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Productoverzicht

1.1

Wat het doet

1

Deze software is een veelzijdig instrument voor het
verzorgen van inktbak-voorinstellingen van een groot
assortiment offset en web pers consoles.
Afhankelijk van de persconsole, worden de inktbak
instellingen verstuurd middels een conventioneel
output bestand of specifieke media zoals flash cards,
magnetische strip kaarten, digitale tape cassettes
enz..
De software en prepress afdeling wisselen gegevens
uit in het JDF formaat, zoals gespecificeerd door de
CIP4 organisatie.
Om de best mogelijke resultaten te bereiken, maakt
de Kalibreer Curve Wizard het gemakkelijk door
curves te creëren en in te regelen voor elk soort
papier middels het analyseren van reeds afgedrukten
opdrachten uit de productie.
De software kan in handmatige of automatische
modus werken, afhankelijk van de omstandigheden.

1.2

Workflow Voorbeeld

1.2.1

On-line communicatie

Voor persconsoles die zijn geïntegreerd in een
Ethernet netwerk en het TCP/IP protocol
ondersteunen, kunnen de inktbak voorinstellingen
naar een gedeelde netwerk map worden gestuurd.

1

(1) PC met software
(2) Inktbak voorinstellingen via het netwerk
InkZone Perfect HB02-009 NL

(3) Console/drukpers

1
1

Is een rechtstreekse Ethernet aansluiting niet
mogelijk, dan worden verschillende simulatoren
gebruikt voor het overbrengen om zo de pers online
te brengen. De drive en de media simulatoren worden
voorzien van inktbak voorinstellingen via het Ethernet
netwerk.
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Productoverzicht
Workflow Voorbeeld

Ondersteunde drives:
• E-Floppy

(voor 3,5“ floppy drives)

• E-Tape

(voor digitale tape drives van TEAC)

• E-Strip

(voor magnetisch strip drives)

Ondersteunde media Stimulatoren:
• PCMCIA Flash Card (Heidelberg consoles)
• Smart Card

1.2.2

(MAN Roland consoles)

Offline communicatie

In een offline workflow, worden de inktbak
voorinstellingen naar de persconsole overgebracht
door een gegevensopslag media die door de
persconsole gelezen kan worden.
(1) PC met de software schrijft de media

1

1

(2) Media met inktbak informatie
(3) Bij de console worden de gegevens op een
media opgeslagen en gebruikt voor de inktbak
voorinstellingen

InkZone Perfect HB02-009 NL
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1.2.3

1

Inkt schuif en inkt dekking waarde
Inkt schuif formaat

Afhankelijk van het persconsole formaat, zal de
software de inkt zones met inkt schuif waarde ofwel
inkt dekking waarde leveren. Een van de grote
verschillen tussen de twee formaten is waar de
kalibratie plaats vindt. Wanneer gebruik wordt
gemaakt van het inkt schuif formaat, wordt de
kalibratie gewoonlijk op de persconsole gedaan.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van de inkt dekking
output, wordt de kalibratie door de software gedaan.

1

1

Inkt schuif formaat
(1) PC met software

1

(2) De software schrijft gekalibreerde inkt schuif
gegevens

Inkt dekking formaat

(3) Console/Drukpers
Inkt dekking formaat
(1) PC met software
1

(2) software schrijft uncalibrated inkt dekking
gegevens
(3) De gegevens zijn gekalibreerd op de console
voor het naar de inkt schuiven wordt verstuurd

1
1

1.3

Gebruik van de software

1.3.1

Handmatige modus
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De software draait gewoonlijk in handmatige modus.
De gebruiker heeft het voordeel om tussen alle
aanwezige kalibraties te kunnen kiezen.
De kleur volgorde en de volgorde van schoon en weer
kunnen individueel voor alle opdrachten ingesteld
worden.
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1
1.3.2

Gebruik van de software

Automatische modus

In een hoog geautomatiseerde workflow verdient het
de voorkeur om de automatische modus te
gebruiken. Vooral een newspaper-workflow heeft hier
voordelen bij.

InkZone Perfect HB02-009 NL

In sommige omstandigheden is het aan te raden om
inkt dekking gegevens geheel geautomatiseerd over
een Ethernet netwerk naar de console te sturen.

1-4

InkZone Perfect – Installatie en configuratie handboek

Installatie
CD Inhoud
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Installatie

2.1

CD Inhoud

2

De bijgeleverde CD bevat het installatie programma
en enkele PDF handboeken die de gebruiker
assisteren bij het instellen en het laten draaien van de
software.

2.2

Software installatie

Plaats de CD in de PC. De AutoStart functie start de
installer op. Kies het product (1) dat geïnstalleerd
moet worden.

1

InkZone Perfect HB02-009 NL

Kies de taal en druk op [Next].
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Installatie
Software installatie

Kies [Next].

Lees de licentieovereenkomst. Indien akkoord klik op
[Next].

InkZone Perfect HB02-009 NL

Vul de gebruiker en bedrijfsnaam in en ga verder met [
Next ].
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Installatie
Software installatie

2

Kies als setup instelling “Complete” (1) en ga verder
met [ Next ].
Wij raden aan de installatie te draaien in de
“Complete” modus (1).
Gevorderde gebruikers kunnen de “Custom” (2)
modus gebruiken waar de opties gedetailleerd
ingesteld kunnen worden.

1
1

Klik op [ Next ] om te beginnen met de installatie van
de bestanden.

De software is geïnstalleerd! Klik het aankruisvakje (1)
indien de besturingssoftware voor de hardware sleutel
moet worden geïnstalleerd.
Dit is verplicht indien de software voor de eerste keer
wordt geïnstalleerd. Ga verder met [ Next ].

InkZone Perfect HB02-009 NL
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2.3

Installatie
Installeren van de Dongle Driver

Installeren van de Dongle Driver

Aan het einde van de installatie routine is de optie
“Install Sentinel dongle driver” geselecteerd, de
dongle driver installatie zal gestart worden.
Ga verder met [ Next ].

Lees de licentieovereenkomst. Indien akkoord klik op
[Next].

Standaard is als instelling “Complete” (1)
geselecteerd, ga verder met [ Next ].

InkZone Perfect HB02-009 NL
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Installeren van de Dongle Driver

2

Klik op [ Install ] om de installatie van de dongle driver
te beginnen.

De installer zal vragen of de dongle driver in server
modus moet worden geïnstalleerd.
Klik op [ No ] om deze optie uit te schakelen.

