
PRISMAprepare 
Przyspiesza proces przygotowania 
dokumentów i druku



W SKRÓCIE
MOC SIEDMIU ELEMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA PROCES 
PRZYGOTOWYWANIA DOKUMENTÓW DO DRUKU

Przygotowanie
Szybkie i łatwe 
przygotowywanie 
dokumentów, włączając 
w to zintegrowane 
narzędzie do 
przygotowania i druku 
danych zmiennych.

Zawartość
Łatwe dostosowywanie 
tekstu i grafiki.

Kolorystyka
Wbudowane narzędzia 
umożliwiające 
dostosowywanie  
i zmianę kolorów  
w miarę Twoich 
potrzeb.

Układ graficzny
Wprowadzanie zmian i ulepszanie 
układu graficznego - włączając  
w to opcje wykańczania - przy 
wykorzystaniu programów bazujących 
na metodach pracy WYSIWYG.*

Produkcja
Każdorazowa 
optymalizacja ustawień 
dla prędkości  
i wydajności całego 
procesu produkcyjnego.

Obraz
Optymalizacja zdjęć  
i skanów.

DOSKONALENIE PRZYGOTOWYWANIA 
DOKUMENTÓW DO DRUKU

Media
Właściwy dobór 
nośników dla każdej 
strony w każdym 
zadaniu druku.

*  WYSIWYG to akronim powstały ze słów “what you see is what you get” 
(“to co widzisz jest tym, co dostaniesz”.



ODZYSKAJ SWOJĄ PRODUKTYWNOŚĆ
W prawdziwym świecie, prace klientów rzadko są 
otrzymywane we właściwym, gotowym do druku 
formacie, a dodatkowy czas i wysiłek potrzebny  
do ich udoskonalenia może w negatywnym stopniu 
wpłynąć na Twój biznes. Na szczęście, dzięki 
oprogramowaniu PRISMAprepare możesz 
zwiększyć swoją produktywność.

ŁATWE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW
PRISMAprepare to łatwe w obsłudze, kompleksowe 
rozwiązanie, które pomoże Ci zoptymalizować pracę 
dla każdego zadania druku na wszystkich etapach 
przygotowania dokumentu do druku: począwszy  
od składania dokumentu, poprzez określenie 
zawartości, obrazu, kolorystyki, układu graficznego, 
mediów po samą produkcję.

POTĘŻNE UNIWERSALNE NARZĘDZIE
Za pomocą narzędzia PRISMAprepare możesz czyścić 
strony z niechcianych elementów w wersji cyfrowej 
lub papierowej, plików PDF lub plików źródłowych 
Microsoft® Office *. Możesz także ulepszać dokumenty, 
przydzielać poszczególne atrybuty mediów, tworzyć 
przekładki i nie tylko. Każdy etap przygotowania 
dokumentów do druku możesz śledzić dzięki 
podglądowi na ekranie, eliminując praktycznie w ten 
sposób potrzebę drukowania proofów na papierze.

DZIĘKI ROZWIĄZANIU PRISMAprepare WSZYSTKIE ETAPY 
PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW DO DRUKU,  
OD TWORZENIA DOKUMENTU PO JEGO PRODUKCJĘ, 
ZACHODZĄ DUŻO SZYBCIEJ.

FENOMENALNA KONTROLA KOLORÓW
Dzięki rozwiązaniu PRISMAprepare, optymalizacja 
poziomu jasności i nasycenia kolorów na zdjęciu  
jest bardzo prosta. W rzeczywistości, możliwości 
zintegrowanego zarządzania kolorami pozwalają Ci  
na wymianę, zmianę lub modyfikację kolorów 
oraz szybki dostęp do PANTONE® MATCHING 
SYSTEM ® oraz bibliotek kolorów dodatkowych.

