
OPROGRAMOWANIE MUTOH RIP



Wstęp

VerteLith = Vertex + Linking (IoT) THinking (Ai)



VerteLith – Więcej niż tylko oprogramowanie RIP

Najważniejsze cechy VerteLith

Wydajność

- Łatwiejsze drukowanie wielostronicowych plików PDF

- Prostsze tworzenie szablonów

Wydajniejszy druk warstwowy

- Zautomatyzowane drukowanie wielowarstwowe z wielostronicowym PDF

- Automatyczne generowanie dodatkowej warstwy

- Generowanie szablonu za pomocą druku 2,5D

Funkcje podglądu redukują błędy

- Podgląd RIP: Podgląd „rzeczywistych punktów drukowania”

Lepszą jakość wydruku osiągnięto dzięki:

- Oryginalna technologia MUTOH — „MUTOH ClearTone”

- Szeroka gama kolorów Profil ICC — „MUTOH CMYK”



Status drukarki ✔

Definicja pracy: rozmiar, obrót, odbicie lustrzane, przycięcie ✔

Wykończenie pracy: step&repeat, kafelkowanie, znaczniki cięcia, spady, drukowanie notatek ✔

Zautomatyzowany układ szablonu, zaawansowany układ szablonu z miejscami niedrukowanymi i wycięciami ✔

Druk wielowarstwowy (ze źródeł jednostronicowych i wielostronicowych) ✔

Zagnieżdżanie

- Automatyczne zagnieżdżanie

- Indywidualne ustawienia zadania

✔

✔

✔

Automatyczne generowanie warstw bieli/lakieru ✔

Zarządzanie kolorami i profilowanie ICC ✔

Zamiana koloru spotowego ✔

Narzędzia do regulacji kolorów i kontroli atramentu ✔

Rejestrowanie historii drukowania i statystyki drukowania ✔

Powiadomienie o braku atramentu i nośnika ✔

Narzędzia sprawdzające: Soft Proofing i podgląd RIP ✔

Eksport i importu zadań ✔

Funkcja "Pass-Through" ✔

64-bitowy RIP — kompatybilny z PDF-VT/2.0 – TIFF – JPG – PS/EPS ✔

Lista funkcji



VerteLith : Różnice w porównaniu z istniejącymi rozwiązaniami programowymi Mutoh?

VerteLith

• Jedno rozwiązanie programowe

• Zarządzanie kolorami

• Generowanie własnych profili dla określonych podłoży

• Zintegrowany serwer druku – unikaj opóźnień w przesyłaniu danych

• Opatentowana technologia Mutoh Clear Tone

• Zaawansowany podgląd zadań i funkcja soft proof

• Silnik True RIP — 64-bitowy

• Funkcje automatycznego generowania bieli i lakieru

• Funkcja generowania szablonów przy użyciu druku 2.5D

• Automatyczne pozycjonowanie pracy szablonu

Sterownik Windows + Edytor warstw + Narzędzie układu

• Wieloprogramowe rozwiązanie:

Sterownik Windows + Edytor warstw + narzędzie do tworzenia

układu

• Brak zintegrowanego zarządzania kolorami

• Brak usprawnionego przepływu pracy

• Brak możliwości profilowania użytkownika

• Brak pomocy w tworzeniu szablonów



Lepsza jakość wydruków



MUTOH Clear Tone

Oryginalna technologia MUTOH Clear Tone zoptymalizowana dla drukarek Mutoh 

zapewnia płynniejsze przejścia tonalne oraz lepsze nasycenie kolorów

Technologia konwencjonalna MUTOH Clear tone

Widoczna ziarnistość Niska ziarnistość

z płynną i mniejszą zmiennością w

nasyceniu koloru skóry

Doskonały do oglądania z bliska



MUTOH CMYK

Profil ICC z szeroką gamą kolorów.

MUTOH CMYK

Bardziej nasycone       

kolory 

Japonia kolor 2011

Mutoh CMYK

„MUTOH CMYK” powiększa gamę kolorów

w porównaniu z ogólnym „Japan Color”*
* Japonia kolor 2011

* "Japonia Kolor” jest zgodny z ISO.