1
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De dongle driver is geïnstalleerd!
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Installatie
Installeren van de licentie

Installeren van de licentie

Het productpakket bevat een licentie CD met de
licentie bestand voor de meegeleverde dongle.
Kopieer het licentie bestand, een bestand met de
extentie lcc, naar de programma map, de map waar
het programma exe bestand geïnstalleerd is.
Note
Een hardware dongle heeft een eigen uniek gevormd
licentie bestand.

2.5

Programma icoon

Een programma icoon is geplaatst op het bureaublad
en in de Start Programma menu (1).

1

2.6

Standaard mappen in “Complete” installatie modus

Verschillende mappen worden gecreëerd wanneer de
installer de “Complete” (1) installatie doet:
a) Een archief map voor gedrukte opdrachten

1

b) Een invoermap voor CIP4/JDF bestanden
c) Een uitvoermap voor inktbak instellingen

InkZone Perfect HB02-009 NL

d) Programma specifieke mappen voor kalibeer
curve, en de linearization wizard enz.
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Standaard mappen in “Complete” installatie modus

2.6.1

Standaardinstallatie pad in “Complete” instellingen modus

Het standaardpad naar de programma map wordt in
het voorbeeld getoond (1).

2.6.2

2

1

Standaard invoerpad voor CIP4/JDF gegevens

De invoermap voor CIP4/JDF bestanden wordt
standaard hier (1) geplaatst. De JDF bestanden
worden door het andere softwareproduct gecreëerd
die met dit pakket geleverd wordt.

1

Installeer het programma via de installeer functie in
het AutoStart menu.
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2.6.3

Standaard output pad voor inktbak insteling bestanden

Afhankelijk van welk formaat wordt gebruikt zal de
software ofwel naar een map, ofwel rechtstreeks naar
een verbonden hardware apparaat of een media
simulator gegevens sturen.
De output map kan op de computer staan waar het
programma loopt of op het netwerk als een gedeelde
netwerk map. Het standaardpad naar de output map
voor inktbak instelling bestanden wordt in het
voorbeeld (1) getoond.
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2.6.4

Installatie
Standaard mappen in “Complete” installatie modus

Standaardpad naar het opdracht archief
1

De standaardmap voor het opdracht archief is hier (1)
geplaatst. De software plaatst de archiefbestanden in
submappen, die de gebruiker in staat stellen deze te
organiseren.

2.6.5

Standaardpad voor linearization opdrachten
1

Wanneer kalibreer curvers gecreëerd zijn met de
linearization wizard, worden de gegevens van de
opdracht standaard in deze map (1) opgeslagen.

2.6.6

Standaardpad voor de kalibreer curves
1

De kalibreer curve wordt standaard in deze Map (1)
opgeslagen.

2.6.7

Standaardpad voor Planeta Varimat templates
1

InkZone Perfect HB02-009 NL

Alle templates voor de Planeta Varimat drukpers
console, worden standaard in deze map (1)
opgeslagen.
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Veelvoudig programma installatie

2.6.8

Standaardpad voor de Sentinel Dongle driver installer

Om de Sentinel dongle driver installatie te herhalen,
selecteer de dongle.exe installer in deze map (1).

2.6.9

2

1

Standaardpad naar het Ethernet naar RS232
1

Voor het verbinden van een media simulator, zoals de
Heidelberg flash card simulator, met het netwerk,
wordt een RS232 naar Ethernet mediaconvertor
gebruikt. Zijn IP adres en seriële
communicatieparameters worden geconfigureerd
middels het doorlopen van de configuratie installer,
die hier (1) geplaatst wordt.

2.6.10 Standaardpad naar de gebruiker en admin handboeken
De documentatie voor het gebruiken van dit product
is in deze map (1) geïnstalleerd.

2.7

1

Veelvoudig programma installatie

InkZone Perfect HB02-009 NL

De software architectuur maakt het mogelijk om het
programma enkele malen in verschillende mappen te
installeren. Elk van deze installaties kan individueel
worden ingesteld en kunnen tegelijkertijd operationeel
zijn.
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Veelvoudig programma installatie

Om een extra versie te installeren, draai de installer
opnieuw en kies de eerste optie (1).
Druk [Next] om verder te gaan.
1

Selecteer in dit venster de tweede optie
"Costum" (1).

1

Nu kunt u een individuele installatie map (1) kiezen en
kan verder worden gegaan met de installatie zoals
hiervoor uitgelegd.
1
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Aan het einde van de installatie wordt een extra
programma icoon geplaatst op het bureaublad.
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3

Gebruikersinterfaces

3.1

Korte overzichten

Wanneer het programma start wordt deze
gebruikersinterface getoond. De kolom op de
linkerzijde van het paneel (1) wordt voor navigatie
gebruikt. Het midden gebied (2) toont alle opdrachten
die aanwezig zijn, met hun kleur scheidingen eronder.
Het gedeelte aan de rechtzijde vertegenwoordigt de
virtuele drukpers (3).

3.2

Menu structuur

3.2.1

Run scherm

1

1
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Het eerste onderdeel in het navigatie menu (1) opent
het Run scherm, dat de werk ruimte van de gebruiker
is. Het is het standaardvenster wanneer de software
gestart wordt. Hier kan de gebruiker de opdrachten
en curves selecteren en waar hij deze naar de
persconsole kan overbrengen.

1

1

3
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Menu structuur

Terug lezen

Het tweede onderdeel (1) activeert de terug lees
functie, die voor het opslaan van de gegevens van
een al gedrukte opdracht is. Deze gegevens kunnen
voor herdrukken of voor het optimaliseren van de
kalibreer curve met de linearization wizard
geselecteerd worden.

3.2.3

Kalibreer

Het derde onderdeel (1) opent het Kalibreer
configuratiescherm. Met deze wizard kunnen nieuwe
kalibreer curves worden gecreëerd of bestaande
curves die zijn gebaseerd op informatie van al
geprinte opdrachten worden aangepast.

3.2.4

1

1

Linearization

Het vierde onderdeel (1) is de linearization wizard. De
wizard wordt gebruikt voor het creëren en
optimaliseren van curves, die op de informatie van
reeds afgedrukte opdrachten gebaseerd zijn.
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3.2.5

3

Informatie

Selecteer dit onderdeel voor het openen van het
Informatie (1) venster, dit venster toont informatie over
de softwareversie die is geïnstalleerd.
1

3.2.6

Stop

Stopt de software door hier op te klikken(1).

