
Beyaz 

Tonerl� 

Yazıcılara

Özel

Herkes�n bekled�ğ� renk yönet�m� üret�m �ş akışı yazılımı. 

OKI �ç�n özel olarak tasarlanmış RIP yazılımı �le  CMY / Wh�te toner 

yazıcılar �ç�n eşs�z renk kal�tes�. Baskı ortamındak� renkl� ve beyaz baskı, 

daha kolay ve görsel açıdan daha etk�ley�c� olmamıştı.

Mak�ng your mach�nes run better.

OKI BEYAZ TONERLİ YAZICILAR İÇİN  

KOLAYLAŞTIRILMIŞ İŞ AKIŞI, CANLI RENKLER;  

D�g�tal Factory OKI TT Ed�t�on

www.carepromo.com



 DEMO VERSİYONU 

www.carepromo.com/d�g�tal-factory

ETK�LEYİCİ ZENGİN, CANLI, DOĞRU RENK BASKISI

Kumaş baskı �ç�n önceden yapılandırılmış, "Mürekkeps�z" (no-�nk) s�stem� �le yazılım 

desen� g�ys� üzer�nde daha �y�, daha yumuşak h�ssed�len grafik tasarımına dönüştürür.

Opt�m�ze ed�lm�ş tarama �le yumuşak tuşel� baskı sağlarken alt tabakaların b�r araya  

GELİŞMİŞ RENK YÖNETİMİ 

VE BASKI KALİTESİ

Grafik kal�tes�n� ve toner tasarrufunu en üst düzeye 

VERİMLİ VE SEZGİSEL ÜRETİM İŞ AKIŞI ARAÇLARI

Çoğu dosya türü, .pdf �ş 

Opt�m�ze ed�lm�ş RIP  

Kolay er�ş�m sekmes� s�stem� 

İşler hızlı ve kolayca sıralara

LİDER RENK YÖNETİMİ 
VE İŞ AKIŞI 

TEKNOLOJİSİ

Bu �şlem görüntünün kal�tes� üzer�nde etk�s� olmadan renk haslığını artırır. Ayrıca  

toner kullanımını opt�m�ze ederek olağanüstü baskı mal�yet� tasarrufu sağlar.

get�r�lmes� �ç�n fabr�ka tarafından oluşturulan renk profiller�n�n en kesk�n görüntü ve  

ayrıntıları ortaya çıkarır. Hem tekst�l hem de tekst�l dışı ürünlere canlı renkler baskı yapın.

çıkarmak �ç�n değ�şken "mürekkeps�z" (no-�nk) desen s�stem�

kullanarak pek çok �ş üzer�ne

er�ş�m ve kolayca düzenleme  

yapma �mkanı.

ekleneb�l�r; Yaygın olarak 

kullanılan tasarım 

uygulamalarından “�mport’’ 

etme ve ya sürükle ve bırak 

yöntem �le �çe aktarma

ve baskı hızları

akışı desteğ� de dah�l olmak 

üzere desteklenmekted�r.

adres�nden �nd�reb�l�rs�n�z.



DİJİTAL FACTORY OKI TT EDITION VS.  

ÜRETİM VERİMLİLİĞİNİ ARTIRIN 

ÜRETİM HATALARINI AZALTIN

D�j�tal Fabr�ka OKI TT Ed�t�on, otomat�k, önceden ayarlanmış reçeteler 

 

ÇOKLU DİL DESTEĞİ

Pek çok d�l desteğ� 

İNTERAKTİF GRAFİK  

Ölçekleme, baskı alanındak� poz�syon 

 

TRANSFERDEN FAZLASI, 

MEDYA SEÇENEKLERİ

Sadece tek b�r transfer medyası çıktı almaya bağlı

kalmayın. Pek çok kullanılan transfer kağıtları

�ç�n renk profiller� (Forever™, 

ve pek çok daha fazlası)

CANLI RENKLER İLE 

BASKI YAPIN

T�şörtler (beyaz, renkl� ve s�yah) • kupalar • bardak 

 

 

 

 

 

DİĞER MEVCUT YAZILIM SEÇENEKLERİ

�çer�r. D�ğer ürünler, her b�r �ş�n ayrı olarak kurulmasını ve yapılandırılmasını

gerekt�r�r, bu da üret�m kurulum süres�n� arttırarak, zaman ve malzeme 

boşa harcayab�lecek potans�yel hatalara yol açar. 

