
Wtyczki do przygotowywania 
opakowań do druku do  
Adobe Creative Cloud

DeskPack



Dlaczego warto używać 
wtyczek DeskPack?

DeskPack to zestaw wtyczek do obsługi procesu przygotowywania 
opakowań do druku dla programu Adobe® Illustrator® i Adobe® 
Photoshop®. Dzięki wtyczkom DeskPack programy Illustrator i 
P h o to s h o p  s t a j ą  s i ę  ws z e c h s t r o n n y m i  a p l i k a c j a m i  d o 
przygotowywania opakowań do druku.

Wtyczki oprogramowania DeskPack doskonale uzupełniają każde środowisko przygotowy-
wania do druku. Oprogramowanie DeskPack to najlepsze rozwiązanie do projektowania opa-
kowań, umożliwiające wykonywanie dowolnych czynności: od importowania plików projektów 
strukturalnych (danych CAD), przez tworzenie zalewek, po generowanie powtarzalnych plików 
produkcyjnych.

Krótszy czas realizacji!
Operatorzy procesu przygo-
towania do druku mogą reali-
zować zadania wyższej jakości 
w krótszym czasie.

Ograniczenie liczby błędów
Ewentualne błędy są wykry-
wane bardzo wcześnie, co 
minimalizuje ich koszty.

Łatwość opanowania obsługi
Wszystkie wtyczki cechuje 
typowa obsługa znana z  pro-
gramów firmy Adobe, co prze-
kłada się na łatwość ich opano-
wania i niski koszt szkoleń.

Całkowita integracja
Wtyczki DeskPack są w  pełni 
zintegrowane z  innymi rozwią-
zaniami firmy Esko: oprogra-
mowaniem do projektowania 
strukturalnego i  wizualizacji 
trójwymiarowej oraz  aplikacją 
Automation Engine.



Zaznaczanie i dopasowanie
Dedykowane narzędzia pozwalające przy-
spieszyć czynności wyboru i  dopasowania 
elementów oraz skorzystać z  nowych 
metod obsługi kolorów dodatkowych i spe-
cjalnych farb poszerzających zaawanso-
wane możliwości programu Illustrator.

Generowanie kodów kreskowych
Generuj dynamiczne kody kreskowe gwarantu-
jące prawidłowy wydruk. Wtyczka oferuje szeroką 
gamę kodów kreskowych zgodnych ze standardami 
branżowymi oraz zaawansowane funkcje, takie jak: 
rozpoznawanie kodów kreskowych, automatyczne 
generowanie ramek, redukcja szerokości kresek 
i  skalowanie w  zależności od rozdzielczości wyj-
ściowej. Generowanie kodów kreskowych w programie 
Adobe Illustrator nigdy nie było prostsze i  bardziej 
profesjonalne.

Viewer
Prawidłowa wizualizacja projektu opako-
wania ma kluczowe znaczenie w  profe-
sjonalnym środowisku. Aplikacja Viewer 
umożliwia wczesne wykrywanie błędów. To 
idealne narzędzie do wykorzystania w  pro-
cesie kontroli jakości opakowań.

Z aplikacją Viewer masz możliwość pracy 
z  wstępnie zdefiniowanymi ustawieniami 
maszyn drukarskich, wykryjesz pierwsze 
punkty drukowalne, sporządzisz symulację 
przyrostu punktu rastrowego i  błędów 
pasowania oraz obliczysz całkowitą 
powierzchnię pokrycia w pliku.

Importuj pliki PDF
Bezpieczny kanał komunikacji między oprogramowa-
niem Illustrator, ArtPro+, ArtPro i PackEdge. Importuj 
pliki PDF z  informacjami specyficznymi dla aplikacji 
Esko do programu Adobe Illustrator bez utraty infor-
macji dotyczących warstw, separacji czy rastrów!

Funkcja importowania plików PDF usprawnia kon-
wersję plików PDF do formatu programu Adobe 
Illustrator. Nie tylko wszystkie grafiki z plików PDF są 
przekształcane na natywne obiekty AI, ale też dane 
specyficzne dla aplikacji Esko są przekazywane do 
programu Illustrator w  celu zachowania możliwości 
edycji pliku. Funkcja rozpoznawania pola tekstowego 
pozwala na przykład tworzyć przydatne pola tekstowe 
na podstawie tekstu w pliku PDF.



Sprawdzanie plików 
wejściowych
Sprawdzaj pliki przychodzące 
najszybciej, jak się da.  
Minimalizuj koszty błędów 
i sprawdzaj poprawność pro-
jektów przed wysłaniem ich do 
druku. Wtyczka sprawdzania 
plików jest oparta na najnowszej 
technologii PitStop 2019.

Channel Mapping
Zmieniaj mapowanie kanałów osadzonych 
lub powiązanych obrazów w  dokumencie 
na dowolną używaną farbę. Funkcja ta 
umożliwia mapowanie kanałów farb w  pli-
kach wszystkich powszechnie używa-
nych formatów (TIFF, JPEG, PSD, Adobe 
Photoshop DCS, Adobe Photoshop EPS, 
PNG, GIF itd.).

Wyodrębnianie obrazów
Obrazów osadzonych w  plikach programu 
Adobe Illustrator nie można edytować. 
Uniemożliwia to wprowadzanie poprawek 
w  ostatniej chwili. Dzięki narzędziu Image 
Extractor można konwertować osadzone 
obrazy na pliki połączone zewnętrznie, co 
pozwala na ich edycję w  programie Adobe 
Photoshop.