1

3.2.7

Instellingen

Selecteer dit onderdeel (1) om het configuratiescherm
voor alle configuratie parameters te openen

InkZone Perfect HB02-009 NL
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Uiterlijk

4

Basisconfiguraties

4.1

Uiterlijk

4

De parameters worden specifiek voor elke inktbak
voorinstelling middels verschillende configuratieschermen ingesteld. Deze kunnen via dit menu (1)
worden bereikt.
Hoe de opties verschijnen in het menu (1) is
afhankelijk van de inktbak voorinstelling die is
geselecteerd. Welk van de inktbak voorinstelling
geselecteerd kan worden is afhankelijk van het dongle
licentie bestand.

1

Een overzicht van de opties die aanwezig zijn voor
elke inktbak voorinstelling kan gevonden worden in
het document Inkt_preset_output_formats.pdf.

Alle controle panelen gebruikt door de software zijn in
de volgende onderdelen beschreven.

4.2

Software Menu

4.2.1

Instellen van de paden
1

Voor het instellen van de basisparameters, selecteer
dit paneel van het Settings menu (1).
De vijf mappen kunnen hier (2) geselecteerd worden:

1

1.) Het invoerpad: map voor de invoerbestanden die
de inktbak gegevens bevatten.
2.) Output pad: uitvoer map voor de inktbak
gegevens.

1

3.) Archief herdruk: archief map voor de opdrachten.
4.) Archief linearization: map voor de gegevens
benodigd voor de Kalibreer Wizard
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5.) Curve pad: map voor de kalibreer curves.
Selecteer een pad door het klikken op knop (3).
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Software Menu

In hetzelfde venster verschijnt een nieuw dialoog
venster (6) waar het pad kan worden geselecteerd.

4.2.2

1

Update Interval

In dit veld (1), kan een tijdsinterval voor het updaten
van de opdrachtlijst worgen ingesteld.
Gebruik de knop rechtsonderin (2) om de huidige
instellingen op te slaan.

1

1

4.2.3

Definieer het Output formaat

Selecteer (1) het inktbak gegevensformaat voor de
pers console.

1

InkZone Perfect HB02-009 NL

Afhankelijk van het formaat, zijn verschillende
configuratie opties beschikbaar in het navigatie
onderdeel. De gedetailleerde informatie over de opties
die bij elk persconsole formaat verkrijgbaar zijn,
kunnen gevonden worden in het document
"Inkt_preset_output_formats.pdf".
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4.2.4

4

Configureren van het uiterlijk

Selecteer de taal voor de gebruikersinterface (1).
Indien dit aankruisvakje (2) is geselecteerd, verwijdert
de software het invoerbestand nadat de opdracht
naar de persconsole is verstuurd.
Stel de breedte van de opdracht lijst in (3). Er kan een
waarde ingesteld worden tussen de 300 en 450
pixels. Afhankelijk van de scherm resolutie, moet de
waarde aangepast worden.

1

1

1

1

1

Selecteer (4) de volgorde waarin de opdrachten in de
opdracht lijst verschijnen: op naam of op datum.
Om het volopen van de invoerfolder te voorkomen,
kan een maximaal aantal invoeropdrachten (5)
ingesteld worden. Wanneer het maximum bereikt is,
wordt de oudste opdracht verwijderd.

1

Selecteer de volgorde waarin de opdrachten binnen
komen in het opdrachten venster (1). Zij kunnen op
drie manieren gesorteerd worden:
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(1) groot voorbeeld

1

(2) klein voorbeeld
(3) geen voorbeeld

1

1

4.2.5

Bestandsnaam behandeling tijdens export

Indien het inktbak voorinstellingen bestandstype op
een bestandsformaat dat is gebaseerd en ingekort
volgens de “MS-DOS 8+3 naam conventie” moet
worden gebruikt, selecteer deze knop (1). Gebruik
deze alleen, als de software is aangesloten op een op
MS-DOS systeem gebaseerde console.
Gebruik de standaard instelling (2) om een opdracht
uit te sturen met zijn onveranderde lange naam.
Vink aankruisvakje (3) aan om gegevens op te slaan
zonder bestandtype aanduiding(zoals *.ink).
1

4.2.6

1

1

Afronden van de output waarden

1
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Klik op de tweede optie (2) om inkt waarden naar
boven af te ronden. Bijvoorbeeld: 4,3% wordt 4,0%.
Sommige consoles accepteren alleen gehele getallen.

Basisconfiguraties
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4.2.7

4

Afzonderlijke programma namen

Indien meerdere malen het programma is
geïnstalleerd, kan elk programma zijn eigen
onafhankelijke naam dragen. Verander de naam hier
(1) en het wordt in de taakbalk getoond.

1

4.3

Machine Menu

4.3.1

Definiëren van de drukpers

Open het Instellingen menu en selecteer het tweede
onderdeel (1). In dit paneel definieert u de
basisstanden die betrekking hebben op de drukpers
(2):

1

1.) Voer de naam van de drukpers in
2.) Voer het nummer van de pers in (*)
3.) Voer het type van de pers in (*)

1

4.) Voer het gebruikte papier type in (*)
5.) Voer het papier formaat in (*)
(*) Sommige persconsole formaten vereisen een
persnummer binnen de inktbak voorinstelling. Voor
gedetailleerde informatie zie het meegeleverde
bestand "Inkt_preset_output_formats.pdf".

Vul het aantal drukeenheden en het aantal inkt
schuiven per drukeenheid in op deze twee velden (1).

InkZone Perfect HB02-009 NL
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1

De balken aan de rechter zijde van het paneel
vertegenwoordigen de kleur volgorde op de drukpers
(1). Drag en drop elke kleur van het kleur veld (2) naar
de drukpers eenheid (1).

1

Note
Indien een eenheid een spot kleur detecteert, laat hij
hem leeg.
Indien de pers met een perfector is uitgerust, klik op
de overeenkomstige selectievakjes (3). Indien de pers
met een tegengestelde eenheid is uitgerust waarop
de hoofdpositie gespiegeld is, klik het selectievakje (4)
aan op de eenheid.

4.3.2

1
1

Voorbeeld 1: 6 kleuren drukpers

Drukpers met 6 torens, perfector voor drukken 4 over
2
Toren 1 tot 4 = KCMY;
Toren 5 = Zwart;
Toren 6 = Spot color.

4.3.3

Voorbeeld 2: 10 kleuren pers

Drukpers met 10 torens, perfector voor drukken 5
over 5
Toren 1 tot 4 = KCMY;
Toren 5 = Spot color;
Toren 6 tot 9 = KCMY;
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Toren 10 = Spot color.
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Hotfolder Menu

4.4

Hotfolder Menu

4.4.1

Gemeenschappelijke parameters

Open het Instelingen menu en selecteer het derde
onderdeel (1). Op dit paneel zet u alle parameters die
betrekking hebben op de software in op “fully
automatic hotfolder” modus.
Zet de hotfolder modus hier aan (2). Geef een waarde
(seconden) in voor het updaten van de invoermap (3):
vervolgens zal de map middels de ingestelde waarde
gescand worden op inkomende opdrachten.