Dwie funkcje podglądu



Dwie funkcje podglądu

Symulacja druku na ekranie przed drukowaniem może zmniejszyć liczbę ponownych wydruków

spowodowanych rozbieżnościami w wynikach drukowania lub błędami, co może zaoszczędzić czas i zmniejszyć 

straty materiałów eksploatacyjnych

Podgląd RIP

1 Podgląd "rzeczywistych punktów druku„.

* funkcja jest używana do potwierdzenia poprawności przetwarzania danych..

Podgląd soft proof

Symuluj "kolor" drukowanego obrazu na ekranie przed drukowaniem

*Wymagany jest odpowiednio skalibrowany monitor. Idealny kolor nie jest gwarantowany.
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Zapewnij wydajność przepływu pracy



Efektywność przepływu pracy



Zautomatyzowane przetwarzanie i drukowanie

„Wielostronicowy PDF” umożliwia automatyzację rutynowych zadań

Flexi

Ustawienie ręczne

Ustawienie jedno po drugim jest wymagane dla:

• Ustaw warunki drukowania

• Ustaw układ

• Ustaw warstwę bieli/lakieru

• Inni

PODZIEL Drukarka

VerteLith
Automatyczne przetwarzanie

Automatyczne przetwarzanie

rutynowych zadań

takie jak układ itp.

P1 P2 P3
Drukarka

PODZIEL

Przepływ pracy

Ustaw automatyczne przetwarzanieja

Ustaw następujące z góry

• Warunki drukowania

• Układ

• Określ warstwę białą/lakierową

• Inni

Prześlij „Wielostronicowy PDF”, 

który składa się z wielu stron

Tylko jeden plik do zarządzania



Zautomatyzowany układ z wielostronicowym PDF

Określ rozmiar, położenie i kształt szablonu

Utwórz uproszczony jig za pomocą Druk 2,5D za pomocą lakieru

* Proszę odnieść się do następnego slajdu dotyczącego drukowania układu jigowego

Dane zostaną automatycznie rozłożone na określonym 

układzie, po prostu wysyłając wielostronicowy plik PDF, aby 

rozpocząć drukowanie



Szybki i łatwy druk szablonów 2.5D

- Łatwy wydruk szablonów poprzez druk 2,5D

z użyciem lakieru

- Oszczędność czasu, sami możemy zrobić 

szablon



Uproszczona produkcja szablonów dzięki 2,5D



Zaawansowana funkcja układu JIG

Ustaw obszar drukowania dla 

każdego gniazda i odtwórz 

otwierający kształt obiektu 

docelowego



Opcja drukowania wielowarstwowego w połączeniu z automatycznym układem

• Druk wielowarstwowy z automatycznym generowaniem warstwy bieli/lakieru

Dane koloru
odnośnie

tak
Układ i określ nr. kopii

• Druk wielowarstwowy wielostronicowych

Dane koloru Dane lakieru Określ wielowarstwową 

interpretację danych Układ i określ nr. kopii



Wsparcie dla druku wielowarstwowego Układ automatyczny

• Druk wielowarstwowy z integracją danych na jednej stronie

Dane koloru Dane lakieru

- warstwa
Automatyczne zagnieżdżanie 

podrzędnych
Układ i określ nr. kopii

• Druk wielowarstwowy

Dane koloru Dane lakieru

Układ i określ nr. kopii
Automatyczne zagnieżdżanie przesłanych zadań

zgodnie z ustawieniem automatycznego zagnieżdżaniaDane koloru Dane lakieru
Określ wielowarstwowy

interpretacja danych



Automatyczne generowanie kolorów dodatkowych

Druk warstwowy z automatycznym generowaniem kolorów dodatkowych

Kolory dodatkowe, takie jak biel/lakier, mogą być generowane automatycznie z odcieni danych obrazu



