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Processe arquivos 
40% mais rápido 
ao trabalhar com 
PDF nativo

Prepare facilmente suas artes para impressão e trabalhe 
diretamente em arquivos PDF usando os recursos avançados 
de edição do ArtPro+, o editor de PDF nativo para pré-impressão 
de embalagens.

Editor de PDF nativo 
para pré-impressão
Aplique mais de 200 regras para verificar e iden-
tificar automaticamente possíveis problemas de 
qualidade e violações às especificações usando o 
ArtPro+ Enfocus PitStop Preflight®. Tenha acesso 
direto ao nível certo de objeto e transparência para 
editar com segurança e precisão apenas os itens 
que exigem atenção, sem desconstruir o PDF.

Formato de arquivo 
intercambiável
Abra qualquer PDF, inclusive PDFs normalizados 
ou arquivos do ArtPro Clássico, enquanto salva 
metadados específicos da embalagem, como códigos 
de barras, trapping ou informações de retículas. 
Naturalmente, o ArtPro+ está em conformidade com 
os mais recentes padrões de “PDF para embalagem”, 
como as etapas de processamento ISO 19593-1, que 
incluem a padronização dos dados de acabamento.

Velocidade extraordinária
Faça a leitura e renderização de conteúdo de 
PDF com uma velocidade extraordinária, sem 
comprometer a precisão. Abra arquivos grandes de 
desenho estrutural em segundos com o moderno 
núcleo de 64 bits. 

Interface intuitiva
Realize operações complexas de edição com a 
intuitiva interface de usuário, que dispensa longas 
sessões de treinamento. 



Aumente a sua produtividade 
com ferramentas inteligentes

Edição de PDF nativo 
Nunca foi tão alterar configurações de clipping, 
máscaras, efeitos de transparência e blend mode: 

• Tenha uma visão simplificada e acesso aos 
objetos gráficos e suas respectivas propriedades. 

• Analise e edite de modo eficaz preenchimentos 
e traços com verificadores fáceis de usar. 

• Simplifique estruturas complexas de arquivos e 
torne o PDF acessível e mais leve com ferramentas 
robustas de limpeza.

• Simplifique as transformações de objetos com 
ferramentas interativas e numéricas, como a 
ferramenta de canto, que torna os cantos arre-
dondados ou cortes mais fáceis do que nunca.

• Vetorize imagens e as máscaras de opacidade 
para criar novas formas com poucos cliques.

Métodos de impressão 
Gerencie com eficiência a complexa tarefa de 
imprimir embalagens ou etiquetas usando impres-
soras mistas ou híbridas, em um único arquivo, 
com o conceito de métodos de impressão. Essa 
abordagem elimina a necessidade de soluções 
alternativas ou fluxos de trabalho improdutivos.

Criação de chapas de branco 
ou acabamentos especiais 
Para adicionar novos calços brancos ou acabamentos 
especiais, como verniz, em conformidade com a 
norma ISO 19593-1, basta selecionar os objetos no 
design. Com apenas um clique, é possível extrair a 
forma desejada e adicioná-la à chapa do branco.

Trapping automático 
Corrija automaticamente os espaços brancos incor-
retos, até mesmo nos designs de embalagem mais 
complexos, com a premiada ferramenta de trapping 
do ArtPro+. Exceções individuais reduzem a inte-
ração humana em até 70% e instruções específicas 
de trapping, marcadas para objetos selecionados, 
permanecem salvas após alterações no design.



Impressão de dados variáveis

O ArtPro+ permite que você converta arquivos gráficos de qualquer formato em um template de dados 
variáveis, também conhecido como variable data printing ou VDP, e valide o resultado antes da impressão:

 ✓ Com apenas alguns cliques, e sem sair do apli-
cativo, transforme o arquivo do cliente em um 
arquivo pronto para impressão.

 ✓ Crie facilmente imagens, texto e códigos de 
barras de tamanhos, layouts e cores variados, 
cada um definido por uma regra, a partir da 
leitura de um registro de um banco de dados CSV.

 ✓ Use o recurso de validação baseada em regras 
não apenas para verificar o banco de dados, 
mas também para fazer o preflight do resultado 
final e informar sobre possíveis erros antes da 
impressão.

 ✓ Expanda diretamente os dados para um padrão 
Step and Repeat com o módulo VDP, o que 
resulta em um arquivo com layout totalmente 
pronto para impressão.



Interface revolucionária: 
todas as ferramentas 
em um só lugar 
Torne a pré-impressão mais fácil do que nunca 
com a intuitiva interface de usuário do ArtPro+. 
Navegue facilmente pelo software e tenha 
acesso instantâneo às ferramentas certas 
com a roda seletora de ferramentas, que se 
assemelha a uma bússola. 