1

1
1

1

Selecteer een kalibreer curve (4)
die hoort bij het gebruikte papier.

4.4.2

Schoon/Weer zijde opdrachten in Hotfolder modus

De software is in staat een enkele voorste schoon
zijde opdracht met een enkele weer zijde opdracht
samen te voegen, afhankelijk van de bestandsnaam
structuur. De opdracht naam moet een schoon en
weer zijde indicator aan het einde van zijn naam
dragen.
Veel gebruikte schoon zijde indicatoren zijn: _1A, _2A,
_Front

1

1

1
1

1

Veel gebruikte weer zijde indicatoren zijn:_1B, _2B,
_Back
Deze waarde (1) is de tijd onderbreking voor de weer
zijde, dit betekent: "Hoe lang, moet de software
wachten tot de weer zijde aankomt alvorens de
opdracht behandeld wordt als eenzijdige opdracht".
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Stel de naam indicator voor de schoon en de weer
zijde hier in (2). Een geldige toevoeging zou zijn _F
voor schoon en _B voor weer. Voeg toe of verwijder
de naam patronen met deze knopen (3). De patronen
/ indicators zullen hier (4) opgesomd worden.
Selecteer uit deze lijst (5) de schoon/weer indicator
die gebruikt wordt voor uw workflow. Deze
indicatoren worden gelezen uit de bestaande patroon
/ indicator lijst (4).
Note
Als de output in de hotfolder bestaat uit opdrachten
met gecombineerde schoon en weer zijden in één
bestand, wordt het aangeraden om de software met
CIP3 bestanden van dezelfde configuratie te voorzien.
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4.5

Papier menu

4.5.1

Papiertype definitie

Selecteer het vierde onderdeel (1) om het papiertype
dat het meest op de pers gebruikt wordt te definiëren.
1

Voer hier de naam in (2).
Note
De naam zal enkel door de Linearization Wizard
gebruikt worden.
1

4.6

Archief Menu

4.6.1

Organiseer het archief

Het archief is middels een boom-structuur
georganiseerd: de submappen zijn aftakkingen van de
hoofdmap.
De submappen kunnen in het archief instellingen
venster gerangschikt worden.
Open het archief instellingen venster door het te
selecteren in het instellingen hoofdmenu, waar het het
vijfde onderdeel (1) is.
Alle aanwezige mappen zijn hier (2) opgesomd.

1
1

1

1

1

• Voeg een nieuw archief toe:
1. Geef de naam van het archief op (3)
2. Druk op knop (4)
• Hernoem een bestaand archief:
1. Selecteer het archief (2)
2. Druk op knop (5)
3. Verander de naam van het archief (3)

1
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• Verwijderen van een archief:
1. Selecteer het archief (2)
2. Druk op knop (6)
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4.7

Strip Menu

4.7.1

Waar wordt het voor gebruikt

4

Note
Het Strip menu is alleen beschikbaar indien de licentie
sleutel de optie ondersteund om uit te voeren naar
een magnetisch strip apparaat.
Sommige oudere persconsoles (gemaakt aan het
begin van de jaren negentig) zijn uitgerust met een
magnetisch strip apparaat om inktbak voorinstellingen
te ontvangen van een plaat scanner, etc..
Voorbeelden zijn: Akiyama, Komori, Mitsubishi, etc.
Deze consoles kunnen door een magnetische strip
simulator in de workflow geïntegreerd worden Het is
via een RS232 seriële interface aangesloten op de
software.

1

1

1

Op zulke consoles is van de magnetische strip lezer
de gegevenskabel losgekoppelt en verbonden met de
simulator. Nu kan de console rechtstreeks gevoed
worden met inktbak voorinstellingen via het netwerk.
(1) PC met software
(2) De ethernet aansluiting naar Magnetische Strip
Emulator
(3) Console/Pers
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Een magnetisch strip communicatiemiddel wordt
rechts getoond.
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Communicatieparameters

Open het Strip menu vanuit het Instellingen menu (1).
Zet de RS232 communicatieparameters (2) als volgt:
• Baudrate = 9600

1

• Parity = No parity
• Stop bits = 1
• Data bits = 8
• Delay between bytes = 1

4.7.3

1

Maximale inkt schuif waarde op de console

Normaal gesproken staat 100% opening van een inkt
schuif op de pers gelijk aan de logische waarde van
100 op de console.
Op sommige persen staat de 100% opening gelijk
aan een waarde van 256. Om rekening te houden
met deze verhouding moet 256 als waarde in veld (2)
worden ingevuld.

1
1

Note
Een aanwijzing voor dit probleem is wanneer de
waarden die verzonden worden van de software naar
de simulator constant een tekort hebben met een
factor van ongeveer 2,5.

Ontvangen van onjuiste inkt schuif waarden

Inkt schuif profielen die komen van een goedgekeurd
drukvel; deze worden hergebruikt voor herdruk en
linearisatie. Af en toe kan het gebeuren dat een inkt
schuif motor op een pers stuk is. Zo'n inkt schuif zou
een waarde van 99 of hoger kunnen aangeven.
Op persconsoles die een maximum van 256
gebruiken, zou de aangegeven 255 of hoger kunnen
zijn.

1

1
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4.7.4

De software kan ingesteld worden om een dergelijke
waarde te negeren om zodoende een correct archief
en linearization gegevens te verkrijgen. Selecteer het
aankruisvakje (2) en geef een “trigger” waarde op van
99 of 254, afhankelijk van wat het systeem gebruikt
op de console.
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4.7.5 Versturen van programma code met elk
opdracht
Door het activeren van dit aankruisvakje (2) is een
hardware programma code naar de simulator
gestuurd. Zet de tijd onderbreking voor het sturen van
dergelijke gegevens tot 15 seconden (3).
Note
Deze modus is voor normaal gebruik onbruikbaar
gemaakt.

4.7.6

1

1
1

Reset het communicatieproces

Stel een waarde in seconden (2) in voor dat het
communicatieproces gereset wordt. Dit vermijdt
problemen op het plaatselijke PC werkstation.
Note
Stel de waarde niet lager in dan 300.
1

1

4.7.7

Numerieke kleur informatie voor de persconsole

Bij de console wordt de ontvangen kleur naam met
specifieke getallen geïdentificeerd. De getallen kunnen
aan maximaal zeven kleuren toegewezen worden: de
vier basis proces kleuren zwart, cyaan, magenta en
geel plus drie bijkomende spot kleuren (2).