Interfejs VerteLith
Intuicyjny interfejs użytkownika

Łatwe przechodzenie 

do następnej zakładki

ustawienia

Środowisko pracy: 

Windows 8.1/10 

Obsługiwany format obrazu:

PDF/PostScript/EPS/TIFF/J-Peg



Dostosowywanie zakładek        

Ustaw zakładki kart, które mają być wyświetlane w menu edycji



Funkcja zarządzania kolorami

Kontrola atramentu

* Regulacja koloru przez wprowadzanie liczbowe → Dostosuj odcień i jasność

Balans kolorów

W przypadku każdego dopasowania koloru podgląd dopasowanego 

koloru można wyświetlić, klikając przycisk aktualizacji podglądu.



Funkcja regulacji koloru dodatkowego



Druk 3-warstwowy/4-warstwowy na VJ-1638UR/1638UH Mark II

Funkcja drukowania 3-warstwowego/4-warstwowego przy użyciu różnych obrazów

Druk 3-warstwowy Druk 4-warstwowy

KCMY

Obraz 2
KCMY

Obraz 2 biały

K (Warstwa blokująca)biały

KCMY

Obraz 1

KCMY

Obraz 1

Typowe zastosowania: grafiki do podświetleń, itp.



Funkcja rejestrowania wydruku

• Historia prac

* Sprawdź historię przetwarzania RIP

• Statystyka

* Zlicza liczbę zadań dla każdej drukarki

Statystyki są liczone dla każdego zadania, dzięki czemu idealnie nadaje się do zarządzania historią drukowania



Obsługa czatu w wielu językach

• Za pośrednictwem połączenia Mutoh Club

każdy użytkownik ma dostęp do wsparcia 

VerteLith za pośrednictwem wielojęzycznej 

funkcji czatu



VerteLith – Podsumowanie

- Zbudowany wokół rdzenia Harlequin®

- Prosty i wydajny interfejs użytkownika

- Prosty przepływ pracy

- Imponująca lista funkcji, w tym zestaw narzędzi do wykańczania

- W zestawie profesjonalne narzędzia do profilowania

- Rastrowanie półtonów Mutoh: najlepsze możliwe gradienty i odcienie skóry

- Zoptymalizowane funkcje dla drukarek DTO: automatyczne tworzenie szablonów

- Może być również podłączony do rozwiązań RIP innych niż Mutoh

- Obsługa czatu w wielu językach



Środowisko działania



OS Okna 10ja64-bitowy?Windows 8.1ja64-bitowy?

procesor Intel® Core™ i5 3GHz lub lepszy 8

Pamięć GB lub więcej

Dysk twardy
Dysk SSD jest zalecany w przypadku wysyłania do wielu drukarek 10  
GB lub więcej (*1)

Berło Ethernet (*2) USB 2.0 (*3)

Rozdzielczość wyświetlacza 1920 x 1080 pikseli lub więcej (*4)

Środowisko działania

(*1) Korzystając z funkcji archiwizacji, należy zapewnić odpowiednią pojemność

(*2) Zaleca się posiadanie portu sieciowego obsługującego Gigabit Ethernet, który jest wymagany przy podłączaniu do drukarki wyposażonej w Gigabit Ethernet

(*3) Zalecane przy korzystaniu z wycinarki podłączonej przez USB i spektrofotometru

(*4) W przypadku proofingu miękkiego zaleca się wyświetlacz z kalibracją monitora



Drukarki Przecinaki

VJ-426UF, VJ-626UF WartośćCut

VJ-628, VJ-628MP WartośćCut2

VJ-1324X

VJ-1627MH

VJ-1638UH, VJ-1638UH2

VJ-1638UR, VJ-1638UR2

VJ-1638X

VJ-2638X

XPJ-461UF, VJ-661UF

XPJ-1641SR

XPJ-1682SR

VerteLith: Lista obsługiwanych drukarek i ploterów tnących Mutoh



Przewodnik po oprogramowaniu

https://www.youtube.com/watch?v=fd2uEM7vRQs


