta şekillerine dayalı olarak 
genişletilmiş bir alet takımı sunar. Ben-
zersiz tramlama görünümü, tram Kalite 
Güvencesi sürecinizi destekler.

Dinamik İşaretler, otomatik olarak iş 
bilgi panelleri oluşturur

Klavye girişi esnasında yeniden akış 
için metin kutuları otomatik olarak 
tanınır
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Baskı öncesi kalite kontrol 
araçları
Akıllı görüntüleme modları, hataların klişe 
üretimi başlamadan giderilmesi için baskı 
öncesi görevlisini uyarır:

 • ArtPro+, kopma ve toplam alan kaplama 
(TAC) sınırlaması ihlallerini net biçimde 
işaretler.

 • Belge karşılaştırma aracı, yeni dosya 
versiyonunda hataları ve istenmeyen 
değişiklikleri gidermenize yardımcı olur.

 • Özel katmanlar, yaptığınız tasarımla teknik 
bilgiler arasındaki uyuşmazlıkları önler; 
böylelikle kalıp çizgilerinin dışa taşması 
veya birleştirme modu içeren lak alanları 
gibi sorunlar yaşamazsınız.

Yoğun renk desteği
ArtPro+ hatasız ve üstün bir renk deneyimi 
sunan gerçek tayf rengi verilerini kullanır. 
Tüm renk bilgileri PDF belgenize gömülür ve 
ArtPro+ uygun yazıcı ICC profillerini bulmak 
için bir sistem taraması yapar. Bu ise PDF 
değişiminin düzgün bir şekilde yapılmasını 
sağlar.

Çapraz platform Çapraz 
dosya biçimi
İster Mac ’te ister PC’de çalışıyor olun; 
ArtPro+ her türlü ambalaj öğesini PDF, 
normalleştirilmiş PDF veya ArtPro formatında 
açabilir.

Eşsiz kalite

www.esko.com/tr

Kaçışlar Baskı öncesi kalite kontrol
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