
TIRE O MÁXIMO PROVEITO  
DA SUA IMPRESSORA 

BROTHER™ DTG

O software Digital Factory Apparel Brother 

Edition é muito mais do que um software RIP.  

É uma solução de software completa de gestão 

de cor, preparação de trabalhos e produção.

Fazemos as suas máquinas funcionar melhor.



Agendamento “Rápido”.

Seleção de informações 
sobre o trabalho e opções 
de edição fáceis de utilizar.

GESTÃO DE TRABALHOS COMPLETA E CENTRALIZADA
O Digital Factory Apparel inclui o Visual Production Manager™, uma interface simples e fácil de utilizar,  

que gere várias filas e várias impressoras simultaneamente. 

Acesso fácil a vários 
separadores de filas.

Cada fila apresenta  
os trabalhos em curso 
e pendentes.

Lista de trabalhos 
arquivados ou 
funcionalidade de 
pesquisa integrada 
para localizar ficheiros.

TRANSFIRA A VERSÃO DE AVALIAÇÃO 
GRATUITA, COM TODAS AS 
FUNCIONALIDADES EM CADLINK.COM

TECNOLOGIA DE VANGUARDA 
NO QUE DIZ RESPEITO  
A GESTÃO DA COR E FLUXO  
DE PRODUÇÃO

JÁ QUE FEZ UM INVESTIMENTO NA SUA IMPRESSORA, 
AGORA DEVE MAXIMIZÁ-LO ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO  

DO SOFTWARE LÍDER DA INDÚSTRIA 
Os controladores de impressoras para Windows conseguem apenas reproduzir as mesmas cores. Nenhum outro pacote de software 

RIP inclui ferramentas de pré-produção e de fluxo de trabalho integradas como o do Digital Factory. A escolha é evidente.

VISUAL 
PRODUCTION 

MANAGER

Imprima 
diretamente a partir 
da sua aplicação 
de design preferida.

Ou, se preferir, arraste 
e largue os ficheiros 
diretamente nas filas 
selecionadas.

INTERFACE INTEGRADA COM 

APLICAÇÕES DE DESIGN

Não tem de se preocupar com 
as questões relacionadas com 
a exportação e a importação 
de ficheiros. O Digital Factory 
Apparel recorre à tecnologia 
“enviar para”, diretamente  
a partir das suas aplicações  
de design preferidas.



AS IMPRESSÕES MAIS VIBRANTES, SEMPRE

COR DE ALTA FIDELIDADE INIGUALÁVEL

A alargada gama de cores e os perfis de cor criados por 
profissionais proporcionam as impressões mais vibrantes 
e com maior exatidão do mercado. Selecione opções 
predefinidas para imagens fotográficas ou ilustradas  
e obtenha os melhores resultados à primeira tentativa, 
sempre. O Digital Factory também funciona nativamente 
com ficheiros gráficos RGB e CMYK, pelo que reduz  
as variações de cor quando converte de um espaço  
de cor para outro.

BASE AUTOMÁTICA E GESTÃO 

EXCECIONAL DA TINTA BRANCA

A utilização correta da tinta branca é essencial para imprimir 
imagens em tecidos pretos ou de cor escura. A utilização 
avançada da tecnologia de camadas do Digital Factory 
Apparel Brother™ Edition cria automaticamente uma 
camada de base que pode ser enviada 
diretamente para uma  
fila de produção, a partir de 
uma aplicação de design.

INTEGRAÇÃO INCOMPARÁVEL DA 

COR DO TECIDO NO DESIGN

O Digital Factory Apparel Brother™ 
Edition inclui plug-ins “KnockMeOut” 
para o Adobe PhotoShop™, que 
rapidamente removem os fundos 
de cor indesejáveis, para que os 
designs literalmente se “misturem” 
com o tecido.

 

 
As indicações predefinidas 
detetam e removem 
automaticamente o preto num 
design, permitindo que o tecido 
preto apareça, o que poupa tinta 
e melhora o produto final.



FUNCIONALIDADES DO DIGITAL FACTORY BROTHER™ EDITION

www.cadlink.com 
Digital Factory é uma marca 
registada da CADlink 
Technology Corporation.  

Todas as outras marcas registadas 
são propriedade dos respetivos 
proprietários. 

COMPATÍVEL COM: REQUISITOS DO SISTEMA:

 MÍNIMO RECOMENDADO

CPU  Dual Core  Triple Core 

 (2.0 Ghz ou superior) (2.0 Ghz ou superior)

HDD  500 GB  750+ GB

RAM  2 GB  4 GB

IMPRESSORAS SUPORTADAS:

Impressoras têxteis das séries GTX e GT-3 

(GT-341, GT-361, GT-381)

FAMÍLIA DE PRODUTOS DE SOFTWARE CADLINK

Descubra as vantagens 
de utilizar uma única 
fonte para todos os seus 
requisitos de design  
e produção

NOVIDADE! FERRAMENTAS DE 
PREPARAÇÃO DE TRABALHOS 
AUTOMATIZADAS

• NOVIDADE | Efeitos especiais e filtros  
integrados (desbotado, molduras  
desbotadas, aperfeiçoamento)

• NOVIDADE | Funcionalidade de filtro Supersize 
atualizada, para melhor resolução da imagem

