
ColorCert QA Gerando excelência em garantia da qualidade
O ColorCert QA, uma ferramenta de QA da sala de impressão, é um aplicativo de controle de qualidade 
para oferecer suporte a um fluxo de trabalho não baseado no trabalho. O ColorCert QA foi projetado 
para ajudar a otimizar o fluxo de trabalho por meio de maior eficiência, menor tempo e complexidade de 
gerenciamento dos padrões de cor e minimização do desperdício com menos reimpressões e rejeições. 
O ColorCert QA oferece maior eficiência reduzindo o tempo gasto na obtenção e manutenção da cor exata, 
possibilitando mais trabalhos na impressão por turno.

Gerenciar padrões de modo mais eficaz
• Reduzir os padrões de sobreposição para minimizar a proliferação de padrões que estejam 

dentro de uma faixa dE estreita 
• Alavancar os padrões digitais do PantoneLIVE para acessar bibliotecas dependentes e master
• Associar padrões a um ou mais clientes e/ou projetos por meio do banco de dados relacional

Otimizar os trabalhos na impressão
• Utilizar a tecnologia BestMatch que fornece informações em um formato visual fácil para os 

operadores de impressão entenderem e agirem
• Reduzir o número de iterações de tentativa e erro necessárias para alcançar uma formulação 

de cor aceitável, reduzindo o desperdício na preparação 
• Reduzir o desperdício causado por reimpressões e rejeições fornecendo relatório de conformidade 

fácil e manutenção de dados por meio de um banco de dados centralizado
• Reduzir o tempo e os materiais desperdiçados na impressão devido a um erro de seleção 

do padrão de cor
• Aumentar a velocidade de medição e reduzir erros operando no modo de projeto, limitando 

as seleções de cor dos operadores somente àquelas especificadas para o trabalho

Facilitar a integração da sala de tintas
• Aumentar a eficiência para operações da sala de tintas fornecendo dados digitais de medição 

de cor quando a reformulação da tinta for necessária
• Transmitir informações por meio da exportação direta para o InkFormulation Software, com 

dados digitais enviados como um arquivo CxF para o Ink Formulation Software

Para obter mais informações sobre este produto, visite www.xrite.com/colorcert-qa

Software de Garantia 
da Qualidade

    O recurso BestMatch do ColorCert QA torna rápido e fácil aos operadores de impressão a determinação dos ajustes de densidade/força da tinta 
para corrigir a cor na impressão.

“O ColorCert QA não somente indica aprovação/
reprovação quando a cor medida é comparada ao padrão 
de cor, mas também fornece orientação nas ações que 
o operador de impressão pode realizar para garantir 
que o trabalho atenda às expectativas de cor. Isso reduz 
os ajustes de tentativa e erro, economizando tempo 
e reduzindo o desperdício.”

~ Betsy VanKooten, Gerente de produto
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ENCONTRE SEU COLORCERT
xrite.com/colorcert-suite

ColorCert QA Software de Garantia da Qualidade
O ColorCert QA é um módulo de controle de qualidade do ColorCert Desktop que oferece suporte a um fluxo de trabalho não baseado no trabalho. 
O ColorCert QA ajuda as salas de impressão a alcançarem a precisão e a consistência da cor, especialmente quando usado junto com um espectrofotômetro 
portátil eXact da X-Rite.

Saiba mais sobre o ColorCert Suite
O ColorCert Suite é um conjunto modular de ferramentas para simplificar as comunicações de cores, fornecer dados úteis e permitir a melhor utilização 
de pessoas, processos e tecnologias existentes durante todo o fluxo de trabalho de impressão e embalagem. Ele inclui:

ColorCert Manager: Usado para criar trabalhos – captura todos 
os parâmetros de qualidade de impressão em trabalhos e modelos 
de trabalho a serem usados pelo ColorCert Pressroom para relatório 
e controle de qualidade de cor.

ColorCert Pressroom: Usado na impressão para relatório e controle 
de qualidade de impressão, bem como para uma configuração rápida 
do trabalho.

ColorCert Inkroom: Usado para avaliar a qualidade da cor com base 
nos trabalhos criados pelo ColorCert Manager ou definições de padrão 
de cor criadas automaticamente. Suporta formatos de arquivo como 
.CxF e .MIF

Módulos de área de trabalho do ColorCert Ofertas baseadas em nuvem do ColorCert

ColorCert Repository: Portal baseado em nuvem usado para gerenciar 
e implementar completamente os ativos de cores de embalagem para 
locais e usuários.

ColorCert 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.

Recursos do ColorCert Desktop
ColorCert 
Manager

ColorCert 
Pressroom

Módulo do  
ColorCert QA

ColorCert 
Inkroom

Crie e edite arquivos do ColorCert  

(trabalhos, aplicativos, regras, perfis e tintas) 


Análise de tendência   

BestMatch   

Medição de tintas, laminações e equilíbrio de cinza  

Verificação rápida de cores individuais  

Suporte para entrada .CxF e .MIF   

Relatórios via PDF ou Microsoft Excel    

Relatório de qualidade da prova 

Ajuste de ganho de ponto e densidade  

em pré-mídia/pré-impressão


Relatório de execução de impressão   

Cartão de pontuação (scorecard) imprimível  

Assistente de configuração de trabalho  

para criação de trabalho com base em modelo
 

Conectividade com o ColorCert Repository    

Conectividade com o ColorCert ScoreCard Server  

Conectividade com MIS  

Preparado para PantoneLIVE    


