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Profissionais da área de pré-impressão precisam transformar designs de embalagens em arquivos 
prontos para impressão num piscar de olhos. Prazos apertados demandam um fluxo de trabalho 
altamente produtivo, sem comprometer a qualidade.

Trabalhando junto com os PDFs do Adobe® Illustrator, os aplicativos interativos de pré-impressão 
da Esko oferecem as melhores ferramentas de pré-impressão em plataformas Mac e PC.



Preflight
Seus arquivos de impressão precisam ser compatíveis 
com as limitações do processo de impressão f inal. 
O preflight é uma etapa necessária em seu fluxo de 
trabalho.

Verifique seus arquivos em relação a características 
ou limitações específicas para evitar paralisações na 
máquina de impressão. Detecte fontes e imagens 
ausentes, imagens RGB ou de baixa resolução, linhas 
pequenas ou finas em apenas alguns segundos e faça 
zoom em problemas específicos do arquivo.

Thin Parts 
Thin Parts é uma ferramenta exclusiva de controle de 
qualidade que realça todas as instâncias de um arquivo 
que contém partes muito finas impossíveis de serem 
impressos durante o processo de produção. As violações 
podem ser corrigidas com uma ferramenta dedicada.

Configurações de 
preflight podem 
ser compartilhados 
com todos os 
operadores que 
podem ter um 
checklist de entrada 
consistente.

Importação e exportação de arquivos 
Com o ArtPro+, você pode trabalhar diretamente em 
arquivos PDF com um conjunto sólido de recursos 
de edição que o ajudam a preparar sua arte final 
para produção e impressão. O ArtPro+ abre arqui-
vos PDF normalizados e importa arquivos ArtPro, 
salvando metadados, como informações de código 
de barras ou de retículas.

Designs se transformam em arquivos totalmente edi-
táveis, colocando-os no ArtPro ou no PackEdge/Plato 
por meio de um mecanismo de importação robusto. 

Importe qualquer tipo de arquivo PDF, PS e EPS/DCS 
usando bibliotecas do Adobe® PDF. Estrutura de 
documentos, como camadas, grupos e componentes, 
assim como propriedades de objetos, preenchimen-
tos, traços, transparências, permanecem editáveis.

Além de um extensivo Preflight, o filtro de importação 
oferece controle preciso sobre arquivos de entrada, 
como remapeamento de separação e conversões 
de tintas instantâneas para sistemas multicores, 

Opaltone®, Hexachrome® ou Indichrome®, troca 
OPI e gerenciamento de fontes. Todos os arquivos 
importados são enriquecidos com metadados de 
informações importantes de produção. DeskPack 
PDF Import, aprimora a forma como os arquivos PDF 
são convertidos no formato Adobe Illustrator. Simi-
lar a recursos genéricos de PDF, como layers, dados 
em PDF normalizados do ArtPro, do PackEdge e do 
Automation Engine serão traduzidos como objetos 
do Illustrator de uma forma eficiente.

Controle de qualidade



Visualização de separação em alta 
resolução
O Viewer oferece visualização de separação em alta resolução, 
como se você estivesse inspecionando suas chapas de impressão 
final. Um conjunto de modos de visualização inteligente ajudam o 
operador a se concentrar em áreas importantes e aplicar as correções 
necessárias. O Viewer oferece pré-visualização de Separação de 
Cores, de Cobertura total da área, de Chapa de flexo, de Impressão 
flexo, de Detecção de Moiré e de Erro de registro, assim como 
densitômetro digital preciso. Sobreimpressões, transparências e 
áreas de quebra podem ser realçadas.

Detecção de Moiré
O Viewer fornece um modo de pré-visualização extra para realçar 
possíveis áreas moiré. 

O Viewer pode excluir áreas de altas luzes e de sombras onde 
não existe padrão. Além disso, tintas claras podem ser excluídas 
quando a interferência é invisível na impressão.