UPROSZCZENIE TRUDNYCH ZADAŃ
Obecnie zadania takie jak: komponowanie broszur, 
impozycja, tworzenie jedno- lub dwustronnych 
arkuszy, rozdzielanie kolorów i tworzenie 
dokumentów do drukowania danych zmiennych 
(VDP) można wykonać łatwo i ekonomicznie.  
I choć oprogramowanie jest zoptymalizowane 
pod kątem produktywności urządzeń firmy 
Canon, to odkąd wykorzystuje tzw. podwójne 
standardy, masz możliwość drukowania na 
dowolnym urządzeniu cyfrowym, obsługującym 
pliki w formacie PDF, PCL i Adobe® PostScript®.

ZNAKOMITA WYDAJNOŚĆ PRZY 
NISKICH KOSZTACH
Dzięki PRISMAprepare możesz cieszyć się 
uproszczonym procesem przygotowania 
dokumentów do druku na wszystkich jego 
etapach. W ten sposób osiągniesz maksymalną 
produktywność i zachowasz optymalną jakość 
wykonywanej pracy, wywiązując się przy tym  
z nawet najtrudniejszych, narzuconych przez 
klientów, deadline’ów i ściśle kontrolując 
powstające koszty operacyjne.

USPRAWNIJ DZIAŁANIA W SWOJEJ FIRMIE
INTERFEJS WYSIWYG 
Ogranicz błędy  
i zmniejsz liczbę 
wydruków próbnych 
dzięki zaawansowanym 
podglądom, które 
pozwalają zobaczyć na 
ekranie dokładnie, w jaki 
sposób wydrukowany 
zostanie końcowy 
produkt. Opcje 
wykańczania są już 
zawarte!

ZAAWANSOWANE 
MOŻLIWOŚCI 
KOLORYSTYCZNE
Zoptymalizuj kolor 
obrazu, jasność  
i nasycenie, zmień 
kolory, utwórz własne 
kolory dodatkowe, 
uzyskaj dostęp  
do standardowego 
systemu PANTONE 
MATCHING SYSTEM, 
dodatkowych bibliotek 
kolorów i nie tylko.

OSZCZĘDNOŚĆ 
CZASU
Zaoszczędź czas  
i przyspiesz realizację 
zleceń poprzez 
tworzenie i stosowanie 
szablonów do zadań, 
które wykorzystują  
ten sam układ 
graficzny  
i ustawienia.**

ŁATWOŚĆ W UŻYCIU
Prosty interfejs 
użytkownika pomaga 
upewnić się, że nawet 
mało doświadczony 
operator może szybko 
ulepszyć wszelkie 
zadania w ramach 
przygotowania 
dokumentów do druku  
i zawsze dostarczać 
wysokiej jakości 
wyników.

*  Wymagana jest instalacja oprogramowania Microsoft Office Suite w wersji 2007 lub wyższej na stanowisku komputerowym,  
    z którego następuje obsługa rozwiązania PRISMAprepare.
** Możliwości oprogramowania opisane w tej broszurze odnoszą się do rozwiązania PRISMAprepare skonfigurowanych z opcjami 
    Automation i Preflight..



ŁATWE PRZYGOTOWYWANIE

PRZYGOTOWYWANIE KOMPOZYCJI
Konwersja plików NIE jest już konieczna!  
Odbieraj i łącz ze sobą dokumenty PDF oraz 
Microsoft Office z rozmaitych źródeł w jeden 
zwarty dokument. Zaoszczędź jeszcze więcej 
czasu dzięki możliwości poprawiania dokumentu 
za pomocą sprawdzania preflightów  
i zaawansowanej obsługi podzbiorów, dzięki 
czemu nawigacja po dokumencie jest szybka  
i łatwa. Ponadto drukowanie z użyciem danych 
zmiennych (VDP) w ramach rozwiązania 
PRISMAprepare jest łatwe do wykonania,  
co dodatkowo zwiększa produktywność  
i umożliwia oferowanie spersonalizowanych  
usług Twoim klientom.

