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Mac ve PC’de
ambalaj üretim öncesi

Artpro

Baskı öncesi profesyonellerinin, ambalaj tasarımlarını baskıya hazır dosyalara olabildiğince hızlı 
dönüştürmeleri gerekir.

Adobe® Illustrator’da PDF’ler üzerinde çalışırken, Esko™’nun etkileşimli baskı öncesi uygulamaları 
Mac ve PC için en iyi baskı öncesi üretim araçlarını sağlar.



Ön kontrol
Baskı dosyalarınızın hedeflenen baskı işleminin kısıtla-
malarına uygun olması gerekir. Ön kontrol, iş akışınızda 
gerekli bir adımdır.

Dosyalarınızı belirli özelliklere veya kısıtlamalara göre 
düzelterek maliyeti yüksek baskı makinası duruşlarını 
önleyin. Eksik yazı tiplerini ve imajları, düşük çözünür-
lüklü veya RGB görüntüleri, küçük türde, ince çizgileri… 
saniyeler içerisinde saptayın ve uygunsuzlukları birer 
birer otomatik olarak yakınlaştırın.

İnce Kısımlar 
İnce kısımlar; üretim sürecinde basılmaları olanaksız 
olan ince kısımlar içeren bir dosyadaki tüm tekrarla-
maları vurgulayabilen benzersiz bir Kalite Kontrol (QC) 
aracıdır. Uygunsuzluklar özel bir araçla düzeltilebilir.

Gelen dosyada 
tutarlı bir kontrol 
listesi sağlamak için 
ön kontrol biletleri 
tüm operatörlerle 
paylaşılabilir.

Tasarımı almak & 
göndermek 
ArtPro+ ile çizimlerinizi üretim baskısına hazırlamanıza 
yardımcı olacak güvenilir düzenleme özellikleri ile 
doğrudan PDF dosyaları üzerinde çalışabilirsiniz. 
ArtPro+ normalleştirilmiş PDF dosyalarını açarak ve 
ArtPro dosyalarını içe aktararak barkod veya tram 
bilgileri gibi meta verilerden tasarruf sağlar.

Çok sağlam bir import mekanizmasıyla ArtPro veya 
PackEdge/Plato’ya alınan tasarımlar tümüyle düzen-
lenebilir dosyalara dönüşür.

Adobe® PDF kütüphaneleri kullanılarak herhangi bir 
PDF, PS ve EPS/DCS dosyası import edilir. Katmanlar, 
gruplar ve bileşenler gibi belge yapıları ile dolgular, 
çizgiler, şeffaflıklar ve birleştirme modu gibi nesne 
özellikleri düzenlenebilir olmaya devam eder.

 
 
 
 
Kapsamlı ön kontrolden başka, import filtresi gelen 
dosyalarda seperasyon yeniden yapılandırılması, 
Opaltone®, Hexachrome®, Indichrome® veya başka çok 
renkli sistemlere anında mürekkep dönüştürmeleri, 
OPI değiştirme, yazı tipi yönetimi üzerinde uzman 
kontrolü sağlar.

Alınan tüm dosyalar üretim açısından kritik verilerle 
zenginleştirilir. DeskPack PDF Import, PDF dosyalarının 
Adobe Illustrator formatına dönüştürülme şeklini 
iyileştirir. Katmanlar gibi genel PDF özelliklerinin 
yanında, ArtPro, PackEdge ve Automation Engine’den 
özel Normalize PDF verileri Illustrator nesnelerine 
daha iyi bir yoldan çevirilir.

Kalite kontrolü



Yüksek çözünürlükte seperasyona bakmak
Görüntüleyici nihai baskı kalıplarınızı kontrol ediyormuşsunuz gibi, 
yüksek çözünürlükte seperasyonlara bakma imkanı sunar. Bir dizi 
akıllı bakış modu, operatörün kritik alanlara odaklanmasına ve gerekli 
düzeltmeleri uygulamasına yardım eder. Görüntüleyici, seperasyon 
önizlemesi, Renk önizlemesi, Toplam Kaplanan Alan önizlemesi, Flekso 
Klişe önizlemesi, Flekso Baskı önizlemesi, Muare bulma ve register 
(ayar) hatası’nın yanında hassas bir dijital densitometre sunar. Üst 
üste baskılar, transparanlıklar ve kopma alanları vurgulanabilir.

Muare bulma
Görüntüleyicide olası Muare alanlarını vurgulamak için ek bir önizleme 
modu vardır. Çakışan açılar, çizgi ve nokta şekilleri dökümanda 
vurgulanabilir. 