1
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4.8

Tape Menu

4.8.1

Waar het voor gebruikt wordt

Note
Het Tape menu is alleen beschikbaar indien de licentie
sleutel de optie ondersteund om uit te voeren naar
een magnetisch tape apparaat.
Sommige oudere persconsoles (gemaakt aan het
begin van de jaren negentig) zijn uitgerust met een
digitale cassette tape drive om inktbak
voorinstellingen te ontvangen van een plaat scanner,
etc.. Voorbeelden zijn: Planeta Varimat met een Fuji
console.
Deze consoles kunnen door een tape drive simulator
in de workflow geïntegreerd worden Het is via een
RS232 seriële interface aangesloten op de software.

1

1

1

Op zulke consoles is van de tape drive de
gegevenskabel losgekoppelt en verbonden met de
simulator. Nu kan de console rechtstreeks gevoed
worden met inktbak voorinstellingen via het netwerk.
(1) PC met software
(2) De ethernet aansluiting naar Tape Emulator
(3) Console/Pers
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Een digitale cassette wordt rechts getoond.
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Communicatieparameters

Open het Tape menu vanuit het Instellingen menu (1).
Zet de RS232 communicatieparameters (2) als volgt:
• Baudrate = 9600

1

• Parity = No parity
• Stop bits = 1
• Data bits = 8
• Delay between bytes = 1

4.8.3

1

Maximale inkt schuif waarde op de console

Normaal gesproken staat 100% opening van een inkt
schuif op de pers gelijk aan de logische waarde van
100 op de console.
Op sommige persen staat de 100% opening gelijk
aan een waarde van 256. Om rekening te houden
met deze verhouding moet 256 als waarde in veld (2)
worden ingevuld.
Note
Een aanwijzing voor dit probleem is wanneer de
waarden die verzonden worden van de software naar
de simulator constant een tekort hebben met een
factor van ongeveer 2,5.

4.8.4

1

Ontvangen van onjuiste inkt schuif waarden

Inkt schuif profielen die komen van een goedgekeurd
drukvel; deze worden hergebruikt voor herdruk en
linearisatie. Af en toe kan het gebeuren dat een inkt
schuif motor op een pers stuk is. Zo'n inkt schuif zou
een waarde van 99 of hoger kunnen aangeven.
Op persconsoles die een maximum van 256
gebruiken, zou de aangegeven 255 of hoger kunnen
zijn.
InkZone Perfect HB02-009 NL
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1

1

De software kan ingesteld worden om een dergelijke
waarde te negeren om zodoende een correct archief
en linearization gegevens te verkrijgen. Selecteer het
aankruisvakje (2) en geef een “trigger” waarde op van
99 of 254, afhankelijk van wat het systeem gebruikt
op de console.
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Versturen van programma code met elk opdracht

Door het activeren van dit aankruisvakje (2) is een
hardware programma code naar de simulator
gestuurd. Zet de tijd onderbreking voor het sturen van
een dergelijk gegevens (3) tot 15 seconden.
Note
Deze modus is voor normaal gebruik onbruikbaar
gemaakt.
1

1

1

4.8.6

Reset het communicatieproces

Stel een waarde in seconden (2) in voor dat het
communicatieproces gereset wordt. Dit vermijdt
problemen op het plaatselijke PC werkstation.
Note
Stel de waarde niet lager in dan 300.

1

1

4.8.7

Numerieke kleur informatie voor de persconsole

Bij de console wordt de ontvangen kleur naam met
specifieke getallen geïdentificeerd. De getallen kunnen
aan maximaal zeven kleuren toegewezen worden: de
vier basis proces kleuren zwart, cyaan, magenta en
geel plus drie bijkomende spot kleuren (2).

1
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4.9

Card Menu

4.9.1

Waar het voor gebruikt wordt

Note
Het Card menu is alleen beschikbaar indien de licentie
sleutel de optie ondersteund om uit te voeren naar
een flash card of een jobcard emulator apparaat.
Op de Heidelberg CP2000, CP1.02, CP1.03 en
CP1.04 consoles wordt een flash card lezer gebruikt
voor het inlezen van de inktbak voorinstellingen. Op
de meeste MAN Roland consoles wordt een chip
card lezer gebruikt

4

1

1

Op deze consoles wordt de card emulator in de card
lezer gestoken in plaats van de gewone card. De
emulator is verbonden met het netwerk via Ethernet
en het TCP/IP protocol.

1

(1) PC met software
(2) De ethernet aansluiting naar de card emulator
(3) Console/Pers

4.9.2

Communicatieparameters

Open dit venster door dit te selecteren vanuit de
Menu instellingen (1).

1

Vul het IP adres en poort nummer van de simulator
hier in (2).
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Additionele communicatie instellingen

Deze functie probeert transmissiemislukking te
voorkomen voor het geval er een
communicatieprobleem is. Geef een waarde op voor
hoe veel keer de software (2) zou moeten proberen
de gegevens te versturen en voor hoe lang het dit zou
moeten proberen (3).

1

1

1

4.9.4

Sturen van een opdracht thumbnail voorbeeld naar een map

Wanneer dit aankruisvakje (2) geactiveerd is, zal een
thumbnail afbeelding van elk opdracht naar een map
gestuurd worden. Selecteer het pad hier (3).

1

1

1

4.9.5

LCS instellingen voor MAN Roland consoles

MAN Roland consoles kunnen werken met een vooraf
ingestelde modus genaamd LCS. Het wordt gebruikt
voor opdrachten met heel lage inkt dekking. De
functie kan worden geactiveerd door dit aankruisvakje
(2). Selecteer de minimum inktsleutel (3) wanneer
LCS actief is.

1
1
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4

MAN Jobcard menu

4.10.1 Waar het voor gebruikt wordt
Note
Dit menu is alleen beschikbaar indien de licentie
sleutel de optie ondersteund om uit te voeren naar
een MAN Jobcard Reader.
De software kan informatie versturen naar een MAN
Jobcard Reader. Het is verbonden via een seriële
RS232 poort aan een PC werkstation.

1

1

De Jobcard Reader is offline geplaatst of direct via
een online connectie met de per console.
(1) PC met software
1

(2) De verbinding met de Jobcard emulator.
(3) Console/Pers

4.10.2 Communicatieparameters
Open het MAN Jobcard venster uit het geselecteerde
menu (1). Selecteer de functie om het
configuratiescherm te openen.