Funkcja Instant Trapper
Instant Trapper to najłatwiejszy w obsłudze 
interaktywny system do tworzenia zalewek 
na rynku. Wystarczy kliknąć dwa elementy, 
dla których chcesz wyknać zalewkę.. 
Wszystkie zalewki są umieszczane na 
oddzielnej warstwie, a  położenie linii cen-
tralnych jest wyliczane automatycznie.

PowerTrapper Classic
Pakiet „PowerTrapper dla programu 
Illustrator” zapewnia najbardziej zaawan-
sowane funkcje obsługi zalewek i  białych 
poddruków.

Biały poddruk
Biały poddruk można dodać do pliku kil-
koma kliknięciami. Wybierz nazwę farby 
i  odległość, a  na podstawie wybranej 
grafiki na oddzielnej warstwie zostanie 
automatycznie umieszczony prawidłowy 
obiekt. Narzędzia tego można również 
używać do szybkiego tworzenia warstw z 
uszlachetnieniami (dla celów lakierowania, 
wytłaczania itp).

PowerLayout
Pakiet PowerLayout for Illustrator 
zapewnia funkcje typu „krok i  powtórz” 
połączone z  możliwością importowania 
danych w formacie PDF i dodawania znacz-
ników dynamicznych.



Dynamic Marks
Funkcja Dynamic Marks wspomaga genero-
wanie znacz-ników proofingu, znaczników 
drukarskich i paserów w programie Illustrator – 
w najbardziej intuicyjny sposób.

Przekształcaj grafikę z  programu Illustrator 
na znaczniki dynamiczne i  używaj ich póź-
niej w  dowolnych plikach. Kolory i  położenie 
znaczników dynamicznych zostaną dostoso-
wane do charakterystyki pliku. Dodawaj znacz-
-niki tekstowe zawierające informacje doty-
czące separacji i  dane użytkownika, pliku lub 
zadania. Dodawaj paski gradacji, bandy i znacz-
niki cięcia, wybierając je z  listy znaczników 
standardowych.

Znaczniki zawsze można w  pełni edytować, 
aby je dostosować do charakteru produktu. Po 
zastosowaniu zestawu znaczników dynamicz-
nych do pojedynczego pliku lub serii czynności 
wszystkie znacz-niki pozostają dynamiczne, co 
pozwala załadować je ponownie w  dowolnym 
momencie.

Pakiet DeskPack to ogromny 
krok naprzód – daje nam większą 
kontrolę nad jakością i zwiększa 
wydajność operatorów.

 − Patrick Autechaud, właściciel  
GABR Clichés, Francja



Rozpoznawanie tekstu
Wprowadzanie niewielkich zmian w tekście 
w  grafikach wektorowych to żaden pro-
blem! Wtyczka do rozpoznawania tekstu to 
jedyne narzędzie OCR, które przekształca 
zaznaczony tekst na grafice w  tekst 
edytowalny bezpośrednio w  programie 
Illustrator.

Flexo Tools
Skorzystaj z  doświadczenia firmy Esko 
w  dziedzinie fleksografii, aby usprawnić 
pracę z  programem Adobe Photoshop. 
Wtyczka Flexo Tools pozwala rozwiązać 
problemy dotyczące druku fleksograficz-
nego. Początkujący operatorzy studia flek-
sograficznego będą mogli tworzyć obrazy 
gotowe do przetwarzania, natomiast 
doświadczeni korektorzy docenią wyższą 
jakość i  wydajność pracy z  użyciem opro-
gramowania Flexo Tools.

Dynamic VDP
Wtyczka Dynamic VDP dla programu Illustrator 
pozwala łatwo tworzyć zadania związane 
z  drukowaniem danych zmiennych (Variable 
Data Printing, VDP) na maszynie cyfrowej. 
Twórz projekty ze zmiennymi danymi bezpo-
średnio w programie Illustrator. Automatyczne 
sprawdzanie plików gwarantuje, że druk 
będzie prawidłowy już za pierwszym razem. 
Funkcja VDP umożliwia szybkie rozszerzenie 
środowiska DFE lub Automation Engine.

Ink Tools
Funkcje przygotowywania obrazów z  sepa-
racjami kolorów dodatkowych. Zobacz, jak 
kolory dodatkowe i  kolory CMYK prezentują 
się w  nadruku bez konieczności wykony-
wania wydruków próbnych. Filtr Inkswitch 
dokonuje automatycznych obliczeń 
w zakresie separacji farb specjalnych w celu 
dopasowania wyglądu do parametrów doce-
lowych CMYK.
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Wersje DeskPack

Wypróbuj wtyczki DeskPack 
na żywo na stronie 
esko.com/deskpack

Essentials Advanced Single

Generowanie kodów kreskowych

Zaznaczanie i dopasowanie -

Sprawdzanie plików

Wizualizacja projektów opakowań -

Importuj pliki PDF -

Biały poddruk -

Channel Mapping - -

Wyodrębnianie obrazów - -

Funkcja Instant Trapper - -

Dynamic Marks - -

Rozpoznawanie tekstu - -

PowerLayout - -

PowerTrapper - -

Dynamic VDP - -

Flexo Tools - -

Ink Tools - -
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https://www.esko.com/de/products/deskpack

