
Adobe Creative Cloud için  
baskı öncesi eklentiler

DeskPack



Neden DeskPack eklentileriyle  
çalışmalısınız?

Deskpack, Adobe® Illustrator® ve Adobe® Photoshop® için ambalaj 
baskı öncesi eklentilerinden oluşan bir derlemedir. DeskPack 
eklentileriyle, Illustrator ve Photoshop ambalajlamada tam 
donanımlı baskı öncesi uygulamaları haline gelir.

DeskPack eklentileri her türlü baskı öncesi ortamına uyumludur. DeskPack; yapısal tasarım 
dosyalarının (CAD verileri) içe aktarılmasından başlayarak, bindirme üretim dosyalarına ve bas-
kıya hazır üretim dosyalarının kopyalarının hazırlanmasına kadar olan süreçte işin düzgün bir 
şekilde tamamlanması için en ideal ambalaj çözümlerini sunar.

Daha kısa teslimat süreleri!
Baskı öncesi operatörleri daha 
kısa sürede daha yüksek kali-
tede işler üretebilirler.

Hata azaltma
Hatalar mümkün olduğu kadar 
erken tespit edil ir  ve bu da 
maliyeti minimuma indirmenizi 
sağlar.

Hızlı bir şekilde öğrenilebilme
Tüm eklentiler Adobe şeklinde 
bir  görünüme ve kul lanıma 
sahip olduğu iç in  öğrenme 
süresi kısadır ve kullanıcıya 
maliyeti düşüktür.

Tam uyum
DeskPack eklentileri diğer Esko 
çözümleri ile sıkı bir şekilde 
entegredir: yapısal tasarım, 
3D görselleştirme, Automation 
Engine.



Seçim ve hizalama
Bu özel araçlar sık kullanılan seçim ve 
hizalama işlemlerini hızlandırmak için ve 
Illustrator’ın güçlü kabiliyetlerinin ötesinde 
spot renkleri ve özel mürekkepleri işlemek 
üzere yeni yollar eklemek için kullanılır.

Barkod oluşturma
Yazdırılabilirlik garantisine sahip dinamik 
barkodlar oluşturun. Bu eklenti çok çeşitli 
endüstri standardında barkodlar içerir ve 
barkod tanıma, otomatik kutu oluşturma, 
bar genişliği azaltma ve çıktı çözünürlüğüne 
bağlı ölçeklendirme gibi gelişmiş özelliklere 
sahiptir. Adobe Illustrator’da barkod oluş-
turmak hiç bu kadar kolay ve profesyonel 
olmamıştı.

Viewer
Ambalaj tasarımınızın çekici ve doğru bir 
şekilde görselleştirilmesi iş çevrelerinde 
çok önemlidir. Viewer ile hataları erkenden 
tespit edin. Ambalaj kalite kontrolü için 
mükemmel bir araçtır.

Viewer ile ilk yazdırılabilir noktaları tespit 
etmek için, nokta kazanımını ve kayıt hata-
larını simüle etmek için veya dosyanızdaki 
toplam kaplanan alanı hesaplamak için 
önceden tanımlanmış Baskı Ayarları’yla 
çalışabilirsiniz.

PDF içe aktar
D o sya l a r ı n ı z ı n  I l l u s t r a to r,  A r t P r o  ve 
PackEdge arasındaki transferlerini güvence 
altına alın. Adobe Illustrator ’da Esko’nun 
özel bilgilerine sahip PDF’leri katman, ayrım 
ve tram bilgilerini kaybetmeden içe aktarın!

PDF İçe Aktar özelliği PDF dosyalarının 
Adobe Illustrator formatına dönüştürülme 
şeklini geliştirir. Tüm PDF grafiklerinin yerel 
Yaspay Zeka nesnelerine dönüştürülmesine 
ek olarak, dosyayı düzenlenebilir kılmak için 
Esko’nun özel bilgileri Illustrator ’a gönde-
rilir. Örneğin, Metin Kutusu Tanıma özel-
liği PDF metninden anlamlı metin kutuları 
oluşturur.



Ambalaj Ön Kontrolü
Gelen dosyalarınızı olabildiğince 
erken kontrol edin. Hatalardan 
kaynaklanan masrafları azaltın 
veya tasarımlarınızı matbaaya 
göndermeden önce onaylayın. 
Ambalaj Ön Kontrolü eklentisi en 
güncel PitStop 2019 teknolojisine 
dayanarak oluşturulmuştur.

Kanal Eşleme
Gömülü veya bağlantılı görüntülerin kanal-
larını,  belgede kullanılan herhangi bir 
mürekkebe tekrar eşleyin. Kanal Eşleme 
özel l iğ i ,  yaygın olarak kul lanı lan tüm 
görüntü formatlarının (TIFF, JPEG, PSD, 
Adobe Photoshop DCS, Adobe Photoshop 
EPS, PNG, GIF...) mürekkeplerini yeniden 
eşleştirir.

Görüntü alma
Adobe Illustrator dosyalarındaki gömülü 
görüntüler düzenlenemez. Bu da son 
dakika düzenlemelerini  imkânsız hale 
getirir. Image Extractor özelliği ile gömülü 
görüntüleri dış bağlantılı görüntülere çevi-
rebilirsiniz, ki bu onları Adobe Photoshop’ta 
düzenlemenize olanak sağlar.



