
Inne programy
Natywny PDF z PACKZ

Workflow PDF

Mniej kliknięć 
i najlepsza jakość.

PACKZ zachowuje 
integralność pliku, 

dzięki pracy na natyw- 
nych plikach PDF.

• Superszybki proces – 3 razy krótszy niż
przy stosowaniu tradycyjnych narzędzi

• Tworzenie zalewek za pomocą jednego
kliknięcia

• Funkcja Smart Trapping dostępna przy
użyciu kreatora

• Automatyczne stosowanie i cofanie
trappingu

• W pełni edytowalne parametry

TRAPPING

Praca na natywnych 
plikach PDF.

Dostarczamy 
rozwiązania, nie 

obietnice!Ponad 2500 
instalacji.

INNOWACJA W PREPRESSIE

• Polecany do produkcji opakowań 
i etykiet

• Praca na standardowych plikach
PDF bez potrzeby konwersji

• Rozwiązanie multiplatformowe,
kompatybilne z systemami OS-X
oraz Windows

• Aplikacja 64-bitowa, wielowątkowa,
obsługująca wiele procesorów

• Uniwersalny, bezpieczny,
samowystarczalny

STANDARD W EDYCJI PDF
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ePy

Zawartość doku-
mentu na wycią-

gnięcie ręki uspraw-
nia twoją pracę.

Twórz sprawnie 
niepowtarzalne pro-

jekty opakowań!

ROUNDTRIP

PACKZ  
puts a tiger in your
Adobe Illustrator©.

• Tworzenie separacji i profili kolory- 
stycznych

• Rozpoznawanie czcionek, tekstu
i znaków

• Obrazy, grafiki i linki zewnętrzne

• Generowanie i rozpoznawanie kodów
kreskowych

• Rastrowanie obiektowe i krzywe
przyrostu punktu rastrowego

• Wyznaczanie i edytowanie obszaru
strony

• Inteligentne znaczniki i panele
informacyjne

• Raporty dynamiczne

• Podłączenie obiektów dynamicznych do
zewnętrznych danych

• Szybkie i proste wymiarowanie
elementów

• Drukowanie zmiennych danych: tekstu,
kodów kreskowych, linków zewnętrznych

• Tworzenie szablonów dokumentów
dynamicznych

USTRUKTURYZOWANE ZASOBY

OBIEKTY DYNAMICZNE

Adobe Illustrator jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Adobe Systems 
w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

• Otwieranie i zapisywanie 
natywnych plików .ai bez 
instalowania żadnych wtyczek

• Zachowanie całej struktury
dokumentu: warstw, grup
i obiektów

• Zachowanie metadanych, 
styli i opcji formatowania 
obiektów

• Zachowywanie zewnętrznych 
linków obrazka



Błyskawicznie zobacz 
efekt wizualny.

Pełna kontrola nad 
każdym aspektem barwy.

PACKZ jedno 
rozwiązanie do 

wszystkich potrzeb.

STEP AND REPEAT

ZAKRZYWIENIE I WIDOK 3D

• Tworzenie projektów puszek metalowych
i opakowań stożkowych na kubki

• Symetryczne i asymetryczne etykiety
shrink sleeve

• Renderowanie i widok 3D
w czasie rzeczywistym

• Intuicyjne i szybkie
tworzenie siatek
opakowań

• Widok 360 º dzięki
opcjonalnemu
rozwiązaniu IC3D

• Podgląd z wiernym odwzorowaniem
kolorów

• Zaawansowana kontrola nad profilami
kolorystycznymi

• Możliwość zmiany kolorów oparta
na profilach

• Powiązanie z serwerem GMG
OpenColor oraz matchmycolor Colibri

• Obsługa kolorów niestandardowych
oraz PANTONE©

• Możliwość druku z rozszerzonym
gamutem

ZARZĄDZANIE KOLOREM

• Jedna aplikacja dla edycji pojedynczej
etykiety oraz całej impozycji

• Obiekty dynamiczne i zmienne dane dla tworzenia
band, paserówi pasków kontrolnych

• Praca na szablonach

• Eksport wzoru produkcji wykrojnika

TABLICOWA ORAZ RĘCZNA
impozycja dla etykiet i elastycznych opakowań

• Regularne i nieregularne kształty

• Biblioteka płyt i cylindrów

• Zblokowane i naprzemienne powtarzanie elementów

• Możliwość druku ciągłego w repetycji 



Wystarczy przeciągnąć 
swój projekt.

N2T

x D8

Sprawdzono na pliku PDF o rozmiarze 175 MB, 
zawierającym grafikę, tekst i ilustrację przy użyciu 
PACKZ i podobnych dostępnych na rynku narzędzi.

5x

10x

... szybsze otwieranie pliku

... szybsze otwieranie 

plików PDF za pomocą 

innych aplikacji

... szybsze generowanie

podglądu, zoomowanie

i przenoszenie zawartości

20x

Sprawdź przed wydruko-
waniem – WYSIWYG 

podgląd na dokument 
oraz inspekcja.

3x ... szybsze tworzenie
zalewek 

4x ... szybsze zapisywanie
zmian na dysku

• Nowoczesny, intuicyjny i konfigurowany
interfejs

• Współpraca z wyświetlaczami Retina

• Licencje stacjonarne lub scentralizowane
płynnie

• Darmowa aplikacja PACKZVIEW służąca
do podglądu i kontroli prac

FUNKCJONALNOŚĆ

+

www.packz.com
PREPRESS INNOVATION

• Przenosi VPD do źródła:
z loży prasowej do prepressu

• Kompleksowe rozwiązanie dla pre- 
pressu i VDP – oparte na formacie PDF

• Spójny proces dla każdej dowolnej
maszyny druku cyfrowego

• Zoptymalizowane tworzenie plików PDF
“w locie”, przy pełnej prędkości druku

• Opcjonalny moduł CLOUDFLOW
do zautomatyzowanej produkcji
przemysłowej

DRUK ZMIENNYCH DANYCH VDP

• Zblokowane i naprzemienne powtarzanie elementów

• Możliwość druku ciągłego w repetycji
bez przerywników

NESTING
opakowań kartonowych

• Obsługa plików CF2

• Ustalanie linii cięcia i dokładne
pozycjonowanie noży wykrojnika 

• Wstawianie numeracji użytku

• Narzędzia do projektowania użytków
drukowanych dwustronnie

• Automatyczne wykrywanie wspólnej
linii cięcia użytków i tworzenie nadlewek 

• Generowanie profili farbowych CIP3