Flexo Plate e visualização de impressão
Pontos mínimos e quebras realçadas exigem atenção redobrada de 
operadores de pré-impressão flexográfica. O Viewer simula este 
comportamento na placa e na impressão para detectar os erros 
em uma fase anterior. Veja os problemas de degradês e verifique 
se as imagens no arquivo foram adaptados corretamente em sua 
impressão flexo.

Comparação do Viewer
Compare dois arquivos para identificar as diferenças de uma forma 
segura. Isto pode ser usado em versões e variações.

Visualização

O Viewer mostra claramente as diferenças. O Viewer mostra claramente as diferenças.



O Studio Designer adiciona pré-visualização em 3D a seu editor. 

Você pode colocar arquivos de desenho estrutural do ArtiosCAD, 
no Studio Toolkits e arquivos Collada em geral… Veja a embalagem 
completa diretamente, em 3D, com artes gráficas. Navegue em 3D, 
aumente áreas problemáticas; as telas giram automaticamente 
para facilitar seu trabalho. 

O Studio Designer, reduz o tempo de mock-ups e amostras, permite 
que você especifique erros de design de forma rápida e elimina 
palpites de imagens planas em 2D. Para Cartões ou embalagens 
de papelão ondulado, os desenhos estruturais são aplicados pelo 
ArtiosCAD ou pelo Studio Toolkit for Boxes. Para estruturas de 
embalagens flexíveis, a Esko oferece o Studio Toolkit for Flexibles. 

Design dentro do contexto
O Studio Designer não mostra as embalagens como elementos 
separados, mas dentro do contexto. 

Ciclos de aprovação menores: exporte o resultado diretamente 
para PDF em 3D, U3D, Collada ou TIFF e encaminhe provas digitais 
para seus clientes.

Trabalhos em 3D

Pré-visualizações em 3D permitem que você 
identifique erros rapidamente em seu fluxo de 
trabalho.

Erros comuns são revelados imediatamente. Aqui: 
gráficos do lado errado do fechamento.

O erro foi identificado á tempo. O problema com o
fechamento foi corrigido.

O Studio Designer mostrando embalagens tipo 
pouches em uma bandeja.



Interface revolucionária: todas as 
ferramentas em um único lugar
A interface intuitiva de usuário do ArtPro+ torna a 
pré-impressão mais fácil do que nunca. Uma roda de 
barra de ferramentas, que funciona como uma bússola, 
fornece acesso instantâneo às ferramentas certas.

A interface intuitiva de usuário permite aos operadores 
executar operações complexas de edição sem a 
necessidade de treinamento extensivo.

Edição surpreendente
Todos os objetos – vetores, imagens ou textos dinâmicos 
– podem ser verificados em relação a formas, cores, 
retículas, transparência, modo de Blends e sua relação 
na estrutura do arquivo (grupos compostos e camadas). 
E todos esses parâmetros podem ser facilmente 
modificados.

O texto pode ser editado; mesmo aqueles divididos 
devido à linguagem em PostScript ou PDF podem ser 
colocados no fluxo novamente.

Todos os tipos de gradientes podem ser definidos, 
imagens podem ser usadas e canais podem ser 
estabelecidos em outras separações de arquivo. Todos 
os formatos importantes de imagem são compatíveis: 
TIFF, EPS, DCS, PSD. Todos os elementos de arquivo, 
até imagens, podem usar tintas especiais e não estão 
restritos a 4 cores ou CMYK.

A criação de código de barras é objetiva e aceita uma 
ampla gama de padrões do setor. Verificações necessárias 
para leitura ótica e ajustes de distorções de impressão 
são incorporadas.

Ferramentas avançadas de limpeza e edição permitem 
análise detalhada e rápido processamento dos designs 
de embalagens mais complexos.

Produtividade insuperável

Suporte à impressão hibrida
Embalagens complexas geralmente são impressas em 
vários processos de impressão. Impressões digitais com 
unidades flexo em segundo plano ou impressões flexo 
combinadas com unidades de impressão Silk Screen 
são alguns exemplos de impressão combinada.