Reconhecimento de texto 
Transforme fontes vetorizadas em textos 
editáveis em segundos com o reconhecimento 
de caracteres e fontes, economizando um 
tempo valioso em cada trabalho. Em arquivos 
PDF, o ArtPro+ reconhece objetos de texto e 
os combina em caixas de texto adequadas. 

Ativação automática 
de fonte 
Reduza significativamente o tempo gasto 
com alterações e correções de texto usando 
o Extensis Universal Type Server® integrado. 
Simplifique seu processo de edição de 
texto com a ativação automática das fontes 
necessárias. 

Suporte para digitação da 
direita para a esquerda
A digitação da direita para a esquerda para a 
escrita ou edição simples de idiomas, como 
o árabe ou o hebraico, ficou mais fácil do 
que nunca. 



Preflight desenvolvido pela Enfocus
O ArtPro+ oferece a funcionalidade Enfocus PDF Preflight integrada. Antes de fazer suas chapas, iden-
tifique possíveis problemas de qualidade de impressão com o modo Smart View e obtenha uma saída de 
qualidade padronizada com o recurso PDF Preflight.

Ferramentas de controle de qualidade de pré-impressão
Receba alertas sobre violações de ponto mínimo e limitações de TAC (área de cobertura total). Elimine 
erros e alterações indesejadas em novas versões do arquivo com a ferramenta de comparação de docu-
mentos. Evite conflitos entre o seu design e as informações técnicas com layers dedicados que ajudam 
a evitar problemas comuns como linhas de corte ou de áreas de verniz com algum blend mode aplicado.  
A detecção de efeito moiré, baseada em regras, destaca conflitos de retículas ocultos que, de outra forma, 
facilmente passariam despercebidas.

Comparação de separações
Detecte sistematicamente alterações não intencionais e evite erros usando a ferramenta de comparação 
do ArtPro+.



Amplo suporte a cores

Dados de cores espectrais
Obtenha o máximo de precisão das cores com dados 
de cores espectrais reais, e substitua e converta 
cores com facilidade. Com todas as informações 
de cores incorporadas em seu documento PDF, 
o ArtPro+ busca perfis ICC de impressora no seu 
sistema, possibilitando a troca apropriada de PDFs.

Conversão de cores
Converta com precisão cores especiais e cores 
de processo convencionais, para impressão com 
gama expandida, usando o módulo Equinox. Adapte 
a correspondência de cores de suas imagens e 
vetores ao perfil de impressão final com apenas 
um clique. Você ainda poderá editar seu arquivo, 
ou objetos individuais, após a conversão de cores.

Tecnologia GMG OpenColor
A separação manual de imagens e vetores para 
atender às demandas de precisão de cores das 
marcas é um processo trabalhoso e sujeito a erros. 
A automatização da separação de cores com a 
tecnologia GMG OpenColor, por meio da integração 
exclusiva com o Esko ArtPro+, permite poupar tempo 
e esforço sem comprometer a precisão das cores.

Simulação de 
impressão digital
Use a ferramenta Digital Print Simulation (Simulação 
de Impressão Digital) para inspecionar as diferenças 
de cores que cada trabalho terá quando for conver-
tido usando uma estratégia de cores digital. Você 
pode ajustar manualmente o limite ΔE 2000 para 
garantir que cada trabalho atenda às tolerâncias 
de produção.



Distorção 
cônica e 
pré-distorção

Distorção cônica não destrutiva 
Distorça suas artes facilmente para compensar as 
deformações que ocorrem durante o processo de 
produção de embalagens. Você pode distorcer (warp) 
qualquer elemento em um arquivo PDF nativo usando 
arquivos grids do ArtPro ou PackEdge (.grd, .grid). 

Com o recurso de distorção não destrutiva, seus 
arquivos permanecem totalmente editáveis, permitindo 
que você altere o design de forma dinâmica.

Pré-distorção de 
elementos em 3D 
Método simples para produção de embalagem termo-
encolhível e distorção em modelos 3D simétricos e não 
simétricos. Graças à tecnologia do Studio Toolkit for 
Shrink Sleeves dentro do ArtPro+, os usuários podem 
pré-distorcer qualquer elemento com apenas alguns 
cliques. Os arquivos gráfica permanecem totalmente 
editáveis o tempo todo. Faça em minutos o que antes 
demorava horas!



Visualização de embalagens em 3D 
Dê vida ao seu trabalho com a visualização em 3D. Os usuários do ArtPro+ desfrutam da tecnologia inte-
grada do Studio, que renderiza designs de embalagem em 3D com arquivos Collada, importados do Studio 
Toolkit, e arquivos nativos do ArtiosCAD.

Visualize o resultado diretamente em 3D enquanto edita suas artes bidimensionais. Essa poderosa 
visualização em 3D torna a pré-impressão de embalagens mais intuitiva e facilita o compartilhamento 
de modelos com seus clientes.



