
NetProfiler Verifique e otimize o desempenho do espectrofotômetro
Até mesmo os melhores espectrofotômetros podem ocorrer desvios ocasionais, causando dúvidas 
e erros de medição de cor. O NetProfiler é uma mescla de banco de dados em nuvem, software 
do cliente e padrões de cor calibrados que facilitam o ajuste e a validação do desempenho do 
instrumento, a identificação da necessidade de serviço dos instrumentos e a redução da variação 
entre instrumentos. 

A garantia de que todos os instrumentos trabalham consistentemente em precisão de pico é essencial 
para minimizar os custos com produção ao longo de todo o fluxo de trabalho de cor. O NetProfiler 
permite um processo de gerenciamento de instrumentos local, regional, e global a partir de um 
único local. Quando usado em toda a cadeia de fornecimento, ele permite a troca precisa dos 
dados espectrais de cores para formulação de tintas e outros pigmentos, o controle de qualidade 
e a reprodução de cores Pantone ou outras cores especiais, onde as tolerâncias de cor são restritas e 
há pouco espaço para erro.  

Garanta a consistência da cor entre instrumentos 
• Notifica quando um instrumento precisa de perfil para garantir medições de cor precisas 

e confiáveis.
• Verifica e otimiza o desempenho do instrumento, corrigindo problemas causados pelo tempo, 

desgaste ou condições ambientais. 
• Perfila uma ampla variedade de instrumentos com ou sem uma conexão com a Internet, incluindo 

espectrofotômetros de bancada e portáteis usados na indústria, impressão e embalagens. 
• Reduz os custos com produção ao identificar instrumentos que precisam de manutenção antes 

que sejam fabricados produtos com cor inadequada.

Gerencie o desempenho do espectrofotômetro em toda a cadeia 
de fornecimento
• Padroniza os critérios de aceitação de cor e a qualidade entre as instalações.
• Garante a consistência da cor em complexas cadeias de fornecimentos que abrangem 

vários departamentos e geografias.
• Expande a faixa de desempenho da tecnologia de verificação para estender os recursos 

de perfilação a um público amplo, com ou sem conectividade com a internet.
• É fácil de usar em uma interface de usuário comum para todos os instrumentos de medição.

Para obter mais informações sobre este produto, acesse www.xrite.com/netprofiler-software

Software de otimização 
do instrumento



NetProfiler Software de otimização do instrumento

Especificações 

X-Rite é uma marca comercial ou marca registrada da X-Rite Incorporated nos Estados Unidos e/ou 
em outros países. PANTONE®, PantoneLIVE e outras marcas comerciais da Pantone são de propriedade 
da Pantone LLC. Todas as outras marcas comerciais ou marcas registradas são de propriedade de seus 
respectivos proprietários. © X-Rite, Inc. 2021. Todos os direitos reservados. L10-443-BZ (04/21) xrite.com/netprofiler-software

Item Mínimo

Velocidade da CPU 1 Ghz

RAM 1 GB

Sistema operacional Windows® 10 ou mais recente

Disco rígido 1 GB de espaço livre em disco, 2 GB de espaço livre no disco de dados

Adaptador de Vídeo SVGA [1024 x 768], High Color 16 bits, Suporte para OpenGL

Portas COM 1 Porta USB

Internet Necessária para ativação e upload de perfis

Suporte e garantia de serviços
Com base em nossa vasta experiência no mundo das cores, a X-Rite Pantone fornece o nível ideal de serviços no local ou on-line, para oferecer 
suporte e estimular o seu negócio. Entre em contato conosco para obter serviços de cor padrão e treinamento, ou trabalhe conosco para personalizar 
treinamentos e serviços adaptados às suas necessidades específicas. Nós ajudamos você a obter a cor certa, de primeira e sempre.

Para obter mais informações sobre as opções de suporte estendido, acesse www.xrite.com/extended-warranties-services.

Espectrofotômetros de esfera de bancada da Série Ci7000: Desde a formulação de cores até o controle 
de qualidade, os espectrofotômetros de bancada da X-Rite oferecem a mais precisa, consistente e confiável 
medição de cor, para atingir uma precisão de cor de lote para lote.

Espectrofotômetros de esfera portáteis Ci62 e Ci64: Com várias configurações e faixas de preços, 
os espectrofotômetro de esfera da X-Rite solucionam os desafios da medição de cor para uma variedade de 
indústrias, incluindo de tintas e revestimentos, plásticos, têxteis e de embalagem.

A família eXact de espectrofotômetros portáteis e densitômetros: O referência do setor para medição 
de cor em impressão e embalagem, a família eXact da X-Rite oferece recursos fáceis de usar que permitem que 
qualquer pessoa da sua organização acesse os dados de cor de que precisam, de maneira fácil e rápida.

MetaVue VS3200: O espectrofotômetro de imagem sem contato mede amostras difíceis como itens 
pequenos e irregulares, líquidos, pastas, pós e géis sem contaminar o instrumento ou danificar a amostra, 
encolhendo o tempo de ciclo total.

O NetProfiler é compatível com vários dos nossos principais produtos, incluindo:


