
NetProfiler é uma mescla de software da X-Rite baseada 
em nuvem e padrões de cores que lhe permite verificar, 
otimizar e certificar a performance de seus instrumentos de 
medição de cores. Operações são desafiadas com um canal 
de fornecimento complexo de impressão ou embalagem que 
encompassa múltiplos departamentos e geografias. NetProfiler 
reduz as varianças entre instrumentos de medição causadas 
pelo tempo, sujeira ou efeitos ambientais.

Assegure Precisão na Cor Através da Rede de Cores

NetProfiler permite a troca precisa de dados espectrais de 
cores em aplicações como formulação de cor, formulação de 
tinta, controle de qualidade de cor e na reprodução de cor 
especial onde as tolerâncias de cor são apertadas e há um 
pequeno espaço para erros. Erros em medição podem ser 
resultado de muitos fatores diferentes e a maioria pode ser 
corrigida através de perfilação. Esta é uma solução fácil de usar 
que ajuda a reduzir custos devido aos desvios de medição, 
identifica instrumentos que precisam de serviço e ajuda a evitar 
cores incorretas na produção dos produtos.

Mantendo Seus Instrumentos Afinados e Precisos

NetProfiler permite aos usuários certificarem periodicamente os 
instrumetnos de cor. Mesmo os instrumentos mais confiáveis 
nunca ficam dentro das especificações para sempre. Com 
o tempo, eles desviam devido à idade, sujeira, ou efeitos 
ambientais. Isto pode resultar em variações que introduzem 
incertezas em seu fluxo de comunicação de cor digital. 
Investindo poucos minutos a cada mês para certificar a 
precisão de seus instrumentos, você pode reduzir retrabalho, 
acelerar o tempo para o mercado, melhorar a qualidade e ter 

Proporciona Desempenho em 
Medição Precisa e Consistente por 
todo do Canal de Fornecimento.

impacto direto nos lucros proporcionando-lhe a confiança de 
que a produção encontra as expectativas de seus clientes.

Perfile e Certifique uma Variedade de Instrumentos

NetProfiler 3.0 permite aos usuários perfilar uma ampla gama 
de instrumentos, com ou sem uma conexão de Internet. Isto 
inclui os portáteis industriais, ferramentas de medição para 
artes gráficas como o eXact e  o SpectroEye da X-Rite, e ainda 
os dispositivos de medição de cor usados nos ambientes 
comerciais.

Monitoramento em Tempo Real para Aumentar o 
Tempo Disponível

NetProfiler 3.0 inclui ferramenta de sofisticado diagnóstico 
remoto que pode ser configurado para execução de forma 
regular. Este processo de  manutenção preventiva pode detectar 
incertezas e problemas potenciais no processo de controle 
de qualidade que reduzem o tempo requerido para  serviços, 
disponibilizando mais tempo. Quando conectado à Internet, 
NetProfiler 3.0 proporciona um monitoramento em tempo 
real  de todos os  instrumentos com histórico e relatório de 
performance.

Lembrança Automática de Perfilação

Com o NetProfiler 3.0 você é automaticamente lembrado 
quando um  instrumento precisa de perfilação, permitindo-lhe 
automatizar seu processo de gestão de instrumentos local, 
regional ou global de um único lugar para assegurar que eles 
sempre trabalham na mais alta precisão. Naturalmente as 
recertificações anuais para os instrumentos de medição em um 
centro de serviços X-Rite continuam sendo recomendadas.
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Ampla Gestão Empresarial

Empresas podem gerir e monitorar suas frotas de espectrofotô-
metros, criando altos padrões e consistências através de seus 
negócios.

Plataforma Extensível

NetProfiler 3.0 é uma solução expansível que cresce a medida  
que seu negócio cresce, incluindo perfilação integrada para a  
nova geração de instrumentos. 

Medição de Cor Livre de Erros

A precisão de medição dos instrumentos pode ser afetada por 
um número de fatores. Usando o NetProfiler 3, a variabilidade 
que pode ocorrer entre um serviço regular e com instrumentos 
certificados é minimizado. O uso regular do  NetProfiler 3 lhe 
proporciona confiança para administrar a família de instrumentos 
espectrofotômetros  através los locais.

Assegure Ótimo Desempenho de Instrumentos de 
Medição de Cores Críticas

NetProfiler 3.0 calibra todos os seus instrumentos para um ótimo 
nível usando uma combinação de software baseado em nuvem, 
software cliente (permitindo uso online e offline) e padrões de 

cores impressos certificados. Instrumentos são medidos e com-
parados a um standard-Rite ótimo estabelecido via Web, e um 
perfil é gerado.

Solução Integrada para Melhor Gestão de Cor

NetProfiler 3.0 é rápido e fácil. De fato, quando usado com a 
plataforma X-Rite eXact e sua nova tecnologia touch screen, 
você pode medir e comunicar a cor precisa em um simples click. 
Quando o PantoneLIVE é licenciado junto com o eXact, NetPro-
filer cria uma ótima experiência ao dono da marca através da 
produção e entrega.
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Expanda seu negócio com o PantoneLIVE
Quando for tempo para produção, conecte-se ao PantoneLIVE, um banco de dados 
de cores espectrais seguro, baseado em nuvem, que assegura a cor precisa no ponto 
de produção. Definições espectrais para cada cor são organizadas em um ecosistema 
seguro baseado em nuvem, propiciando a formulação certa para a produção e 
assegurando consistência de cor em uma multidão de substratos e tecnologias de 
impressão. Certo da primeira vez, Certo sempre.

PantoneLIVE. Onde sua cor vive. E prospera..

Requerimentos de Sistema:

•	 Processador	Pentium	III	ou	Superior
•	 Velocidade	de	CPU	de	1	Ghz	ou	Superior
•	 1GB	de	RAM	ou		Mais
•	 Windows®	7	[ambas	as	versões	32	e	64	bit],	XP	Professional	SP3
•	 1GB	de	espaço	livre	no	disco	do	sistema
•	 SVGA	[1024	x	768]
•	 1	porta	Serial	ou	USB	para	cada	instrumento	conectado

Serviços X-Rite e Pantone
Movendo em sua extensiva experiência  no mundo da cor, X-Rite Pantone oferece 
o nível certo de serviços, no local ou online, para suportar e treinar em seu negócio. 
Nos telefone para o treinamento padrão ou trabalhe conosco para ajustarmos o 
treinamento e serviços para atender suas necessidades específicas. Nós lhe ajudamos 
a o obter o certo no primeiro instante e em qualquer momento.