Automatização intuitiva 
de pré-impressão

Dynamic Marks
Gere facilmente uma ampla variedade de marcas 
dinâmicas de controle de impressão e de provas, 
legendas e relatórios de trabalhos com o Dynamic 
Marks. 

Escolha em uma lista de marcas padrão, como tiras 
de controle, marcas de código de barras, cameron, 
marcas de corte e marcas de texto que exibem 
informações sobre separação, usuário, arquivo ou 
trabalho e muito mais. Quando agrupadas em um 
Dynamic Mark Set todas as marcas no conjunto 
permanecem dinâmicas. Os Dynamic Mark Sets 
podem ser aplicados a um unitário ou no Step and 
Repeat. E também podem ser vinculados a vários 
arquivos externos, reduzindo o número de templates 
necessários.

PDF Action Lists
Automatize tarefas repetitivas de pré-impressão 
sem a necessidade de conhecimentos específicos 
de programação ou script com as PDF Action Lists. 
No ArtPro+, basta arrastar as ações para uma lista. 
Você e sua equipe podem usar as PDF Action Lists 
diretamente no ArtPro+ ou executá-las no Automation 
Engine para automatizar completamente processos 
repetitivos. 

É a melhor maneira de cuidar de tarefas que são 
importantes, mas repetitivas e demoradas.
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Gere relatórios de 
trabalho detalhados
Todo trabalho de impressão exige um relatório 
próprio, contendo todas as informações impor-
tantes para avançar no processo de produção 
de embalagens. Graças ao Automation Engine, 
é possível criar facilmente templates flexíveis de 
relatórios em PDF, sem programação.

Com base nas Dynamic Marks do ArtPro+, o 
Automation Engine mescla todas as informações de 
trabalho disponíveis, como gráficos de produção, 
dados do sistema ERP, informações de usuário, 
estação de trabalho ou o próprio arquivo.

O resultado é um relatório completo, 
gerado automaticamente e adaptado a 
cada trabalho de impressão:

1. Informações sobre ordens de serviço
2. Pré-visualização do trabalho
3. Pré-visualização da 

separação de cores
4. Informações de tintas
5. Fator de escala
6. Dimensões do trabalho
7. Informações das etapas 

de processamento
8. URL variável do arquivo
9. Códigos de barras dinâmicos
10. Multipáginas
11. Visualização detalhada



Gerencie o tamanho do arquivo
Crie layouts para qualquer processo de impressão. As 
referências externas e a repetição de dados inteligentes 
de arquivos unitários garantem o máximo desempenho 
de ripagem para layouts grandes.

Distribuição de tinta equilibrada
Isole e preencha dinamicamente as áreas de desper-
dício em layouts individuais para obter uma distribuição 
de tinta equilibrada na folha com a ferramenta Ink 
Eater do ArtPro+.

Criação de linha de 
corte de chapa
Economize até 20 minutos de preparação por trabalho 
ativando a reprodução para chapa mais rápida.

O módulo Plate Cut analisa o layout e define automa-
ticamente a melhor linha para o corte deslocado de 
chapas flexográficas. A distância mínima de segurança 
protege as áreas com imagens de caminhos de corte 
desfavoráveis. 

Montagem de trabalhos
Crie montagens Step and Repeat para processos 
que fazem uso de embalagens flexíveis, etiquetas e 
embalagens cartonadas o ArtPro+ Advanced. Converta 
os elementos do seu arquivo em uma “Dynamic Mark", 
com parâmetros inteligentes de posicionamento e 
cores, para que a inclusão de marcas de impressão 
possa ser feita com apenas um clique.

Integração total com o sistema 
de rotogravura HELL
A HELL é líder mundial em equipamentos para rotogra-
vura, e é por isso que a Esko garantiu uma integração 
total do ArtPro+ com o formato proprietário HELL Job 
Ticket. Com integração total também com o Automation 
Engine, a partir de agora a clássica automação para 
rotogravura pode se tornar 100% PDF nativo.
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O ArtPro+ está disponível em  
quatro versões

ArtPro+  
Essentials

ArtPro+  
Layout

ArtPro+ 
Advanced

ArtPro+ 
Digital

Edição de PDF nativo

Preflight desenvolvido pela Enfocus

Calço branco

Ativação automática de fontes pelo Extensis

Dynamic Marks (Marcas Dinâmicas)

Distorção cônica

Criação de templates de VDP (Dados Variáveis)

Criação de templates de relatório

Preto calçado

Trapping interativo

Reconhecimento de texto

PDF Action Lists (Listas de Ações de PDF)

Step and Repeat tabular

Montagem baseada em CAD

Trapping automático

Qual edição é necessária para operar os módulos opcionais?
Plate Cut

VDP Expansion

Equinox

Visualização de embalagens em 3D

Pré-distorção para filme termoencolhível