1

Selecteer de communicatiepoort waarop de MAN
Jobcard schrijver is geïnstalleerd (2).
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4.10.3 Inkt instellingen formaat
Kies tussen vier formaten (2):
1.) RCI1
Inkt schuif gegevens.

1

2.) RCI2
Inkt schuif gegevens. Standaard formaat voor de
meeste MAN consoles.
3.) RCI3
Inkt schuif gegevens.

1

4.) EPS
Ink dekking gegevens.
Note
Wanneer het EPS formaat gebruikt wordt, zal de
software alle kalibraties omzeilen. Alle kalibreer
kwesties worden rechtstreeks op de persconsole
behandeld.

4.10.4 Lage inkt dekking op RCI output
MAN Roland consoles werken met een LCS modus
voor opdrachten met een lage inkt dekking.

1

LCS kan enkel (3) geactiveerd worden, indien een RCI
formaat uit dit selectievak (2) is geselecteerd.
Wanneer LCS actief is, selecteer de minimum inkt
sleutel opening uit deze lijst (4).

1

1
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4

4.10.5 Lage inkt dekking op EPS gegevens
Wanneer het EPS formaat (2) is geselecteerd, kan
een correctie waarde (3) voor opdrachten met lage
inkt dekking geselecteerd worden. De waarde 0 heeft
geen invloed op lage inkt dekking gebieden. De
hoogste waarde 5 heeft het grootste effect.

1

1

1

4.10.6 Opdracht kaart functies
Pas volgende instellingen op de opdracht kaart toe:
(2) Zet de schrijf bescherming aan

1

1

1

1

(3) Schrijf bescherming uitzetten
(4) Formatteert de opdracht kaart
(5) Reset de opdracht kaartlezer
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KBA E-Floppy menu

4.11.1 Waar het voor gebruikt wordt
Note
Dit menu is alleen beschikbaar indien de licentie
sleutel de optie ondersteund om uit te voeren naar
een KBA E-floppy.

1

Om een KBA console online te brengen, wordt er een
3.5” floppy drive gesimuleerd.
Op de consoles wordt van de floppy drive de
gegevenskabel losgekoppelt en verbonden met de
floppy simulator. Nu kan de console rechtstreeks
inktbak voorinstellingen ontvangen van het PC
werkstation.

1

1

(1) PC met software
(2) De verbinding met de E-Floppy Emulator.
(3) Console/Pers

4.11.2 Communication parameters
Selecteer menu optie (1) om het configuratiescherm
te openen.

1

Geef het IP adres en poort nummer (2) voor de EFloppy simulator in.
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4

4.11.3 Additionele communicatie instellingen
Geef een waarde op voor hoe veel keer de software
(2) zou moeten proberen de gegevens te versturen en
voor hoe lang het dit zou moeten blijven proberen (3).

1
1

1

4.11.4 Pers console formaat
Selecteer een persconsole formaat ofwel COL ofwel
GRO (2).
1
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Kleur menu

4.12.1 Gemeenschappelijke parameters
Note
Het Kleur menu is enkel verkrijgbaar indien het output
formaat dit ondersteunt.
Selecteer het Kleur configuratiescherm (1) in het
Instellingen menu. Op sommige consoles worden de
ontvangen kleurnamen met een specifiek getal
aangeduid. De getallen kunnen worden toegewezen
aan twaalf kleuren: de vier basisproces kleuren zwart,
cyaan, magenta en geel en bovendien acht
bijkomende spot kleuren.

1

1

1

Op sommige persen kan een ductor interval worden
ingesteld voor elk kleur (3).

4.13

Water Menu

4.13.1 Gemeenschappelijke parameters
Note
Het Water menu is enkel verkrijgbaar indien het
output formaat dit ondersteund.
1

Selecteer het Water configuratiescherm (1) in het
Instellingen menu.
Op verschillende consoles kan de water instelling op
de pers door een getalwaarde gecontroleerd worden.
Het kan voor elke eenheid onafhankelijk (2) ingesteld
worden.
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Kalibreer Curve

5.1

Begrip

5.1.1

Overzicht

5

De software gebruikt interne kalibreer curves om de
inkt instellingen te optimaliseren voor verschillende
papier soorten en inkt types.
Deze curves regelen de inkt schuif en ductor waarden
op de persconsole. Een set kalibreer curves is of
gedefinieerd voor de proces kleuren Cyaan, Magenta,
Geel, Zwart en bovendien voor spot kleuren, ofwel
voor elk oplage eenheid van de pers.
De kalibreer curve kan handmatig of met de
linearization wizard worden gecreëerd. Creëer zoveel
sets als u wenst; de software heeft geen enkele limiet.

5.1.2

Toegang tot de curve sets

Open het Kalibreer configuratiescherm (1). Twee
opties zijn aanwezig: één voor het creëren van een
nieuwe set curves (2) en één voor het regelen van een
bestaande set (3).

1

1
1

InkZone Perfect HB02-009 NL

5.1.3

kleuren of drukeenheden kalibreren

Een set kalibreer curves wordt gemaakt voor een
bepaald aantal kleuren of voor de perseenheden.
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Selecteer hier (1) het type kalibreer curve.
Neem bijvoorbeeld een vier-kleuren CMYK opdracht
met een schoon en weer zijde op een acht toren pers:
de kalibreer curves die naar "kleuren" gezet is
beïnvloeden de proces kleuren die op de schoon en
de weer staan beide op de zelfde manier.

1

1

Selecteer een kleur curve door op de
overeenkomende knop (2) te drukken. Een set curves
kan uit maximaal 12 individuele curves bestaan.
Note
De kalibreer methode toegepast op de kleuren wordt
vaker toegepast dan op pers eenheden.

Kalibreren op eenheden:
Selecteer de eenheden (2) waarvoor de curve zou
moeten worden toegepast.

1

1

5.1.4

Inkt sleutel curve versus ductor curve

Selecteer met deze twee knopen (1) ofwel de inkt
sleutel curve, die als een blauwe curve (2) getoond
wordt, ofwel de ductor curve, die als een rode curve
(3) getoond wordt.
Wanneer de inkt sleutel curve geselecteerd is (1), zal
knop (4) voor de actieve kleur of eenheid naar blauw
veranderen.

1

1

1
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Wanneer de ductor curve wordt geselecteerd,
veranderd de knop voor de actieve kleur of eenheid
naar rood (4).

1

5.1.5

Spot kleur afhandeling tijdens transport

Tijdens export naar het inktbak voorinstelling formaat,
zoekt de software door de opdrachten naar spot
kleuren. Drie scenario's zijn mogelijk:
1.) De opdracht heeft geen spot kleuren: De software
voert hem zonder enig bericht uit.

