ColorCert®: X-Rite Edition
para pré-mídia
Relatório de Cores Detalhado para
Controle do Processo de Estatística
Fornecer aos clientes de grandes marcas a garantia de
que a cor do produto na prateleira corresponda sempre
à cor desejada, independentemente do substrato, processo
de impressão ou fornecedor de impressão é um desafio.
ColorCert®: X-Rite Edition é uma solução de fluxo de
trabalho de cor modular baseada no trabalho que permite
a criação de especificações de cores e fornece um scorecard
de relatórios ao aplicar uma nota ou pontuação a um trabalho,
site ou cliente com base em tolerâncias.

O ColorCert Scorecard oferece a capacidade de aprofundamento
na qualidade de cor em diferentes trabalhos e fornecedores

• Permite padronização de cores para embalagem
e elimina a subjetividade no controle de qualidade com
uma pontuação simples.

Fornecendo diferenciação de custo real
para o seu negócio

• Pode ser usado para conectar as partes interessadas
em uma cadeia de fornecimento completa ou dentro de
um único local de produção.

•	Mantenha a integridade da marca, demonstrando
a capacidade de medir e monitorar a cadeia de suprimento
de cores.

• Com capacidade de relatórios abrangentes, fornece insights
em áreas de oportunidade para identificar, avaliar e corrigir.

•	Possibilite a padronização de cores de embalagens e remova
a subjetividade no controle de qualidade com um cartão
de pontuação simples em toda a produção em CMYK, local
e ECG (Extended Color Gamut).

Solução completa
O ColorCert Life Cycle começa com a empresa de pré‑mídia
usando o ColorCert Manager para capturar uma especificação
de cores abrangente com base nos requisitos específicos
do cliente em um trabalho do ColorCert que será implantada
na cadeia de suprimento de impressão por meio do ColorCert
Repository junto com gráficos e outros ativos relevantes
do trabalho. Os fornecedores de impressão usam X-Rite
eXact e ColorCert Pressroom para medir a consistência
da cor durante a produção. Finalmente, os dados de relatório
são disponibilizados por meio do ColorCert Scorecard
ao especificador para um processo de solução total e de
circuito fechado.

•	Obtenha insights da cadeia de suprimentos com relatórios
abrangentes, que fornecem informações sobre áreas de
oportunidade para identificar, avaliar e corrigir.
•	Evite retrabalho: Assegure a conformidade medindo suas
provas e objetivos.
•	Reduza a necessidade de aprovações na impressão com
relatórios em tempo real.

Destaques do ColorCert
•	Verdadeira solução completa: Abrange todos os aspectos
do controle de qualidade da cor em todas as etapas do
fluxo de trabalho de embalagem, desde a especificação até
a pré‑mídia e à sala de tintas e sala de imprensa.
•	Capacidade de análise abrangente: Monitora a qualidade
da cor durante a produção; permite a detecção de problemas
mais cedo, reduz o retrabalho e permite que mais trabalhos
sejam processados
•	Muito versátil: Suporta todos os processos de impressão;
manipula processo, local e várias cores em modos únicos de
leitura e digitalização
•	Modular e escalável: Módulos de área de trabalho compatí
veis com Mac e Windows. Armazenamento, desenvolvimento
e relatórios de ativos baseados na nuvem. Conectividade com
MIS para criação e automação de trabalho
• Preparado para PantoneLIVE
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ColorCert®: X-Rite Edition
Ofertas do ColorCert® para criação
e gerenciamento de especificações de cor

Ofertas ColorCert® para criação de relatórios
na cadeia de suprimentos

• ColorCert Manager Módulo de área de trabalho usado
para capturar todos os parâmetros de qualidade de impressão
em tarefas e modelos de tarefas, para serem usados com
outros módulos de área de trabalho de ColorCert para controle
de qualidade e relatório.

•	ColorCert Pressroom: Módulo de área de trabalho usado
na impressão para controle de qualidade da impressão e criação
de relatório. Permite a configuração rápida de tarefa com base
em modelos criados pelo Gerente de ColorCert, assim como
a capacidade de fazer verificações rápidas de cores individuais
de tinta usando a versão básica do módulo de Ferramentas
da sala de tintas do ColorCert.

•	Repositório ColorCert: Portal baseado em nuvem usado
para gerenciar e implementar completamente os ativos de
cores de embalagem para locais e usuários. Gerencie o acesso
a todos os ativos do ColorCert e vários outros formatos de
arquivo baseados no tipo de usuário, local, marca, estágio de
fluxo de trabalho e outros parâmetros.

•	ColorCert Pressroom Essential:
O módulo de área de trabalho usado na impressão para controle
de qualidade e criação de relatórios de impressão com base nas
tarefas fornecidas.

•	ColorCert Packaging Production Scorecard Server:
Portal baseado em nuvem que fornece uma visualização rápida
da qualidade de produção como parte de um programa de
controle de qualidade geral de impressão. Resume os níveis
gerais de qualidade e consolida as métricas usando filtros
personalizados com base na planta, máquina, tipo de trabalho
ou outros parâmetros de tarefa.

Recursos para áreas de trabalho
do ColorCert

•	ColorCert Inkroom:
O módulo de área de trabalho usado para avaliar a qualidade
da cor com base em tarefas criadas pelo ColorCert Manager
ou definições padrão de cor criadas automaticamente. Suporta
formatos de arquivo como .CXF e .MIF

ColorCert
Manager

E ditores: crie e edite análises de tendência de arquivos do ColorCert
(trabalhos, aplicações, regras, perfis e tintas)
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Inkroom Tools (básico): verificação rápida de cores individuais
em trabalhos do ColorCert



Inkroom Tools (completo): verificação rápida de cores individuais
em trabalhos do ColorCert ou padrões de cor auto-criados Suporte para
entrada .CxF e .MIF. Relatórios via PDF ou Microsoft Excel



Ferramentas de verificação: relatório de qualidade da prova



F erramentas de ganho de ponto: ajuste de ganho de ponto e densidade
em pré-mídia/pré-impressão





 ressroom Tools (básico): relatório de execução de impressão,
P
scorecard imprimível



 ressroom Tools (completo): todas as ferramentas básicas do Pressroom
P
e Job Setup Wizard para criação de trabalho baseado em modelo





Conectividade com o ColorCert Repository







Conectividade com o ColorCert Scorecard Server







Conectividade com MIS





Preparado para PantoneLIVE










 Totalmente aplicável

Inspiração para o produto final:
Ao incorporar o ColorCert no fluxo de trabalho PantoneLIVE, empresas ou departamentos de pré-mídia podem ter
um sistema de relatório detalhado e digitalizado de ponta a ponta para garantir que a cor esteja certa na primeira vez
e em todas as vezes. Ele ajuda a colocar as empresas de pré-mídia de qualidade em uma posição vencedora para manter
os clientes atuais e garantir o compromisso do proprietário da marca.

PantoneLIVE. Onde sua cor vive. E se desenvolve.
X-Rite é uma marca comercial ou registrada da X-Rite, Incorporated
nos Estados Unidos e/ou em outros países. PANTONE®,
PantoneLIVE e outras marcas comerciais Pantone são de propriedade
da Pantone LLC. Todas as outras marcas comerciais ou registradas
são de propriedade de seus respectivos proprietários.
Pantone é uma subsidiária integral da X-Rite, Incorporated.
© X-Rite, Inc. 2015. Todos os direitos reservados. xrite.com
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