Görüntüleyici, desen bulunmayan açık ve gölge alanları hariç 
tutabilir. Ayrıca, etkisinin baskıda görülemediği açık renk mürekkep 
karışımları da hariç tutulabilir.

Flekso klişe / baskıya bakış
Minimum nokta ve açık tonlardaki kopmalar, f lekso baskı öncesi 
operatörlerin özel dikkatini gerektirir. Hataların erken bir aşamada 
yakalanabilmesi için görüntüleyici bu davranışı klişede ve baskıda 
simüle eder. Geçişlerin kesildiği yerler görülüp, dosyadaki görüntülerin 
f lekso baskı makinasına uygun şekilde uyarlanıp uyarlanmadığı 
kontrol edilir.

Görüntüleyicide karşılaştırma
2 dosyadaki farkları bulmak için kolay ve doğru bir şekilde karşılaştırma 
yapılabilir. Bu özellik, hem versiyon değişikliklerinde hem de dosyadaki 
herhangi bir değişiklik için kullanılabilir.

Görüntüleme

Görüntüleyici farkları net bir şekilde gösterir.



Studio Designer editörünüze 3D önizleme özelliği katar. 

Genel olarak ArtiosCAD, Studio Toolkits ve Collada’dan strüktürel 
tasarım dosyalarını yerleştirebilirsiniz … Ambalaj, grafik çalışması 
ile birlikte doğrudan 3D olarak görülür. 3D’de gezinip, problemli 
alanları yakınlaştırın; 3D görüntü otomatik olarak dönerek hayatınızı 
kolaylaştırır.

Designer, zaman alan maket yapımını azaltır, tasarım hatalarını 
daha hızlı saptamanızı sağlar ve 2D işlerden tahmin etme zahmetini 
ortadan kaldırır. Karton veya oluklu mukavva ambalaj için strük-
türel tasarımlar ArtiosCAD veya Studio Toolkit for Boxes tarafından 
sağlanır. Esnek ambalaj tasarımları için Esko, Studio Toolkit for 
Flexibles’ı yazılımını sunar. 

İçerikle tasarım yapmak
Studio Designer ambalajı ayrı elemanlar olarak göstermekle kalmaz, 
onları baskı içerikleriyle de bütünüyle gösterir.

Onay döngülerini kısaltın: sonucu doğrudan 3D PDF, U3D, Collada 
veya TIFF’e export edin ve soft provalarınızı müşterinize iletin.

3D’de çalışmak

3D önizleme hataları iş akışınızın başlarında 
saptamanızı sağlar.

Yaygın hatalar hemen ortaya çıkarılır. Burada yanlış 
katlamadan dolayı baskı alt kısımda kalmış.

Hata zamanında belirlenip, katlamayla ilgili problem 
düzeltiliyor.

Studio Designer rafa hazır bir kutuda poşetleri gösteriyor.



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 karmaşık düzenleme işlem-
lerini gerçekleştirmesine olanak tanır.

Tekli düzenleme
Tüm objeler - vektörler, canlı metin veya görüntüler - 
şekil, renk, tramlama, transparanlık, birleştirme modu 
ve dosya yapısındaki ilişki (bileşen grupları ve katmanlar) 
bakımından kontrol edilebilir. Ve tüm bu parametreler 
kolayca değiştirilebilir.

Metin düzenlenebilir; PostScript veya PDF dili nedeniyle 
bölünmüş olan metnin akışı bile yeniden sağlanabilir.

Her tür geçişler tanımlanabilir, görüntüler yerleştirile-
bilir ve kanallar dosyadaki diğer seperasyonların üze-
rine eşlenebilir. Tüm önemli imaj formatları destekle-
nir: TIFF, EPS, DCS, PSD. Tüm dosya elemanları, hatta 
imajlar bile özel mürekkepler kullanabilir ve 4 renkle 
veya CMYK ile sınırlı değildir.

Barkod oluşturma basittir ve geniş çeşitlilikte endüstri 
standartlarını destekler. Optik okunabilirlik için gerekli 
kontroller ve baskı distorsiyonları için ayarlamalar 
mevcuttur.

Gelişmiş temizleme ve düzenleme araçları en karma-
şık ambalaj tasarımlarının bile ayrıntılı analizi ve hızla 
işlenmesini sağlar.

Benzersiz üretkenlik

Kombi-baskı desteği
Kompleks ambalaj genellikle çeşitli baskı işlemleriyle 
basılır. Arkada flekso üniteleriyle dijital baskı makinaları 
veya serigrafi üniteleriyle birlikte flekso baskı makinaları 
kombine baskının sadece birkaç örneğidir. 