1

2.) De opdracht bevat een spot kleur die in de curve
set gedefinieerd is:
De software voert de opdracht uit. De spot kleur
wordt volgens de berekende spot kleur curve
behandeld. Geen bericht verschijnt.
3.) Een opdracht bevat een spot kleur die niet in de
curve set is gedefinieerd:
Tijdens export detecteert de software de
missende kalibreer curve en toont een bericht (1)
om de gebruiker te waarschuwen.
1
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De gebruiker kan ofwel de standaardcurve
gebruiken door te klikken op [YES], of de
missende spot kleur naar een vooraf gedefinieerde
kalibreer curve toewijzen door te klikken op [NO].

1

Wanneer de tweede optie wordt geselecteerd,
verschijnt een nieuw dialoog venster (2).
Koppel de spot kleur aan een vooraf gedefinieerde
kalibreer curve (3).
Note
Aan elke curve moeten voor elke spot kleur 3
verschillende curves worden toegevoegd. Een curve
voor hoge dekking, een voor communicatiemiddel en

InkZone Perfect – Installatie en configuratie handboek

5-3

5

Kalibreer Curve
Bediening modus

een voor lage dekking. De drukker kan dan beslissen
welke set de spot kleur best kan worden toegepast.

5.2

Bediening modus

5.2.1

Voeg een nieuwe curve toe

Druk op functie (1) om een basiscurve te krijgen.
Indien de curve modus naar "kleuren" is gezet zal een
set met de proces kleuren Cyaan, Magenta, Geel en
Zwart worden gegenereerd. Daarmee is er een curve
met een zogezegde standaardwaarde verkrijgbaar.

1

Indien de curve modus naar "eenheden" is gezet,
wordt een set curves voor eenheid 1 tot en met 12
gegenereerd.

5.2.2

Voeg een kleur aan de curve toe

Om een spot kleur curve toe te voegen, selecteer een
van de vrije knopen (1). Druk nu knop (2) om een
naam in veld (3) toe te voegen.
Note
Alle kleuren van alle opdrachten in
de invoermap worden in de kleur lijst getoond (4).

1

1

1
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5

Aanpassen van een curve vorm

Er zijn drie andere manieren om de vorm van een
curve te veranderen:

1
1

• Verander de waarde van een bijzondere curve
positie hier (1).

1

• Verander de vorm door het slepen van de punt op
de curve naar boven of beneden (2).

1

• Druk de knopen (3) om de waarde toe of af te
laten nemen middels een percentage. Afhankelijk
van de radio knop instelling (4), verandert de
curve.

5.2.4

Kopieer de curve waarde van een kleur naar een andere kleur

Selecteer de bron (1) curve als getoond aan de
linkerzijde van het venster. Open de lijst ernaast en
selecteer de bestemming kleur (2). Druk de pijl knop
(3) om de bron kleur waarde naar de bestemming
curve over te brengen.
1

1

1

5.2.5

Openen van een bestaand kalibreer curve stel

Open een bestaande kalibreer curve set door het
klikken van de tweede functie (1) in het navigatie
gedeelte. Selecteer de set in het dialoog venster dat
op (2) springt.
1
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Bewaren van de kalibreer curve

Sla de veranderingen op door het drukken van knop
(1). Om de veranderingen in een nieuwe kalibreer
curve set te bewaren, druk knop (2).

1
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Linearization wizard

6.1

Begrip

6.1.1

Overzicht

6

De Linearisatie wizard helpt de gebruiker met het
regelen en creëren van kleur kalibreer curves.
Twee stappen zijn noodzakelijk:

1

1.) Bewaar de inkt schuif gegevens van de console
op een communicatiemiddel of via de simulator.
Indien een inkt bestand gebaseerd systeem wordt
gebruikt, worden de gegevens in het
besturingssysteem opgeslagen.
2.) Laat de terug lees functie lopen (1) en selecteer
optie (2) om de gegevens naar de wizard te
sturen.
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Linearization wizard
Begrip

Gebruik van de wizard

Selecteer de Linearization Wizard in het navigatie
gedeelte. Selecteer het papiertype uit deze lijst (1).
Druk op knop (2) om verder te gaan.

1

1

Neem de volgende stap en selecteer de geschikte
opdrachten uit de opdracht lijst (1). Selecteer ze
allemaal met knop (2) of selecteer hen individueel
door erop te klikken met de muis.
1

Ga verder met knop (5).
Bijkomende controlerende functies:
• Verwijder geselecteerde opdrachten (3)
• Deselecteer alle opdrachten (4)

1

1
1

1
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Een dialoog venster verschijnt. Selecteer het curve
bestand dat geoptimaliseerd moet worden.
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Het laatste venster toont de oude en nieuwe kalibreer
curves. De nieuwe curve is berekend met de
gegevens van de opdracht, de inkt dekking en de inkt
schuif gegevens van het goedgekeurde drukvel. Elke
kleur kan onafhankelijk geanalyseerd en bijgesteld
worden.

Lees de grafiek zo:
• (1) Horizontal as X = invoergegevens van prepress
• (2) Verticaal as Y = waarde die voor de inkt sleutel
gebruikt is
• (3) Dikke licht blauwe lijn = oorspronkelijke
kalibreer curve

1

• (4) Dunne blauwe lijn = nieuw berekende curve
1

• (5) Dunne rode lijn = ductor curve
• (6) Paarse punten = vertegenwoordigen een
combinatie van de berekende inkt waarde van de
prepress (X as) en de laatste inkt stand van het
goedgekeurde drukvel (de Y as).

1

1

1
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Regel de curve aan de hand van de volgende criteria:
• effen de curve
• verplaats de curve naar het lager gebied dan de
paarsen punten
• negeer punten die te ver buiten de populatie
liggen (1)
• indien de lijn van de paarse punten eindigt, maak
de curve regelmatig en in een licht verhoogde
vorm (2)
• teken de rode ductor curve in een regelmatige en
een licht verhoogde vorm (3)

1

1
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Bewaar de nieuwe curve.
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MAN Konsole

7.1

Workflow

7

De MAN Roland console wordt gebruikelijk met een
Jobcard Lezer uitgerust om inktbak gegevens te
ontvangen. De aansluiting van de software met de
console kan zowel Offline of Online gemaakt worden.

7.2

Online communicatie

Bij de pers console is de Jobcard Lezer aan een
multiplexer aangesloten. De multiplexer verbindt ofwel
naar de console ofwel de de industriële PC, waar de
software op is geïnstalleerd.
De console leest de inkt gegevens van een Opdracht
Kaart die in de Jobcard Lezer geplaatst is.