PRZYGOTOWYWANIE OBRAZU
Zdobądź większą kontrolę nad jakością każdego 
obrazu, wraz z możliwością korygowania 
niedoskonałości w skanowanych lub cyfrowych 
dokumentach - zarówno czarno-białych,  
jak i kolorowych. Wyrównaj marginesy  
i zawartość skali, aby zapewnić spójny wygląd  
na każdej stronie. Usuń także znaki zszywania  
i dziurkowania lub inne niepożądane artefakty. 
Eliminuj przekosy i wyczyść zawartość,  
aby przywrócić przejrzystość nieprawidłowo 
zeskanowanych stron. Użyj widoków stosu  
oraz jego odbicia lustrzanego, aby natychmiast 
przetworzyć wiele stron.

PRZYGOTOWYWANIE ZAWARTOŚCI
Ogranicz kosztowną potrzebę odsyłania 
dokumentów do ponownego składania czy edycji. 
Skuteczne funkcje edytowania zawartości 
pozwolą Ci szybko i łatwo dokonać w ostatniej 
chwili koniecznych dostosowań w ramach tekstu, 
obrazów, umieszczania obiektów, kolorów  
i innych elementów. Podgląd pracy nad plikiem 
PDF można uzyskać w obszarze roboczym 
strony, gdzie możesz modyfikować rozmiar  
i położenie oraz definiować wielkość spadu.

*  Wymagana jest instalacja oprogramowania Microsoft Office Suite w wersji 2007 lub wyższej na stanowisku komputerowym,  
z którego następuje obsługa rozwiązania PRISMAprepare.

PRZYGOTOWYWANIE KOLORYSTYKI
Dzięki zintegrowanym narzędziom zarządzania 
kolorystyką w oprogramowaniu PRISMAprepare 
zachwycisz swoich klientów wysoką jakością 
barw. Możesz szybko modyfikować kolorystykę 
zdjęcia, a także jego jasność i nasycenie,  
a z jednym kliknięciem myszki także zmienić 
dodatkowe kolory. Twórz bez problemu na 
zamówienie dodatkowe barwy lub uzyskaj dostęp 
do PANTONE MATCHING SYSTEM oraz bibliotek 
kolorów dodatkowych.  Wszystko to może zostać 
wykonane bez konieczności wysyłania całej pracy 
z powrotem do klienta - nawet w ostatniej chwili.

POTĘŻNE MOŻLIWOŚCI PRZYGOTOWYWANIA 
DOKUMENTÓW DO DRUKU POMOGĄ CI Z ŁATWOŚCIĄ 
UZYSKAĆ POŻĄDANE EFEKTY PRACY



PRZYGOTOWYWANIE  
UKŁADU GRAFICZNEGO
Zdefiniuj ostateczny układ dokumentu  
w łatwy i szybki sposób i zobacz podgląd efektu 
końcowego w trakcie pracy. Przygotuj broszury 
za naciśnięciem jednego przycisku - szerokość 
grzbietu i kompensacja pełzania (wysuwania się 
wewnętrznych stron w broszurze do przodu) 
zostaną obliczone automatycznie. Twórz jedno-  
lub dwustronne wstępnie wycięte zakładki  
z maksymalnie trzema liniami tekstu, korzystając 
z nazw plików sekcji, zakładek PDF lub plików 
tekstowych. Drukuj kwadratowe lub zaokrąglone 
skorowidze/taby, zadrukowane w dowolnym 
kolorze, a nawet, jeśli masz taką potrzebę, drukuj 
każdą sekcję w innym kolorze. Dodaj znaczki cięcia, 
znaki wodne, logo lub podpis na wybranych 
stronach. Linie składania WYSIWYG pomagają 
wyrównać położenie obrazu, ułatwiając w ten 
sposób przygotowanie złożonego dokumentu.

PRZYGOTOWYWANIE MEDIÓW
Oprogramowanie PRISMAprepare daje Ci  
całkowitą kontrolę nad selekcjonowaniem 
najbardziej odpowiednich, a przy tym opłacalnych 
typów mediów dla każdego zadania druku. 
Możesz przydzielić poszczególne media  
do konkretnych stron lub sekcji. Selekcja mediów 
zachodzi szybko i łatwo poprzez wybór  
z katalogu mediów.