Her baskı tekniğinde ön kontrol, şişirme (trapping) ve 
çıktıya ilişkin belirli gereksinimler bulunduğu için, baskı 
yöntemini tanımlayan özel bir mürekkep özelliği atanabilir. 
Bu özellik, iş akışının geri kalanında dikkate alınır.

Mürekkep yönetimi Barkod oluşturma



 � Esko çözümleriyle çalışmak 
son 20 yılda baskı öncesi 
işçi sayısını %85 azaltırken 
verimimizi iki kat artırdı. Sonuç, 
iş teslim süresinde kısalmadır.
HUGH FARRELL,  
BASKI ÖNCESI MÜDÜRÜ,  
NORTH STATE FLEXIBLES LLC

 � Esko ekibi ile yakın iş ilişkimiz 
uzmanlığımızın güncel kalmasını 
sağlamaktadır.
STEFAN BEHRENS,  
BASKI ÖNCESI MÜDÜRÜ,  
RAKO ETİKETTEN

 � Esko, sürekli inovasyonlarla en 
önde duruyor. Bizim çok daha 
üretken olmamızı sağlıyorlar.
DAVID PIERCY,  
ÜRETIM MÜDÜRÜ,  
VCG CONNECT

 � Şirketlerimizin üretimi verimli 
kılmaya yönelik bağlılığı, 
hata oranını yarıdan fazla 
azaltmamızı sağladı. Ayrıca 
insan hatası oranımız bile 
neredeyse sıfıra indi.
ERIK DE CLOE,  
OPERASYONLAR DIREKTÖRÜ,  
DSN

 � Esko araçları, baskı öncesini 
şirket bünyemize taşımamızı 
sağlayarak yanıt süresini azalttı, 
maliyetleri düşürdü ve kârları 
yükseltti.
JOHN MCLEOD,  
BAŞKAN VE CEO,  
LONE STAR CORRUGATED  
CONTAINER CORPORATION 



Instant Trapper
Açık arayla piyasadaki en kolay interaktif şişirme çözümüdür. Çok renkli nesnelere şişirme veya geri çekme işlemi 
uygulamak için bindirme yapmak istediğiniz 2 elemana tıklamanız yeterlidir. Tüm şişirmeler ayrı bir katmana 
yerleştirilir ve merkez çizgileri otomatik olarak hesaplanır.

Şişirme (trapping)

Instant Trapper, piyasadaki en sezgisel şişirme aracıdır.

PowerTrapper 
Günümüzün modern tasarım dosyalarının transparanlıklarını ve birleştirme modlarını kusursuz bir şekilde işler. Bu 
şişirme modülü, ambalaj ihtiyaçlarıyla tamamen uyumludur ve özel renk çiftlerinin, opak mürekkeplerin, lakların, 
beyaz kalıpların, zengin siyah bindirmenin, vb. nasıl ele alınacağını bilir. Hesaplanan tüm şişirme objeleri yeni bir 
katmanda bir araya getirilir ve şişirme objelerini düzenleme ve değiştirme olanağı özel bir şişirme aracıyla sağlanır.

Tüm istisnaları saklamak için PowerTrapper’a kurallar eklenebilir.

PowerTrapper etiket, esnek ambalaj ve karton ambalajları en 
üretken şekilde şişirebilir.

PowerTrapper, metal kutularda bindirme yapmak için bir “tersten 
şişirme” ön ayarı içerir.



PowerLayout
Etiket ve esnek ambalaj endüstrileri için baskıya hazır 
yerleşimleri, montajları oluşturmaya yönelik güçlü bir 
modüldür. Baskı öncesi departmanı ve baskı arasındaki 
üretim kapısıdır. Optimal kalıp yerleşimini firma bünye-
sine getirerek kontrol imkanı sunar, hataları ve maliyet-
leri azaltır. İşaretleri bile içeren şablonlarla çalışmak, 
baskı öncesi süreyi azaltmanın sadece bir olanağıdır.

 
Artan sayıda etiket ve ambalaj hem iç hem de dış taraf-
tan basılmaktadır. PowerLayout, arka baskının monta-
jını otomatik olarak oluşturmanızı sağlar ve ön ve arka 
tarafı dinamik olarak senkronize tutar.

Bu modül ArtPro, Plato ve DeskPack için mevcuttur.