7.2.1

Data formaat

De gegevens zijn beschreven in een inkt dekking of
inkt schuif formaat.
Inkt dekking
RCI1, RCI2, RCI3
Normaal formaat is RCI2
Inkt schuif
EPS formaat

7.2.2

Eerste vereiste
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De console is met een Opdracht kaartlezer uitgerust.
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Offline communicatie

De Jobcard schrijver is met een seriële aansluiting
met de PC verbonden waar de software op
geïnstalleerd is. De software zal de inkt gegevens
naar de Opdracht kaarten schrijven voor de
verschillende persen.
Andersom leest de software een opdracht kaart die
inkt schuif informatie bevat van een afgedrukte
opdracht, voor het opslaan daarvan in een archief en
hergebruik in een latere productie.

7.3.1

Data formaat

De gegevens zijn beschreven in een inkt dekking of
inkt schuif formaat.
Inkt dekking
RCI1, RCI2, RCI3
Normaal formaat is RCI2
Inkt schuif
EPS formaat

7.3.2

Eerste vereiste

De console is met een Opdracht kaartlezer uitgerust.

7.4

Lees en schrijf de inkt gegevens op de console
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Bij de persconsole, lees en schrijf de inktbak
voorinstellingen met de standaard
bedieningscommando’s in.
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Ryobi

8.1

Workflow

8

De Ryobi console wordt gebruikelijk met een 3.5”
diskette drive uitgerust om inkt gegevens te
ontvangen. Sommige consoles zijn voorbereid voor
een online aansluiting via Ethernet, deze zijn met een
Ethernet netwerk kaart uitgerust. De connectie van de
software met de console kan Offline of Online
gemaakt worden.

8.2

Online communicatie

De inktbak voorinstellingen worden vooraf ingesteld
via de Ethernet netwerk aansluiting. De console leest
de gegevens uit een gedeelde netwerk map.

8.2.1

Data formaat

De gegevens zijn beschreven in een inkt dekking of
inkt schuif formaat.
Inkt dekking
DEM formaat
Inkt schuif
MCN formaat
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8.2.2

Eerste vereiste

De console is met een Ethernet netwerk kaart
uitgerust.
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Offline communicatie

De inktbak voorinstellingen worden gekopieerd op
een 3,5” floppy en worden ingelezen op de console
van de bestreffende pers.

8.3.1

Data formaat

De gegevens zijn beschreven in een inkt dekking of
inkt schuif formaat.
Inkt dekking
DEM formaat
Inkt schuif
MCN formaat

8.3.2

Eerste vereiste

De console is met een 3.5” diskette drive uitgerust.

8.4

Lees en schrijf de inkt gegevens op de console

Op de persconsole, lees en schrijf de inktbak
voorinstellingen met de standaard
bedieningscommando’s ofwel van diskette ofwel via
de gedeelde netwerk map.

8.5

Instellen van de netwerkverbinding
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Zie de handleiding Ryobi Netwerk.

8-2

InkZone Perfect – Installatie en configuratie handboek

Heidelberg
Workflow

9

Heidelberg

9.1

Workflow

9

De Heidelberg console wordt gebruikelijk met een
Flash Card Lezer uitgerust om inkt instellingen te
ontvangen. De verbinding van de software met de
console wordt Online gemaakt.

9.2

Online – Opdracht kaart Simulator

Op de console wordt de flash card simulator in de
flash card drive geplaatst. Door een TCP/IP
aansluiting worden de gegevens overgebracht van de
software naar de simulatie kaart waar de console
vervolgens de gegevens van leest.
Andersom leest de software de inktbak
voorinstellingen van een afgedrukte opdracht om hem
in een archief op te slaan en/of om in een latere
productie te hergebruiken.

9.2.1

Data formaat

De gegevens zijn in een inkt schuif formaat
geschreven.
Inkt schuif
CPC formaat

9.2.2

Eerste vereiste

De console is met een Flash Card Lezer uitgerust.
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9.3

Lees en schrijf de inkt gegevens op de console

Op de persconsole, lees en schrijf de inktbak
voorinstellingen met de standaard
bedieningscommando’s.

9.4

installatie Flashcard Simulator

Zie het handboek Heidelberg Netwerken.
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KBA

10.1

Workflow

10

KBA console is met een 3.5” diskette drive uitgerust
om inkt gegevens te ontvangen.

10.2

Offline communicatie

De inkt gegevens zijn gekopieerd op een 3.5” diskette
drive en worden ingelezen op de diskette drive bij de
persconsole.

10.2.1 Data formaat
De gegevens zijn in een inkt schuif formaat
geschreven.
Inkt schuif
COL und GRO format

10.2.2 Eerste vereisde
De console is met een 3.5” diskette drive uitgerust
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10.3

Lees en schrijf de inkt gegevens op de console

Op de persconsole, lees en schrijf de inktbak
voorinstellingen met de standaard
bedieningscommando’s van de floppy.
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Komori

11.1

Workflow

11

Komori consoles zijn gebaseerd op het MW.-DOS
besturingssysteem en is voornamelijk met een
diskette drive uitgerust om inkt gegevens te
ontvangen.
Nieuwere consoles gebruiken het besturingssysteem
Windows 98 of hoger en zijn met een Ethernet
netwerk kaart uitgerust.
De aansluiting van de software met de console kan
zowel Offline als Online.

11.2

Offline communicatie

De inkt gegevens worden gekopieerd op een 3.5”
diskette en wordt gelezen via het diskette station in
de drukpersconsole.

11.2.1 Bestands formaat
De gegevens zijn in een inkt schuif formaat
geschreven.
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Ink schuif
PQ0 formaat

11.2.2 Vereiste
De console is met een 3.5” diskette uitgerust.
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11.3
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Online communicatie

Online communicatie

De inkt instellingen bestanden worden vooraf online
door de Ethernet netwerk aansluiting verzorgd.
De console leest de gegevens van een gedeelde
netwerk map.

11.3.1 Data formaat
De gegevens zijn in een inkt schuif formaat
geschreven.
Ink schuif
PQ0

11.3.2 Vereiste
De console is met een Ethernet netwerk kaart
uitgerust.

11.4

Lees en schrijf de inkt instelinslelingen vooraf in op de console

Lees en schrijf de inktbak voorinstellingen vooraf in
met de standaard handelingen.

11.5

Instellen van de netwerk aansluiting
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Zie de handleiding Komori Networking.
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