PRZYGOTOWYWANIE PRODUKCJI
Łatwo dodawaj znaczniki, przesuwaj marginesy, 
dodawaj kostki kontroli kolorów i paski 
informacyjne z uwagami, nazwą pliku, datą itp.  
Korzystaj z automatycznego wyszukiwania  
stron kolorowych w całym dokumencie  
lub w wybranych obszarach strony.  
W przypadku dokumentów mieszanych, użyj 
funkcji automatycznego wydzielenia stron 
kolorowych, aby wydrukować je na urządzeniu 
kolorowym. Następnie umieszczeniu ich  
w odpowiednim miejscu w dokumencie, 
pomiędzy pozostałą część dokumentu drukowaną 
za pomocą urządzenia czarno-białego.
Dodaj kody kreskowe, znaczniki drukowania  
lub zautomatyzuj konfigurację obsługiwanych 
finiszerów on-line *, używając opcjonalnego 
narzędzia Prepare to Finish Connector.
Dzięki możliwości miękkiego proofingu, nie 
musisz więcej martwić się korektą wydruków  
i szablonów graficznych w komunikacji mailowej, 
po prostu przesyłaj dokumenty PDF prosto do 
skrzynki odbiorczej klienta, aby uzyskać szybkie 
zatwierdzenia na ekranie.

*  Oprogramowanie Ultimate TechnoGraphics utrzymuje 
najbardziej aktualną listę wsparcia urządzeń wykończeniowych, 
która jest dostępna po kliknięciu w link do strony internetowej 
Ultimate TechnoGraphics: http://imposition.com/en-us/
Ultimate-Bindery-Supported-Finishing-Devices.  
Zgodnie z warunkami użytkowania urządzenia  
przez postronnych dostawców usług, wymagane  
jest oprogramowanie Ultimate Bindery w wersji V4 lub wyższej.



PRODUKCYJNA PRZESTRZEŃ ROBOCZA

JEDEN PODGLĄD
Produkcyjna Przestrzeń Robocza została 
opracowana, by zwiększyć efektywność 
operacyjną oraz dostarczyć użytkownikowi 
wszelkich narzędzi niezbędnych do tworzenia 
dokumentów - od etapu składania druku po 
proces produkcji. 
W ramach tego rozwiązania masz możliwość:
•  przełączania między różnymi obszarami 

roboczymi bez utraty ustawień
•  dostępu do podglądu arkusza
•  dostępu do dedykowanych ustawień 

produkcyjnych, które możesz zobaczyć  
w podglądzie arkusza

•  mierzenia wielkości plik za pomocą prowadnic 
bez konieczności drukowania pliku PDF

•  wybrania strony za pomocą jednego kliknięcia 
w podglądzie struktury

PROSTA, LECZ 
SKUTECZNA

POMÓŻ ZWIĘKSZYĆ PRECYZYJNOŚĆ  
I OGRANICZYĆ STRATY
Dzięki temu, że oprogramowanie przygotowuje 
zadania do druku zgodnie z WYSIWYG,  
to, co widzisz na ekranie, jest dokładnie tym,  
co zostanie wydrukowane. Pomóż ograniczyć 
straty czasu i wysiłku oraz zmniejszyć liczbę 
wydruków próbnych.

DETALE WZIĘTE POD UWAGĘ
WYSIWYG dotyczy również opcji układu  
i wykończenia. Możesz wyświetlać położenie 
zszywek, dziurkowania i składania, a także 
zmieniać zawartość strony, aby dostosować linie 
zagięcia i inne artefakty wykończeniowe w locie,  
a także umieszczać napisy grzbietowe lub tekst  
na kartach według potrzeb.

ŁATWA NAWIGACJA
Wykorzystanie widoku w miniaturce do nawigacji 
przez dokument może przyspieszyć i ułatwić 
wybór właściwych stron, a także ich układanie  
oraz aranżowanie.