Instant Trapper
Instant Trapper özelliği, açık arayla piya-
sadaki en kolay interaktif taşırma çözü-
müdür. Taşırma işlemi artık sizin için birbiri 
üzerine taşırmak istediğiniz 2 elemana 
tıklamanızdan başka bir şey olmayacaktır. 
Tüm taşırmalar ayrı bir katmana yerleşti-
rilir ve merkez eksenleri otomatik olarak 
hesaplanır.

PowerTrapper Classic
‘PowerTrapper for Illustrator ’ paketi çok 
güçlü bir taşırma ve beyaz alt baskı özelliği 
sunar.

Beyaz Alt Baskı
Birkaç tıklama ile dosyanıza bir beyaz 
alt baskı ekleyin. Bir mürekkep adı ve bir 
daraltma mesafesi seçtiğinizde, doğru 
nesne seçilen çizim çalışmasına dayanılarak 
ayrı bir katmanda otomatik olarak yaratılır. 
Bu araç aynı zamanda hızlı bir şekilde son-
landırma katmanları yaratmak için de kulla-
nılabilir (vernikler, kabartmalar...)

PowerLayout
“PowerLayout for Illustrator” paketi, PDF içe 
aktar ve dinamik işaretler ekleme özelliği 
ile birlikte özel bir adımlama ve tekrarlama 
özelliği sunar.



Dynamic Marks
Dynamic Marks Illustrator ’da denetleme 
işaretlerini, baskı işaretlerini ve rehber 
(kros) işaretlerini en sezgisel şekilde üret-
menize olanak sağlar.

Illustrator çizimlerini bir Dinamik İşaret’e 
yükseltin ve tüm dosyalarınızda yeniden 
kullanın. Dinamik İşaretler’in renk ve pozis-
yonları, dosyanın karakteristik özelliklerine 
uyum sağlayacaktır. Ayırma, kullanıcı, dosya 
ve iş bilgilerini gösteren metin işaretleri 
ekleyin. Standart İşaretler listesinden dere-
celendirme şeritleri, taşıyıcı çubuklar ve 
kesim işaretleri ekleyin.

İşaretler, üretim değişkenlerine uymaları 
için tamamen düzenlenebilir olacaklardır. 
Bir Dinamik İşaret Kümesi’ni tek bir dos-
yaya veya adımla ve tekrarlaya uyguladıktan 
sonra, tüm işaretler dinamik kalır ve bu, 
bunları dilediğiniz zaman yükleyebileceğiniz 
anlamına gelir.

DeskPack’i kullanmak 
ileriye yönelik mükemmel 
bir adım; bize daha iyi bir 
kalite kontrolü ve daha fazla 
operatör verimliliği sağlıyor.

 − Patrick Autechaud, ŞİRKET SAHİBİ, 
GABR Clichés, Fransa



Metin Tanıma
Vektörleştirilmiş çizimde küçük metin 
değişiklikleri yapmak artık çok kolay! Metin 
Tanıma, çizimin üzerine işlenmiş metni 
doğrudan Illustrator ’da düzenlenebilir bir 
metne dönüştürebilen tek OCR aracıdır.

Flekso Araçları
Adobe Photoshop’a Esko’nun flekso uzman-
lığını katın. Flexo Araçları fleksoya özgü 
baskı sorunlarınızı çözer. Artık acemi flekso 
operatörleri görüntüleri fleksoya hazır 
halde oluşturabilecek, tecrübeli rötuşçular 
ise işlerinin kalitesinin ve üretkenliğinin 
flekso araçlarını kullanarak nasıl geliştiğini 
takdirle karşılayacaklar.

Dynamic VDP
Dynamic VDP for Il lustrator, Değişken 
Veri Baskısı (VDP) işlerini bir dijital baskı 
makinesinde kolayl ıkla oluşturmanızı 
sağlar. Değişken veri tasarımlarınızı doğ-
rudan Illustrator ’da oluşturun. Otomatik 
ön kontrol size ilk seferde doğru bas-
kıyı garanti eder. VDP özelliği baskınızın 
DFE’sinde veya Automation Engine’inde hızlı 
genişlemeye olanak sağlar.

Mürekkep Araçları
Spot renk ayrımlarına sahip görüntüler 
hazırlayabilmek içindir. Ara prova baskıları 
yapmak zorunda kalmadan spot renkle-
rinin ve CMYK renklerinin baskıdan sonra 
nasıl görüneceğine bakın. Inkswitch filt-
resi, CMYK hedefinin görünümüne uyacak 
şekilde özel mürekkep ayrımlarını otomatik 
olarak hesaplayabilir.
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DeskPack sürümleri

DeskPack eklentilerini  
esko.com/deskpack adresinde  
ücretsiz deneyin.

Essentials Advanced Single

Barkod Oluşturma

Seçme ve Hizalama -

Ön kontrol

Ambalaj Tasarımını Görselleştirin -

PDF içe aktar -

Beyaz Alt Baskı -

Kanal Eşleme - -

Görüntü Alma - -

Instant Trapper - -

Dinamik İşaretler - -

Metin Tanıma - -

PowerLayout - -

PowerTrapper - -

Dynamic VDP - -

Flekso Araçları - -

Mürekkep Araçları - -
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https://www.esko.com/fr/products/deskpack