Montaj yapmak

PowerStepper
Kusursuz otomatik kalıp yerleşimi, akıllı CAD import 
yoluyla PowerStepper modülü sayesinde sağlanır. Oriji-
nal ArtiosCAD üretim dosyaları, CFF2 ve DDES destek-
lenir. Kesim kalıbı üretim dosyasında mevcut yerleşim 
bilgilerinin kullanılması kesim ve baskının mükemmel 
uyumunu garantiler. Grafikler kesim kalıbına kilitlene-
rek, istenmeyen değişikliklerin oluşması önlenir.

 
İstasyon numaralandırma ve maskeleme araçları baskı 
öncesi verimliliğini büyük ölçüde artırır. Smartflapping, 
üst üste binen grafik maskelerini kalıpta akıllıca ayar-
lamanızı sağlar.

Bu modül ArtPro ve Plato için mevcuttur.

PowerStepper, CAD verilerine dayanarak yerleşimi oluşturur.

PowerLayout, etiket ve esnek ambalaj endüstrileri için baskıya hazır montajlar oluşturur.



PowerOptimizer
Etiketlerin otomatik yerleşimine, montajına yönelik bu 
modül, her zaman en iyi olası tabaka yerleşimiyle birlikte 
gelir: f ireleri ve fazla baskıyı minimize eder. Önerilen 
yerleşimlere ilişkin geri bildirimleri istenen baskı tira-
jına veya toplam tabakadaki maksimum fireye ve etiket 
başına izin verilen maksimum baskıya dayanarak sağlar.

Bu modül şu anda ArtPro ve Plato için mevcuttur.

Baskı üretim kontrollerinin 
otomatik oluşturulması

İşaretler
İşaretler, karmaşık ve zaman alan görevleri otomatik-
leştirir: renk skalası, taşıyıcı barlar, baskı krosları, işe 
özgü bilgiler… ekleme. İşaretler, sayfa kutularına veya 
grid boyutlarına göre yerleştirilerek geçerli iş ebatla-
rına dinamik olarak uyarlanır. İşaretler işin mürekkeple-
rini otomatik olarak kullanır, böylece operatör manuel 
mürekkep ve pozisyonlamaya asla zaman harcamaz.. 

Akıllı Adlar
Automation Engine’e bağlandıklarında bu Akıllı Adlar; 
sipariş numarası ve işaretlerle birlikte kullanılacak 
müşteri bilgileri gibi işe özgü bilgileri seçip almakta 
kullanılabilir.

Mürekkep adları, tramlama parametreleri, iş versiyonu 
ve hatta mürekkep kapsamı gibi veriler işaretlerle 
birlikte kullanılabilir. Böylece üretim açısından kritik 
bilgiler ekranda, çıktılarda veya kalıplarda güvenle 
görselleştirilebilir.

İşaretler, sayfa kutularına veya grid boyutlarına göre yerleştirilerek geçerli iş ebatlarına 
dinamik olarak uyarlanır.



CAD Grafik Entegrasyonu
Strüktürel ve grafik profesyonellerinin dosyaları dönüş-
türme engelleri olmadan iletişim kurabilmeleri gerekir. 
Editörlerimiz endüstrinin en önemli orijinal CAD dosya 
formatı ArtiosCAD’i ve CFF2, DXF ve DDES gibi yaygın 
formatları import eder.

Pek çok baskı hatası yapısal tasarım dosyasına sığma-
yan grafiklerle ilişkilidir. Bir ambalajın konsept tasarı-
mını bitirdikten sonra, birkaç taraf işin ya grafik ya da 
strüktürel bölümü üzerine çoğu zaman farklı uygula-
malarda çalışır.

 

 
Üretim iş akışının yalnızca sonlandırma veya doldurma 
aşamasında taraflar tekrar bir araya gelir. Üretim süre-
cinde bu aşamaya kadar gelebilecek hatalara tolerans 
gösterilemez. İşte bu nedenle prova aşamasında kalite 
kontrol için fiziksel maketler yapılır.

Studio Designer sayesinde CAD-grafik uyumunu tüm 
iş akışı boyunca denetleyebilirsiniz. Her hata tek bir 
fiziksel prova yapılmadan saptanarak para ve zaman 
tasarrufu sağlanır.

CAD tabanlı yerleşim ve çoğaltma için, tekli dosyaların 
pozisyonlaması ArtiosCAD’den gelen MFG bilgilerine 
dayanarak yerleşimi güvenceye almak için otomatik 
olarak yapılabilir.

Entegrasyon

CAD verileri ve grafikler entegredir.