Önceden ayarlanmış reçeteler, tüm �şler �ç�n uygun ayarların

yapılmasını sağlar.

bardak altlıkları • seram�k karolar • bardaklar • çanta 

et�ketler� spor ş�şeler� • promosyon ürünler� ahşap 

• cam • alüm�nyum • mouse padler özel 

ambalajlar •b�beronlar • sert yüzeyler ve özel 

ürünler hemen her türden malzeme üzer�ne 

DÜZENLEME ARAÇLARI.

tasarımlarını doğrudan RIP �ç�nde yapın. 

D�ğer b�rçok renk yönet�m� RIP yazılımı veya 

sürücü tabanlı baskı çözümler�nde mevcut değ�ld�r.

baskılarda canlı renkler elde etmen�z� sağayan. 

CL Tr�mFree™, 

çıktı elden�z� sağlar.



DIGITAL FACTORY OKI™ TT EDITION ÖZELLİKLERİ

DESTEKLENEN YAZICILAR

NORTH AMERICA

OKI C711WT - Letter

OKI C920WT - 11x17

EUROPE

OKI Pro7411WT - A4

OKI Pro9420WT - A3

CADLINK AİLESİ YAZILIMLARI 

GENEL RIP ÖZELLİKLERİ

• W�ndows™ 10, 8 & 7 desteğ� (32 & 64 b�t)

• Opt�m�ze RIP �şlem hızları

• .pdf �ş akışı desteğ�

• • İşler� doğrudan tasarım uygulamalarından 

• RIP tek sefer, b�r çok sefer yazdırma

• Ön ayarlı renk profiller� beyaz, s�yah ve 
renkl� kumaş ve d�ğer ürünler �ç�n 

• Grafikler�n tam konumlandırılması �ç�n  
şablon desteğ�

• “KnockMeBlackOut” , s�yah ve gr�  
renk kaldırma 

• “KnockMeColorOut”, beyaz ve d�ğer  
renk kaldırma 

• Transparency Opac�ty  

• • Tasarım uygulamalarından doğrudan 

• Otomat�k kuyruklama

•  Kal�teden ödün vermeyen Yüksek Hızlı   

• Farklı firmaların transfer medyalarını  
destekleme (�ncl. Forever™, CL Tr�mFree™)

• | L�ghtn�ng fast 64-b�t m�mar�YENİ 

•  | Opt�m�ze çoklı �ş proses�YENİ
(RIP thread�ng)

•  | Bas�tleşt�r�lm�ş nav�gasyon; Kolay sıra YENİ

•  | Ön �zleme penceres�nde klavuz seçeneğ�YENİ

•  |  “Mouse-over �mage” kullanarak �ş  YENİ
 b�lg�ler�ne anında er�ş�m

•  | Daha kolay ağ baskı kurulumu �ç�n YENİ

•  | İş� yedekleme (.jbk dosyası) seçeneğ�yle YENİ

•  | Export kuyruğu ve pr�nter paketler�YENİ

•  | Gen�ş D�l Desteğ� YENİ  

•  | 4K D�splay Desteğ�YENİ

RENK YÖNETİMİ ARAÇLARI

• Yüksek sadakat, ICC uyumlu renk yönet�m� 

• Bas�t Mürekkep hacm� kontrolü 

• Görüntü detaylarına göre manuel renk eğr�s� 

• Gel�şm�ş renk düzeltme araçları arayüzü

•  | Kolay renk ayarlarıYENİ

•  | ICC oluşturma amaçlarını b�rleşt�rmek YENİ

•  | Baskı modlarına ve baskı modu YENİ

PRE-PRODUCTION ARAÇLARI

• Görsel baskı ön�zleme

• Raw data ön�zleme

• Boşluk kontroller� �le çoklu kopya  
(In-Queue özell�ğ�)

•  kırpma   
(In-Queue özell�ğ�)

• Görüntü ve �ş�n rotasyon kontroller�  
(In-Queue özell�ğ�)

