SOFTWARE DE SEPARAÇÃO
LÍDER DO MERCADO, PARA
PELÍCULAS DE SERIGRAFIA A
JATO DE TINTA
Software RIP para separação de películas a
jato de tinta, com todas as funcionalidades.
O FilmMaker garante películas iltradas com
precisão
e
de grande
densidade,
para
impressão na maioria das impressoras de
jato de tinta, usando uma vasta gama de
combinações de tintas e películas.

Fazemos as suas máquinas funcionar melhor.

FILTRAGEM PRECISA, DENSIDADE OTIMIZADA, SUPERIOR
SAÍDA DA PELÍCULA

MÁXIMA USABILIDADE E FLEXIBILIDADE
FIQUE IMEDIATAMENTE OPERACIONAL COM O
ASSISTENTE DE INSTALAÇÃO

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

SUPORTE
PRATICAMENTE
ILIMITADO A FLUXOS
DE TRABALHO

Concebido para utilizadores sem experiência, o assistente de
configuração impressora/fila permite a instalação fácil e rápida de
impressoras, tinteiros e materiais, usando um procedimento simples
passo a passo.
Imprima diretamente
a partir da sua
aplicação de design
preferida

Importação perfeita de
ficheiros .pdf (bem como
da maioria dos outros
formatos de ficheiros
mais usados)

Arraste e
largue ficheiros
diretamente em
filas selecionadas

Suporte
automático a
hot folders

Funcionalidade
para impressão
em rede

VISUAL PRODUCTION
MANAGER™.
Suporte à gestão de trabalhos
simultâneos, com diversas
impressoras e múltiplas filas.
Faça a gestão de todos os
aspetos da produção, a partir
de uma consola única e intuitiva
para gestão da produção. O
VPM inclui todas as opções
necessárias para preparação,
agendamento e configuração
da impressão para trabalhos,
para a produção de películas
para impressão de serigrafia
a jato de tinta com qualidade
profissional.

SUPORTE PARA
MÚLTIPLOS CANAIS DE
TINTA PRETA
O FilmMaker suporta
uma variedade de
configurações para
tinta preta. Use os
canais para tinta e tinta
preta predefinidos de
fábrica pelo fabricante
da impressora ou use
qualquer canal de tinta da sua
impressora com tintas pretas de
terceiros.

A MAIOR SELEÇÃO DE IMPRESSORAS
SUPORTADAS
Os controladores de impressoras personalizados e
especificamente concebidos suportam mais fabricantes
e modelos de impressoras do que qualquer outro
software RIP para películas de impressão em serigrafia
a jato de tinta. Desde impressoras de secretária até
impressoras de grande formato Epson™, Canon™,
Ricoh™, Mutoh™, Roland™ e muitas mais. O FilmMaker
também inclui uma opção de impressão “direta para o
controlador”, que permite o envio direto de separações
para qualquer controlador de impressora baseado em
Windows já instalado na estação de trabalho, alargando
assim o suporte a todas as impressoras usadas em
sistemas operativos Windows™.

DESEMPENHO DE IMPRESSÃO OTIMIZADO
DENSIDADE SEMPRE PERFEITA, GRAÇAS AO
ASSISTENTE DA PÁGINA DE TESTE DE DENSIDADE
DA TINTA
Consiga níveis de densidade otimizados com uma única impressão de
teste, seja qual for a combinação de tinta/película que estiver a ser
usada.

FILTRAGEM DE PRECISÃO DA MAIS ELEVADA
QUALIDADE
O FilmMaker inclui os algoritmos de filtragem únicos da CADlink, que
garantem uma qualidade excecional em áreas com pormenores finos,
meios-tons, gradientes ou sombras, bem como em áreas com realces.
Graças ao suporte de pontos realmente variável (pontos de diversos
tamanhos por célula), o FilmMaker garante uma saída filtrada inigualável.

ELIMINE OS PADRÕES ONDULADOS
E CONSIGA OS NÍVEIS DE LPI MAIS
ELEVADOS COM O JITTER™
Quando aplicado em conjunto com os métodos
de filtragem predefinidos do FilmMaker, o
Jitter™ disponibiliza uma forma simples e flexível
para modificar serigrafias em meios-tons, para
imprimir serigrafias com valores superiores a 150
LPI, usando apenas tecnologia de impressão a jato
de tinta.

CONTROLO TOTAL DOS MEIOS-TONS
Aplique meios-tons diretamente a trabalhos,
usando configurações de frequência, ângulo e
forma, ou ative a opção “aplicação de meios-tons”,
para usar meios-tons já aplicados a ficheiros em
aplicações de terceiros.

Redondo

Linha

Diamante

Oscilante

Quadrado e muito
mais...

SEPARAÇÕES IN-RIP
O FilmMaker deteta automaticamente trabalhos recebidos, que tenham sido processados como separações em aplicações de
software de terceiros. Em alternativa, para ficheiros que não tenham sido previamente separados, as separações in-RIP identificam
todos os planos de cor direta e de processo dentro do ficheiro e criam separações automaticamente.