Como cada técnica de impressão tem exigências 
específicas em relação a preflight, recursos de trapping 
e saídas, um atributo de tinta especial pode ser atribuído 
definindo-se o método de impressão. Este atributo é 
levado em consideração no restante do fluxo de trabalho.

Gerenciamento de tinta Criação de código de barras



 � Trabalhando com soluções Esko 
durante 20 anos, diminuímos 
em 85% nossa força de trabalho 
de pré-impressão e, ao mesmo 
tempo, dobramos nossos 
resultados. O resultado é a 
rapidez no tempo de lançamento 
no mercado.
HUGH FARRELL,  
GERENTE DE PRÉ-IMPRESSÃO,  
NORTH STATE FLEXIBLES LLC

 � Nossa relação de trabalho 
próxima com a equipe da 
Esko manteve nosso expertise 
atualizada.
STEFAN BEHRENS,  
GERENTE DE PRÉ-IMPRESSÃO,  
RAKO ETIKETTEN

 � Com inovações contínuas, a 
Esko é líder no setor. Ela nos 
possibilitou ser muito mais 
eficientes.
DAVID PIERCY,  
DIRETOR DE PRODUÇÃO,  
VCG CONNECT

 � A dedicação mútua de nossas 
empresas para otimizar a 
produção nos permitiu reduzir 
as taxas de erro em mais de 
50%. Além disso, até as taxas de 
erro humano foram reduzidas a 
praticamente zero.
ERIK DE CLOE,  
DIRETOR DE OPERAÇÕES,  
DSN

 � As ferramentas da Esko nos 
permitiram trazer a pré-
impressão para a empresa, 
melhorando o tempo de 
resposta, diminuindo os custos e 
aumentando os lucros.
JOHN MCLEOD,  
PRESIDENTE E CEO,  
LONE STAR CORRUGATED  
CONTAINER CORPORATION  



Instant Trapper
É, sem dúvida, a solução de trapping interativa mais fácil de usar do mercado. Com apenas um clique em dois 
elementos você pode executar o recurso de trapping ou a aplicação de recuos a objetos multicoloridos. Todos 
os traps são posicionados em uma camada distinta e linhas de centro são calculadas automaticamente.

Recurso de trapping

O Instant Trapper é a ferramenta de trapping mais intuitiva do mercado.

PowerTrapper 
Controla impecavelmente transparências e modos de Blends de arquivos de design modernos. Este módulo de 
trapping é totalmente compatível as necessidades de embalagem e sabe como lidar com pares de cores especiais, 
tintas opacas, vernizes, chapas brancas, trapping preto sólido etc. Todos os objetos de Trapping calculados, são 
separados em uma nova camada cobinada com a capacidade de editar e modificar objetos de trap com uma 
ferramenta de trapping dedicada.

As regras podem ser adicionadas ao PowerTrapper para armazenar todas as exceções.

O PowerTrapper pode executar trap em etiquetas, embalagens 
flexíveis e caixa de papelão ou cartões da forma mais produtiva.

O PowerTrapper inclui uma predefinição do tipo “trapping reversível” 
para executar trap em latas de metal.



PowerLayout
É um módulo poderoso para criação de layouts prontos 
para impressão para a indústria de embalagens flexíveis 
e etiquetas. É o portão que divide o departamento 
de pré-impressão e a sala de impressão. Ele adiciona 
controle e reduz erros e custos, levando a excelência do 
layout na chapa para dentro da empresa. Trabalhar com 
modelos que podem incluir marcas é apenas uma das 
possibilidades de reduzir o tempo de pré-impressão.

 
Um número crescente de etiquetas e embalagens são 
impressas na parte interna e externa. O PowerLayout 
permite que você crie automaticamente o layout do verso 
e mantenha a parte interna e externa dinamicamente 
em sincronia.

Este módulo está disponível para ArtPro, Plato e DeskPack.