• Aynalama, �ş� vw görüntüyü �nvert 
(In-Queue özell�ğ�)

• Resm� ve �ş� b�r boyuta göre ölçeklend�rme 
(In-Queue özell�ğ�)

• Soft proofing

• Rasterleşt�r�lm�ş özelleşt�r�leb�l�r desen 

•  | “No-�nk” desenler�, görüntü saydamlığına YENİ
 

•   | Yerleş�k özel efekt ve filtrelerYen�
(d�stressed, d�stressed frames, sharpen)

•   | Güncellenm�ş Supers�ze filtres� Yen� 

• Yen�          I İş renk değ�şt�rme   

• | Beyaz alt zem�n uygulaması Yen� 

•  |  Yen� Gel�şm�ş şablon kullanıcı arayüzü �le 

•  | Görüntü Çoğaltma ArayüzüYen�

İŞ YÖNETİMİ VE PROGRAMLAMA  
ARAÇLARI

• Eşs�z, tek pencerel� görsel arab�r�m, tüm �şler�

• Kolay kullanıma sah�p �ş kuyruğu s�h�rbazı.

• İşler�n otomat�k ya da manuel zamanlaması  

• Bas�t sürükle ve bırak yöntem�yle anında

• 

• İş notları

•   Gma�l desteğ�. Gma�l aracılığıyla mob�l c�hazları 

• YENİ |    Otomat�k üret�m �ç�n barkod desteğ�

•  |  YENİ Corel, Illustrator ve Photoshop �ç�n, baskı 

•  | YENİ Yüksek hac�ml� üret�m seçenekler� mevcut 

UYUMLULUK SİSTEM İHT�YAÇLARI

 MINIMUM TAVSİYE

CPU  Dual Core  Tr�ple Core 

 (2.0 Ghz or h�gher) (2.0 Ghz or h�gher) 

HDD  500 GB  750+ GB

RAM  2 GB  4GB

• kuyruklara gönder (PhotoShop ™, Corel ™, 
Illustrator ™) 

• �ş gönder�m�

   baskı modları 

menü sekmeler�, sayfa görünümü ve �ş özell�kler� 

  otomat�k TCPIP port araması 

   hızlı �ş yen�den yazdırma seçeneğ�

   motoru (ColorLog�c) 

  kontroller�n� tamamlayın (gölgeler, orta tonlar, 
  parlak noktalar) 

  �ç�n renk ayarlama s�h�rbazı

 geçers�z kılmalarına kolay er�ş�m

seçenekler�n� (del�kler, şer�tler) grafiklere 

uygulayan "mürekkeps�z" seçeneğ�. Toner 
tüket�m�n� azaltır, renk haslığını �y�leşt�r�r ve 
baskı tuşes�n� yumuşatır.  

bağlı olarak mürekkeps�z alanların boyutunu otomat�k 
olarak ayarlar. Görüntü kal�tes�n� büyük ölçüde artırır.

tek b�r merkez� yönetmen�z� sağlar.

şablon yerleş�mler�n� dışa aktarma

   �ş öncel�klend�rme  

                                                                         İş arş�vleme, geçm�ş, yazdırma durumu ve �ş günlüğü

  kullanarak �şler� doğrudan kuyruklara gönder�n

�şler�n� doğrudan otomat�k olarak oluşturulmuş 

otomat�k beyaz alt tabana sah�p üret�m kuyruklarına 

gönderen gel�şm�ş eklent�ler. 

(RIP Server + Çoklu mak�ne desteğ�, ek mal�yet uygulama)

Tüm tasarım ve üret�m 
gereks�n�mler�n�z �ç�n tek 
b�r kaynak kullanmanın 
avantajlarını keşfed�n

Daha ayrın�lı bilgi ve demo için;

Perpa A Blok Kat:11 No: 1476 Okmeydanı / İstanbul

Tel: 0212 320 26 60          Faks: 0212 320 26 63 

www.carepromo.com

Ticaret Sicil No: 298871

info@carepromo.com

www.carepromo.com

D�g�tal Factory, CADl�nk Technology Corporat�on'ın kayıtlı t�car� markasıdır. 

D�ğer tüm t�car� markalar kend� sah�pler�n�n mülk�yet�nded�r.
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