ColorGuard
Verificar qualidade de cor

Produza as cores certas
o dia todo, todos os dias

TM

Simpliﬁque o processo de
veriﬁcação para imprimir
cores precisas e consistentes
Cores imprecisas podem resultar em reimpressões, clientes infelizes, custos mais altos
e lucros menores. Os clientes exigem impressões de qualidade precisa e consistente,
e você precisa atender a essa demanda em todos os trabalhos e todas as mídias.

Mantenha a qualidade das cores com o ColorGuard
O EFI™ ColorGuard™ agiliza a recalibragem e a verificação de cores das suas impressoras digitais e permite
criar padrões únicos de referência. O ColorGuard trabalha com as ferramentas de gerenciamento de cores
para garantir que as cores atendam aos padrões desejados pelo cliente em diferentes condições e ambientes
de impressão. As cores impressas são comparadas com sua referência personalizada ou com os padrões da
indústria para que você possa avaliar a qualidade final e comparar os dados com toda a sua operação de
impressão. Com o ColorGuard, suas equipes de produção podem agir rapidamente para garantir que as cores
sempre estejam de acordo com o resultado desejado.

Monitore a tendência de veriﬁcação de cor com os dados analíticos do ColorGuard.

Qualidade de cor inconsistente? Não mais.
O EFI ColorGuard é uma solução de veriﬁcação de cor baseada em nuvem desenvolvida para gerentes de
produção de impressão. A solução evita problemas de ambiguidade e remove os achismos do processo de
veriﬁcação da qualidade de cores. Com o ColorGuard, você se posiciona como um provedor de serviços de
impressão que prioriza a qualidade:
•

Automatizando a calibração das impressoras e os cronogramas de veriﬁcação de cores

•

Recebendo notiﬁcações sobre o status da veriﬁcação de cores

•

Alertando os operadores das impressoras para que realizem tarefas de recalibragem e veriﬁcação de cores

•

Monitorando as tendências em qualidade de cores

Capacite sua equipe

Aumente a satisfação dos clientes

Melhore sua eﬁciência operacional

Acesse dados de cores
para atender aos padrões
de qualidade.

Atenda às expectativas dos
clientes com uma qualidade
de cores superior.

Elimine a necessidade de
reimpressões e reduza
o desperdício causado pela
baixa qualidade de cores.

ColorGuard — O assistente de veriﬁcação perfeito para o seu processo de qualidade de cores.
Planejador de
calibragem
e veriﬁcação

Notiﬁcação
Receba notiﬁcações
e alertas automáticos
sobre o status da
veriﬁcação de cor

Agende as veriﬁcações
de cores para organizar
o caos do processo de
qualidade de produção

EFI ColorGuard

Dados analíticos
Obtenha informações
sobre a qualidade das
cores em todos os seus
sistemas de impressão
Fiery Driven™

Relatório
de conformidade
de cor
Meça, monitore e gere
relatórios sobre
a qualidade da cor
dos seus sistemas
de impressão

”Em média, 2% dos trabalhos de impressão são rejeitados pelos clientes por causa
de cores imprecisas e inconsistentes, gerando perda de receita de centenas de
milhares de dólares por ano.”
FONTE: 2019 NORTH AMERICAN PRODUCTION SOFTWARE INVESTMENT OUTLOOK RESEARCH,
KEYPOINT INTELLIGENCE

O EFI ColorGuard reduz a necessidade de reimpressões causadas
pela baixa qualidade de cores
Veja como o EFI ColorGuard oferece todas as ferramentas necessárias para proporcionar qualidade de cor
conﬁável para que você possa:
• Atender às expectativas e aumentar a satisfação dos clientes
• Aumentar os lucros e diminuir os custos reduzindo o desperdício e trabalhos rejeitados
• Usar dados para capacitar as equipes de produção de impressão com controle da qualidade da cor

Inscreva-se hoje mesmo para um teste gratuito de 30 dias em colorguard.eﬁ.com

Compare a precisão das cores para garantir a conformidade com os padrões do cliente ou do setor.

EFI impulsiona o seu sucesso.
Desenvolvemos tecnologias inovadoras para a fabricação de sinalizações, embalagens,
têxteis, revestimentos cerâmicos e documentos personalizados, com uma ampla variedade
de impressoras, tintas, front-ends digitais e um ﬂuxo de trabalho abrangente e adequado a
diferentes tipos de negócio, que transformam e simpliﬁcam todo o processo de produção,
aumentando a sua competitividade e potencializando a produtividade. Visite www.eﬁ.com
ou ligue para (55 11) 2199-0100 para obter mais informações.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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