• NOVIDADE | Substituição da cor do trabalho

• NOVIDADE | Aplicação de propagação/
obstrução em qualquer plano de cor

• NOVIDADE | Esquemas de modelos de 
exportação com interface de utilizador  
padrão melhorada

• NOVIDADE | Interface de rápida duplicação  
de imagens

• Pré-visualização da impressão visual

• Cópias múltiplas com controlos de 
espaçamento (funcionalidade Em fila)

• Controlos de recorte da imagem e trabalho 
(funcionalidade Em fila)

• Controlos de rotação da imagem e trabalho 
(funcionalidade Em fila)

• Espelho, inverter imagem e trabalho 
(funcionalidade Em fila)

• Dimensionar a imagem e trabalho para  
qualquer tamanho (funcionalidade Em fila)

• Verificação de provas

NOVIDADE! GESTÃO DE TRABALHOS 
SIMPLIFICADA, FUNCIONALIDADES 
DE PRODUÇÃO

• Assistente de configuração de filas de fácil 
utilização. Configure filas de produção de 
maneira rápida e fácil

• NOVIDADE | Suporta código de barras para 
produção automatizada

• NOVIDADE | Plug-ins melhorados para 
Corel, Illustrator e Photoshop, que enviam 
trabalhos de impressão diretamente para 
as filas de produção com a criação de base 
branca automatizada. Não é necessária uma 
preparação de trabalhos complicada

• NOVIDADE | Ferramentas para o cálculo dos 
custos dos trabalhos, de forma detalhada

• NOVIDADE | Opções de produção de grandes 
volumes disponíveis (servidor RIP + suporte de 
várias máquinas, a um custo adicional)

• NOVIDADE | Filas de exportação e pacotes  
de impressoras

• Interface visual exclusiva, de janela única,  
um hub (concentrador de rede) central  
e fácil de gerir para todos os trabalhos

• Agendamento de trabalhos automático  
ou manual

• Atribuição de prioridades rápida, utilizando  
o simples método de arrastar e largar

• Arquivo de trabalhos, histórico, estado de 
impressão e registo de trabalhos

• Notas do trabalho

NOVIDADE! MAIS RÁPIDO  
E AINDA MAIS ROBUSTO

• NOVIDADE | Controladores de impressora 
personalizados e perfis de cor especificamente 
concebidos para as impressoras Brother das 
séries GTX e GT

• NOVIDADE | Arquitetura de 64 bits,  
de velocidade ultrarrápida

• NOVIDADE | Processamento de trabalhos 
múltiplos otimizado (threading RIP)

• NOVIDADE | Navegação simplificada; 
separadores de menu de filas fáceis de  
navegar, visualização de páginas  
e propriedades do trabalho

• NOVIDADE | Opção de grelha na janela  
de pré-visualização de trabalhos

• NOVIDADE | Acesso imediato a informações  
do trabalho, ao utilizar a função “rato sobre  
a imagem”

• NOVIDADE | Pesquisa de porta TCPIP 
automatizada, para configuração de impressão 
em rede mais fácil

• NOVIDADE | Reimpressão de trabalhos rápida, 
com a opção de guardar cópia de segurança do 
trabalho (ficheiro .jbk)

• NOVIDADE | Suporte de idiomas a nível mundial 
com Unicode

• Suporte para Windows 10, Windows 8  
e Windows 7 

• Velocidades de processamento RIP otimizadas

• Suporte de fluxo de trabalho .pdf, do início ao fim

• Envio de trabalhos diretamente para filas,  
a partir de aplicações de design

• Função RIP uma vez, imprimir muitas

• RIP e imprimir rapidamente

FUNCIONALIDADES ÚNICAS 
ESPECÍFICAS PARA T-SHIRTS  
E VESTUÁRIO

• Perfis de cor predefinidos para tecidos brancos, 
pretos e de cor

• Suporte de modelos para posicionamento exato 
de imagens em peças de vestuário

• Remoção de cor “KnockMeBlackOut”, preto, 
cinzento e cor

• Remoção de cor “KnockMeColorOut”, branco  
e outras cores

• Suporte de camadas de tinta branca

• Envio de trabalhos com base, diretamente  
a partir de aplicações de design

• Técnica de sobreposição automática  
(trapping) em filas

• Suporta as impressoras têxteis Brother™ das 
séries GTX e GT-3 (GT-341, GT-361, GT-381)

NOVIDADE! MAIS FUNCIONALIDADES 
DE COR DE ALTA FIDELIDADE  
DO QUE NUNCA

• NOVIDADE | Obtenha as cores difíceis que 
parece nunca conseguir alcançar, com novos 
conjuntos de perfis de cor personalizados

• NOVIDADE | Ajustes de cor fáceis de realizar

• NOVIDADE | Assistente de ajuste de cor para 
intercalar tipos de composições ICC

• NOVIDADE | Acesso fácil a modos de impressão 
e substituições de modos de impressão  
(reduz a criação e gestão de filas necessárias)

• Motor de gestão de cor de alta fidelidade,  
em conformidade com a ICC (ColorLogic)

• Controlos de quantidade de tinta simples

• Controlos manuais de curva de cor completos, 
através do detalhe de imagem (sombras,  
tons médios, realces)