İnteraktif düzenleme uygulamalarının (ArtPro+, ArtPro, DeskPack, PackEdge, Plato) herhangi birinden bir iş akışının 
bir dosyasını daha ileri bir otomatik işlem için açabilirsiniz.

İş akışı sunucusu

Automation Engine 
Automation Engine, baskı öncesi iş akışı otomasyonu için yeni bir standart getirir.  Ayarlaması ve çalıştır-
ması kolay olan dinamik iş akışlarına sahip yeni bir modüler iş akışı sunucusudur.

Automation Engine, verimlilik ve üretkenlikte artış sağlayarak, zaman ve paradan tasarruf ettirir. Tüm 
standartlara göre, kaliteyi artırmaya, hataları azaltmaya ve işlem maliyetlerini düşürmeye gereksinim 
duyan baskı profesyonellerinin karşılaştığı günlük zorluklara mükemmel bir çözümdür. 

Shuttle, iş akışıyla sınırlı etkileşime ihtiyaç duyan operatörler için kolay bir kullanıcı arayüzü sunan bir 
modüldür. Açık parametreler sayesinde sistem yöneticisi operatörün hangi seçenekleri kontrol edebile-
ceğine karar verir.

Automation Engine geniş çeşitlilikte masaüstü yayıncılık formatını kabul ederek her tür mevcut altyapıyla sorunsuz entegre olur.
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Mac ve PC’de ambalaj üretim öncesi
İster bir Mac üzerinde çalışıyor, ister PC kullanıyor olun, ister özel baskı öncesi editörler istiyor olun veya ister 
Adobe® Illustrator® ve Adobe® Photoshop® ’ta ekstra bir ambalaj işlevine ihtiyacınız olsun, Esko’da sizin için doğru 
araçlar vardır. 

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

Çizimlerinizi üretim baskısına hazırlamak için 
güvenilir düzenleme özellikleri ile doğrudan PDF 
dosyaları üzerinde çalışabilirsiniz. 

ArtPro / PackEdge
ArtPro ve PackEdge, tam özellikli ambalaj üretim 
öncesi editörleridir. Bunlar hem benzersiz 
teknolojiler sunar hem de başlıca baskı öncesi 
zahmetlerinize (örn. CAD/grafik uyumu, şişirme, 
distorsiyon, tramlama, barkodlar ...) odaklanan 
özel araçlar sunar.

Hataların bedelini dramatik ölçüde azaltmak 
ve üretim öncesi departmanınızın verimliliğini 
ar tırmak istiyorsanız, Ar tPro ve PackEdge 
aradığınız yanıttır.

ArtPro, Mac’te çalışırken, PackEdge, PC’de çalışır.

PowerLayout / Plato
PowerLayout ve Plato, ambalaj ve etiket sektörleri 
için baskıya hazır montajlar oluşturmak için 
güçlü araçlardır. Baskı öncesi departmanı ve 
baskı arasındaki üretim kapısıdır.

PowerLayout, Mac’te çalışırken, Plato ise PC’de 
çalışır.
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DeskPack
DeskPack, Adobe® Illustrator® ve Photoshop®’u 
tam kapsamlı ambalaj uygulamalarına dönüştürür. 

Esko’nun üretim öncesi bilgilerini kullanarak artık 
üretkenliğinizi artırıp hataları azaltırken, en sevdiğiniz 
tasarım uygulamasıyla çalışabilirsiniz. DeskPack her 
tür baskı öncesi ortama uyan bir modüller setidir. 

Strük türel tasarım dosyalarını (CAD verileri ) 
almaktan, baskıya hazır üretim dosyalarının 
tekrarlarını oluşturmaya kadar DeskPack, işin 
yapılması için en iyi çözümü bir sunucuya ihtiyaç 
duymadan sunar.

Abone olarak da 
kullanabilirsiniz
DeskPack eklentileri ve ArtPro+, yazılım aboneliği 
altında da kullanılabilir. Bu, birçok avantaj sunar:

 • Esnek kullanım; abonelikler aylık ve yıllık ödeme 
planlarından yararlanabilir

 • Lisans satın alarak büyük bir ön yatırım yapmak 
yerine düşük bir maliyet

 • Destek hizmetleri fiyata dahildir ve ayrı bakım 
ücretleri yoktur

 • Sadece Yazılım Aboneliklerinde bulunan özel 
imkanlara erişim

 • Son yazılım sürümlerine, güncellemelere ve 
versiyon yükseltmelere her zaman erişim 
sağlayın
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