Step and Repeat

PowerStepper
O layout impecável na chapa automatizado é assegurado 
com o módulo PowerStepper, por meio da importação 
CAD intel igente. Os arquivos de fabricação do 
ArtiosCAD nativo, CFF2 e DDES, são compatíveis. O 
uso de informações de layout disponíveis do arquivo 
de produção garante a correspondência perfeita do 
corte e da impressão. Os gráf icos são bloqueados 
para o corte a fim de evitar mudanças não desejadas.

 
A numeração da estação e as ferramentas de máscara 
melhoram signif icativamente a ef iciência da pré-
impressão O SmartFlaps permite que você ajuste 
a sobreposição de máscaras de gráf icos de forma 
inteligente na chapa. 

Este módulo está disponível para ArtPro e Plato.

O PowerStepper gera layouts de step and repeat nos dados do CAD.

O PowerLayout cria layouts pronto para impressão para o setor de etiquetas e embalagens flexíveis.



PowerOptimizer
Este módulo para distribuição automática de etiquetas 
sempre aparecerá com o melhor layout de folha possível: 
e minimiza o desperdício e estouros de orçamento. Ele 
fornece feedback sobre layouts sugeridos com base 
na duração da execução desejada, ou com base no 
desperdício máximo sobre o total de folhas e o estouro 
máximo de orçamento por etiqueta.

Este módulo está disponível para ArtPro e Plato.

Criação automática de controles de 
produção de impressão

Marks
As marcas automatizam tarefas complexas e demoradas: 
adicionando faixas de cores, barras portadoras, marcas 
de registro, informações específicas à tarefa… As marcas 
são posicionadas proporcionalmente em direção às 
caixas de página ou dimensões de grade, adaptando-
se dinamicamente a tamanhos dos trabalhos atuais. 
Elas usam automaticamente as tintas do Jobs de modo 
que o usuário nunca precisa perder tempo colorindo 
nem fazendo o posicionamento manual.

SmartNames
As marcas são posicionadas relativamente em caixas 
de página ou dimensões de grade, adaptandose 
dinamicamente a tamanhos dos trabalhos atuais. Quando 
conectado ao Automation Engine, estes SmartNames 
podem ser usados para separar informações específicas 
de tarefas, como ID do pedido, informações do cliente 
a serem usada pelas marcas.

Metadados, como nomes de tintas, parâmetros de 
retícula, versão de arquivo ou até cobertura de tinta 
podem ser  usados em combinação com marcas para 
visualizar com segurança informações importantes 
sobre produção na tela, impressões ou chapas.

As marcas são posicionadas relativamente em caixas de página ou dimensões de grade, 
adaptandose dinamicamente a tamanhos dos trabalhos atuais.



Integração de gráficos CAD
Profissionais da área estrutural e gráf ica precisam 
se comunicar sem as barreiras de conversão. Nossos 
editores importam o ArtiosCAD, formato de arquivo 
CAD nativo mais importante do setor, como CFF2, 
DXF e DDES.

Muitos erros de impressão estão relacionados a gráficos 
que não se enquadram ao arquivo de desenho estrutural. 
Depois do acabamento, o dessenho conceitual de uma 
embalagem, diversas etapas estão sendo executadas 
na fase estrutural juntamente com a parte grafica do 
trabalho, geralmente em diferentes aplicativos.

Somente durante a fase de acabamento ou apresentação 
do f luxo de trabalho de produção, os dois lados se 
encontram novamente. Erros, no final do processo de 
produção, são intoleráveis. Motivo pelo qual modelos 
físicos são criados durante a fase de prova para realizar 
as verificações de qualidade.

Com o Studio Designer, você pode verificar o alinhamento 
de gráficos CAD por todo o fluxo de trabalho. Cada erro 
é detectado sem fazer uma prova física, economizando 
tempo e dinheiro.

Para etapa e repetição baseada em CAD, o posicionamento 
de arquivos únicos pode ser feito automaticamente 
com base em informações MFG do ArtiosCAD para 
proteger o layout.

Integração

Os dados do CAD e os gráficos são integrados.



A partir de qualquer aplicativo interativo de edição (ArtPro+, ArtPro, DeskPack, PackEdge e Plato), você pode 
carregar um arquivo para o Fluxo de trabalho de processamento automatizado.

