Workflow og Computer-to-Plate
Teknologisk innovation på 1. klasse…
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Nu også med web-interface til upload og godkendelse…

Kailow Graphic har siden de første computere og DTP-systemer, været med helt fremme i den teknologisk udvikling.
Vi var blandt de første ark-trykkerier, der investerede i Computer-to-Plate. Direkte trykplade-fremstilling uden brug
af film. Nu har vi netop igangsat en 3. generations pladesætter. En CO2-besparende og kemikaliefri løsning der tager
hensyn til miljøet, med høj hastighed og sikker præcision.

Nu med web-upload og web-godkendelse
Sidste skud på stammen indenfor fremtidens tryksagsfremstilling er implementering af et web-basseret interface til upload og godkendelse af offset- og digitaltrykte
media. Apogee Portal – hos Kailow kendt som WebOk…
– er ikke mindre end en verdensnyhed. Programmet giver
mulighed for at gennemse og bladre i højtopløselige
rip’ede pdf-filer. Streamproof kaldes teknologien – og det
giver mulighed for at afsløre evt. fejl – inden at det for

Apogee Portal:
Sidste skud på stammen
indenfor fremtidssikret
tryksagsproduktion.

alvor koster penge. En nyhed, der nu er gennemtestet,
og klar til at øge vores kunders indflydelse på det færdige
produkt – indtil lige før trykpladen sættes i maskinen.
Sikkerhed giver trykhed
Sikkerhed er et must. Tape-backup af alle aktiviteter
på netværket – samt spejling af alle relevante data på
server-diske er en naturlig del af moderne prepress.
Bl.a. har vi valgt, at alle overståede opgaver, til enhver
tid er on-line disponible, så genoptryk er enkelt og
evt. returnering af filer sker, uden at kunden synes det
tager tid.
Prøv WebOk til din næste trygsag
Få din konsulent hos Kailow Graphic til at introducere
WebOk – eller kig forbi og få vores specialister til at give
dig og dine kolleger en grundig indføring i fremtidens
godkendelses-system.

Agfa Apogee Prepress
giver optimal mulighed
for at skræddersy et optimalt premedia workflow.
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Trykt på Kodak Nexpress 3000. 200 g silk med mat beskyttelseslak.

Vores pdf-workflow, Apogee Prepress fra Agfa, er altid
løbende opgraderet og i allernyeste version. Og computer-installationen bagved er noget af det kraftigste
man kan sammensætte.

