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Ergosoft + HP Latex 
Uma Combinação Vencedora!



Ergosoft JobComposer
Foco: Tinta Branca e Corte

Tecnologia de coloração da Mídia
Recursos do Background Color Removal

Tecnologia para Canal Extra
Geração Automática de Camada do 
Branco,Imprimir e medir o gradiente 
de branco 

Tecnologia Job Composing 
Edição de imagem, composição de trabalho, 
corte,Sanduíche - e outros modos HP White, 
incluindo visualizações do branco 

Tecnologia de Automação
Click & Print! Fluxos de Trabalho



Tecnologia de Canal Extra
Geração Automática do Canal de Branco



Tecnologia de Canal Extra
Geração Automática do Canal de Branco

Input File White Layer Preview

Ergosoft JobComposer
10 modos diferentes para 

geração de camada 
branca 

Gerenciar vários canais 
extras (por exemplo, 
branco e verniz) por 

arquivo 

Modo de inversão e 
exclusão de áreas 

brancas 

Curvas de gradação, usar 
máscara e opções de 

redução de pontos

Crie predefinições 
poderosas para a 

automação “Clique e 
imprima”

Plano de fundo 
completo, excluir áreas 
brancas 

Cobertura máxima 
CMYK, Excluir áreas 
brancas 

Áreas Claras
Excluir áreas brancas 



Tecnologia de Canal de Branco
Imprimir e medir o degradê branco



Tecnologia de Canal de Branco
Imprimir e medir o degradê branco

Curva de correção de branco pontual para 
ambiente de impressão 

Imprimir e medir gráficos de calibração de gradiente específicos 
de branco 

Controle o número de patches por gráfico para obter os 
melhores resultados 

Limite máximo de tinta de controle (%) para cobertura ideal

Curva de controle por ganho de ponto ou modo avançado 
manual 

Geometrias do gráfico para todos os dispositivos de medição 
suportados 

Ergosoft JobComposer



Tecnologia de Coloração da Media
Recursos do Background Color Removal



Tecnologia de Coloração da Media
Recursos do Background Color Removal

Ergosoft JobComposer

Arquivo de entrada Camada de impressão 
gerada pela Ergosoft
reduzida pela cor da 

mídia 

Camada branca gerada 
pela Ergosoft

Resultado de impressão 
com tinta e qualidade 

ideais 

Simular fundo de mídia colorida no 
JobComposer

Mídia colorida

Defina com precisão a mídia 
colorida com valores exatos 

Combinar com Camada 
Branca Geração 

Predefinição rápida e fácil 
para mídia preta 

Economia imediata de tinta 

Crie predefinições poderosas 
para a automação “Clique e 
imprima” 



Tecnologia do Job Composing
Edição de imagem, composição de trabalho, corte,

Impressão “sanduíche” frente e verso e visualização do branco 



Tecnologia do Job Composing
Edição de imagem, composição de trabalho, corte,

Ergosoft JobComposer

Geração e visualização 
do caminho de corte 

Visualização WYSIWYG 
em tempo real e alta 

resolução 

Acesso a filas

Edição de imagens em tempo 
real: 
• AddOns (por exemplo, códigos 

QR)
• Gerar linhas de sangramento e 

corte
• Recortar, dimensionar, colocar 

lado a lado, girar, etc.
• Substituir Cores
• E muitos mais… 

Job Composing Em Tempo Real:

• Posicionamento de imagem em 
tempo real

• Aninhamento de imagens
• Job Preflight
• E muitos mais… 

Corte

• Vários linhas de corte por imagem 
Gerar linhas de corte a partir de dados 
de imagem Cortar borda da imagem 
Predefinições de corte de trabalho 
Configurações de imagem individual



Tecnologia do Job Composing
Impressão “sanduíche” frente e verso e visualização do branco 

Ergosoft JobComposer

Realtime, High 
Resolution WYSIWG 

Preview

Modos avançados de “sanduíche” 

• Crie trabalhos sofisticados de 
“sanduíche” usando a 
funcionalidade máxima do 
JobComposer para todas as 
imagens e camadas.

• Gerenciar várias imagens por 
trabalho. 

Pré-visualização de branco
personalizado
• Selecione uma cor 

personalizada para visualizar 
as áreas brancas durante o 
processo de composição. 

Overflood (OF)Underflood (UF)



Tecnologia de Automação
Fluxos de Trabalho Click & Print!



Tecnologia de Automação
Fluxos de Trabalho Click &Print!

Ergosoft JobComposer

Input File

Print Job

Predefinições de imagem

Salve todas as configurações 
individuais de uma imagem 

como “Predefinições” e 
combine-as em uma 

“Predefinição de imagem”. 

Carregue a próxima imagem, 
aplique o “Image Preset” e 

imprima!

Predefinições de trabalho

Salve todas as configurações 
individuais de um trabalho como 
“Predefinições” e combine-as em 
uma “Predefinição de trabalho”. 

Carregue o próximo trabalho, 
aplique o “Trabalho predefinido” 
e imprima! 

Fluxos de Trabalho

Ergosoft permite combinar predefinições de imagem, 
predefinições de trabalho e ambientes de impressão 

em um fluxo de trabalho de clicar e imprimir para 
minimizar o tempo gasto na edição e preparação de 

imagens individuais. 



Produção
Filas de impressão e gerenciador de filas 



Produção
Filas de impressão

Ergosoft Filas de Impressão (por impressora) 

Enfileiramento otimizado

As filas com guias permitem 
uma navegação rápida entre 

Trabalhos Concluídos, 
Extração ou Impressão.

Controle a prioridade, crie 
JobTicket ou ajuste o número 

de cópias.

As funções de filtro e pesquisa 
permitem que você gerencie 

listas de empregos maiores. 

Controle de produção &
Monitor de status 

Defina um PrintQueue como 
Offline, Online ou Manual para 
controlar o fluxo de dados para 
sua impressora. 

Ative o Monitor de status para 
obter mais detalhes sobre a
impressora. 

Detalhes e visualização do trabalho 

Identifique facilmente um trabalho por meio de 
visualização. Revise os detalhes da produção e o 

diário de produção. 

Controle a prioridade, crie JobTicket ou ajuste o 
número de cópias



Produção
Gerenciador de filas

Ergosoft Gerenciador de Filas (por impressora) 

Filtro personalizado, pesquisa

Crie filtros personalizados e os 
tenha disponíveis como 

predefinições para filtragem 
rápida do JobQueue

completo. 

Use a pesquisa de texto para 
encontrar empregos 

específicos facilmente. 

Detalhes do Trabalho, Preview

Identifique facilmente um 
trabalho por meio de visualização. 
Revise os detalhes da produção e 
o diário de produção. 

Visão geral da produção

O QueueManager totalmente personalizável 
permite que você mostre e filtre o JobQueue

completo.
Gerencie até mesmo grandes filas de produção 

com o recurso de visualização com guias. 



Ergosoft + HP Latex
Uma Combinação Vencedora!
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