Servidor de fluxo de trabalho

Automation Engine 
O Automation Engine define o novo padrão em automação de f luxo de trabalho de pré-impressão. 
Trata-se de um novo servidor de fluxo de trabalho modular com fluxos de trabalhos dinâmicos fáceis 
de configurar e operar. 

O Automation Engine garante maior eficiência e melhores resultados, além de poupar tempo e dinheiro. 
Ele é, em todos os quesitos, uma resposta excepcional aos desafios diários de profissionais da área de 
impressão que precisam aumentar a qualidade, reduzir os erros e gerar mais retorno dos processos.

O Shuttle é um módulo que oferece uma interface de usuário fácil para operadores que necessitam de 
interação limitada com o fluxo de trabalho. Por meio de parâmetros públicos, o gerenciador do sistema 
decide quais opções o operador pode controlar.

O Automation Engine se integra perfeitamente com qualquer infraestrutura existente, aceitando uma ampla gama de formatos de publicação de desktop.



BRPT

Pré-impressão de embalagens em Mac e PC
Se você trabalha em Mac ou usa PC, se deseja editores de pré-impressão dedicados ou precisa apenas de 
funcionalidades extras de embalagem no Adobe® Illustrator® e no Adobe® Photoshop®, a Esko tem as ferramentas 
certas para você. 

ArtPro+
O ArtPro+ é o editor de PDF de última geração para 

pré-impressão de embalagens. Ele é o sucessor natural 

dos editores ArtPro e PackEdge, referências do setor de 

embalagens.

Trabalhe diretamente em arquivos PDF com um conjunto 

sólido de recursos de edição que o ajudam a preparar 

sua arte f inal para produção e impressão.

ArtPro e PackEdge
O ArtPro e o PackEdge são editores de préimpressão de 

embalagens dotados de vários recursos. Os dois aplicativos 

oferecem tecnologias exclusivas e ferramentas dedicadas 

concebidas para ajudá-lo em seus principais desaf ios 

relacionados à pré-impressão (por exemplo, alinhamentos 

de gráficos/CAD, compensação, distorção, reticulas, códigos 

de barra). 

Se você quiser reduzir significativamente o custo de erros e 

aumentar a eficiência de seu departamento de pré-impressão, 

o ArtPro e o PackEdge são as respostas que você procura. 

O ArtPro é executado na plataforma Mac, e o PackEdge em PC.

PowerLayout e Plato
O PowerLayout e o Plato são ferramentas poderosas 

para criação de layouts prontos para impressão para os 

setores de embalagens e etiquetas. É o portão que divide 

o departamento de pré-impressão e a sala de impressão.

O PowerLayout é executado na plataforma Mac, e o 

Plato em PC.
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DeskPack
O DeskPack transforma o Adobe® I l lus trator ® e o 

Photoshop® em aplicativos de embalagem completos. 

Usando o conhecimento de pré-produção da Esko, você 

pode alavancar a produtividade e reduzir erros enquanto 

trabalha com seu aplicativo de design favorito. 

O DeskPack é um conjunto de módulos compatíveis com 

qualquer ambiente de pré-impressão. Da importação de 

arquivos de desenho estrutural (dados CAD) até a criação 

de repetições de arquivos de produção prontos para 

impressão, o DeskPack oferece a melhor solução para 

execução do trabalho, sem a necessidade de um servidor.

Também disponível por 
assinaturas
Os plugins DeskPack e o ArtPro+ estão disponíveis como 

assinaturas de software. Isso gera diversos benefícios:

 • Uso flexível: as assinaturas são disponibilizadas em 

planos mensais e anuais

 • Baixo custo: não há necessidade de fazer um grande 

investimento inicial para ter a licença

 • Serviços de suporte incluídos: não há taxas extras 

de manutenção

 • Acesso a recursos especiais disponíveis somente nas 

assinaturas de software

 • Acesso ilimitado às últimas versões, atualizações e 

upgrades do software
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