FUNCIONALIDADES DO FILMMAKER VERSÃO 10*
TECNOLOGIA DE PONTA DE
SUPORTE E CONECTIVIDADE

FLUXO DE TRABALHO DE
PRODUÇÃO OTIMIZADO

• Suporte para Windows® 10, 8 e 7

• Impressão para diversas impressoras,
usando filas múltiplas em simultâneo

• O maior número de fabricantes e
modelos de impressoras suportado por
controladores diretos de impressora
personalizados (Epson®, Canon™,
Roland®, Mimaki® e muitos outros)
• A opção de impressão direta para o
controlador (através da interface GDI)
permite imprimir meios-tons para
qualquer impressora baseada em
Windows
• Instalação inicial fácil e rápida, com a
ajuda do assistente de configuração
impressora/fila
• O assistente de densidade da tinta
garante volumes de tinta otimizados para
diversas opções de película, bem como
para tintas de terceiros
• Transferência de ficheiros à velocidade
da luz, usando processamento de 64 e
32 bits
• Fluxo de trabalho perfeito para ficheiros
.pdf
• Suporte adicional para ficheiros
praticamente ilimitado: png/svg/bmp/
gif/jpg/tif/psd/eps/ai
• Plug-ins de tipo “Enviar para” para
produtos Corel e Adobe
• Suporte para ficheiros drag and drop
• Suporte linguístico internacional
(Unicode)

• Suporte para hot folders, para seleção e
impressão automáticas de trabalhos
• Suporte múltiplo para canal de tinta preta
• Criação de filas múltiplas, tendo por base
o tipo de saída e os requisitos

• Deteção automática de ficheiros
pré-separados
• Impressão de provas para clientes, com
opção de impressão a cores
• Cópias múltiplas com controlos de
espaçamento
• Rotação de trabalhos

• Apresentação e layout de trabalhos de
forma visual e interativa

• Escalamento de imagem

• Pré-visualização da impressão em RIP,
para evitar potenciais erros de produção

• Ferramentas de recorte

• Modo de visualização com sobreposição
de páginas
• Agendamento e priorização de
trabalhos (manual ou com predefinições
automáticas)
• Instalação avançada de marcas de
registo, com ferramentas de “Marcação
de produção”
• Encaixe automático ou manual de
trabalhos
• Suporte para códigos de barras, para
produção automatizada
• Acesso imediato a informações sobre o
trabalho, pela simples passagem do rato
sobre a imagem
• Threading RIP − processamento mais
rápido de múltiplos trabalhos
• Orçamentação de trabalhos

• Impressão em rede com pesquisa
automática da porta TCPIP, para uma
instalação simplificada de impressoras
de rede

• Separações in-RIP, que detetam
automaticamente cores diretas ou de
processo

• Suporte a modelos: defina filas com
posicionamento repetível e preciso de
gráficos

• Espelhamento/Inversão de imagem

OS CONTROLOS DE PRODUÇÃO
DA IMPRESSÃO AUTOMÁTICOS/
MANUAIS AVANÇADOS PARA
O UTILIZADOR GARANTEM
UMA QUALIDADE DE SAÍDA
INIGUALÁVEL
• Controlos avançados da densidade da
tinta
• Os controlos precisos para meios-tons
eliminam padrões ondulados
• Controlo total da forma dos pontos,
ângulo de impressão, frequência
• O suporte de pontos realmente variável
(pontos de diversos tamanhos por
célula) aproveita ao máximo a avançada
tecnologia de pontos variáveis disponível
em algumas impressoras
• Algoritmo de filtragem AM/FM exclusivo
e líder do mercado: Jitter™
• Visualização de dados em bruto
• Verificação de provas
• Suporte para negativos de películas

*Dois pacotes disponíveis. O FilmMaker DTP+ e XL+ incluem as mesmas funcionalidades excecionais;
a única diferença é que a versão XL+ inclui suporte para impressoras de maior formato.

FAMÍLIA DE PRODUTOS DE SOFTWARE CADLINK
Descubra as vantagens de
usar um único fornecedor
de software para todas
as suas necessidades de
design e produção.

IMPRESSORAS SUPORTADAS:

www.cadlink.com
FilmMaker é uma marca registada da
CADlink Technology Corporation.
Todas as outras marcas registadas
são pertença dos respetivos
proprietários.

O FilmMaker suporta todas as impressoras de
jato de tinta de secretária, tabloide e grande
formato mais usadas para criação de películas
para impressão em serigrafia. Regularmente
são criados novos controladores de
impressoras personalizados, que otimizam o
desempenho da impressora.
Para obter uma lista de todas as
impressoras suportadas, visite a página
de produtos FilmMaker

COMPATÍVEL COM:

REQUISITOS DO SISTEMA:
CPU

Intel i5-i7 2,6-3,0 GHz

DISCO

500 GB SSD (recomendado)
ou HDD

RAM

8-12 GB