PRECYZYJNOŚĆ 
SYSTEMU WYSIWYG



POWIĘKSZ SWOJE INWESTYCJE

POMÓŻ UWOLNIĆ PEŁNĄ MOC CAŁEJ 
TWOJEJ FLOTY URZĄDZEŃ
Rozwiązanie do przygotowywania dokumentów 
do druku PRISMAprepare jest praktycznie 
całkowicie niezależne i możesz z niego korzystać 
nie tylko na urządzeniach: Canon varioPRINT DP 
Line, Oce VarioPrint 6000+ , Canon imagePRESS, 
Canon imageRUNNER ADVANCE. ale także  
na innych urządzeniach drukujących, które 
obsługują pliki w formatach: PDF, PCL oraz PS.

OTWARTY INTERFEJS
Korzystaj z wielu istniejących już kreatywnych 
narzędzi do szczegółowej edycji zawartości. 
Oprogramowanie PRISMAprepare wspiera 
bezpośrednio proces łączenia do 10 różnych, 
opartych na systemie Windows formatów 
dokumentów. Możesz otworzyć stronę swojego 
dokumentu pochodzącego z rozwiązania 
PRISMAprepare w programach takich jak:  
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator lub innych 
edytorach dokumentów opartych na formacie 
PDF. Po wykonaniu pożądanych zmian, zmiany 
są bezpośrednio zastosowywane w Twoim 
dokumencie w PRISMAprepare.

ZINTEGROWANY PRZEPŁYW PRACY
Chociaż PRISMAprepare jest samodzielnym 
rozwiązaniem, można je również zintegrować  
z szerszym rozwiązaniem przepływu pracy, 
takim jak usługa PRISMAdirect, zaprojektowanym 
w celu usprawnienia zarządzania zamówieniami  
i produkcją od etapu przygotowania do druku  
aż do uzyskania gotowego produktu. Wszystkie 
rozwiązania w ramach usług PRISMA mają wspólny 
interfejs użytkownika, który został zaprojektowany 
w celu zwiększenia łatwości obsługi i skrócenia 
czasu uczenia się. Łączenie rozwiązań PRISMA  
z grupą serwerów druku PRISMAsync  
dla cyfrowych maszyn produkcyjnych 
zapewnia maksymalną integrację 
i wydajność

ZAUTOMATYZOWANY PROCES 
PRZYGOTOWYWANIA DO DRUKU
Wraz z opcjonalnymi możliwościami 
automatyzacji rozwiązania PRISMAprepare, 
możesz zautomatyzować swój przepływ pracy 
poprzez kreowanie i stosowanie szablonów  
do takich zadań, które wykorzystują ten sam 
układ graficzny i ustawienia. Szablony mogą być 
z łatwością eksportowane z i importowane  
do innych systemów w ramach rozwiązania 
PRISMAprepare.

POTĘŻNA MOC ELASTYCZNOŚCI 
Dla dodatkowej elastyczności wprowadzona 
została opcja “hot” folderów oraz interfejs 
wiersza poleceń , które pozwolą Ci zautomatyzować 
procesy przygotowania i ponownego druku 
dokumentów bez konieczności nawet otwierania 
programu PRISMAprepare. 

PRZYGOTUJ RAZ, WYDRUKUJ 
PRAKTYCZNIE WSZĘDZIE 
Ponieważ oprogramowanie  PRISMAprepare  
jest praktycznie niezależne od innych urządzeń,  
możesz zredukować czas konfiguracji  
i przyspieszyć czas realizacji zadań i w ten sposób 
pomóc udoskonalić obsługę klienta,
ale i umożliwiając wykorzystanie w pełni swoich 
mocy produkcyjnych.

ZAUTOMATYZOWANY 
PRZEPŁYW PRACY

OTWARTE STANDARDY



Wmagania systemowe PRISMAprepare v7.1
OBSŁUGIWANA INFRASTRUKTURA

System 
operacyjny:

32-bit OS

•  Microsoft® Windows® Server 2008 SP2  
(Standard, Enterprise)

•  Microsoft Windows 10 (1703, 1709, 1803) 
(Professional, Enterprise)

•  Microsoft Windows 8/8.1 or Update 1  
(Professional, Enterprise)

•  Microsoft Windows 7 SP1 (Professional, Enterprise, 
Ultimate)

64-bit OS
•  Windows Server 2016 1607 (Standard, Essential, 

Datacenter)
•  Windows Server 2012 R2 (Datacenter, Standard, 

Essential, Foundation)
•  Windows Server 2012 (Datacenter, Standard, 

Essential, Foundation)
•  Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1* 

(Standard, Enterprise)
• Microsoft Windows 10 (Professional, Enterprise)
•  Microsoft Windows 8/8.1 or Update 1 (Professional, 

Enterprise)
•  Microsoft Windows 7 SP1* (Professional, 

Enterprise, Ultimate)

Składniki
systemu:

• Microsoft .NET Framework v4.712

• Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0

Konwersja 
miejscowych plików:

MS Office 2010 lub wyższy

System plików: NTFS >= 40 GB wolnego miejsca

Sieć: TCP/IP (IPv4 and IPv6), 100/1000 MB/s

W razie potrzeby współdziała z protokołem LPR, 
aby kierować urządzeniem drukującym

Inne Najnowsze istotne aktualizacje od Windows

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Procesor: Performance >= Intel Core i5

Odpowiednik oprogramowania Intel (taki jak AMD) 
lub serwer VMware Gx, który dostosowuje się do 
wymagań sprzętowych także może zostać 
wykorzystany.

No restrictions concerning 32/64-bit hardware and 
single/dual core.

Pamięć: >= 2 GB (Na serwerach VMware może być 
wymagana większa ilość pamięci)

Twardy Dysk: >= 80 GB (UDMA, SATA / SCSI U320), RPM >= 7.2 K

Średni czas wyszukiwania <= 10ms,  
Średni czas opóźnienia <= 5ms

Wideo: >= 1280 x 1024, True colors (24/32-bit)

Ekran: >= 19”

Skaner: Skaner kompatybilny z oprogramowaniem TWAIN 
do importowania papierowych oryginałów 

Produkt jest testowany wraz z następującymi 
skanerami):

• Fuji fi-6670

• Canon DR-510C

• Kodak i370

Konfiguracja PRISMAprepare V7.1

Możliwości przygotowania urządzenia   
do procesu drukowania

Obraz, kompozycja, treść, kolorystyka, szata graficzna, media, produkcja

Zaawansowane tworzenie dokumentów Opcjonalne

Zaawansowana impozycja Opcjonalne

Edytowanie dodatkowych kolorów Opcjonalne

Czyszczenie skanowania Opcjonalne

VDP Opcjonalne

Automatyzacja Opcjonalne

Potwierdzenie poprawności dokumentów Opcjonalne

Przygotowanie do wykańczania Opcjonalne

Konkurencyjni użytkownicy Do 99

Obsługiwana liczba systemów drukowania Nieograniczona

Obsługiwane maszyny Arkuszowe urządzenia do druku cyfrowego Canon i Océ 
oraz pierwszorzędne wielofunkcyjne systemy do druku w warunkach biurowych

Obsługiwane silniki (Inne niż Canon) Wyjście do dowolnej drukarki wykorzystującej standardową technologię sterowników. 
Ograniczenia dla wyboru mediów oraz wsparcia wykończeniowego

* Opcja Prepare to Finish to złącze. Oprogramowanie Ultimate Bindery V4 musi zostać zakupione osobno.

Canon oraz imagePRESS to zarejestrowane znaki towarowe Canon w Stanach Zjednoczonych i mogą być również zarejestrowanymi lub nie znakami towarowymi w innych krajach. Océ 
VarioPrint, Océ PRISMA oraz PRISMA są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Océ- Technoologies B.V, będącej częścią firmy Canon. Wszystkie pozostałe nazwy produktów,  
do których się odwołano są znakami towarowymi poszczególnych właścicieli.
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