ZOOM IND PÅ KVALITET
MED IQ-501, INTELLIGENT QUALITY CARE
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ZOOM IND PÅ

AUTOMATISERING
Konica Minoltas Intelligent Quality Care-system er innovationen for
printudbydere, der gerne vil være et skridt foran konkurrenterne.
IQ-501, der fungerer ved hjælp af intelligent maskinautomation,
er tidsbesparende og skaber ekstra værdi for både dit trykkeri og
for dine kunder.
Den innovative IQ-501 til Intelligent Quality Care sætter nye
grænser for ensartethed og pasningspræcision. IQ-501
indeholder omfattende automatisering til billedposition og
registrering samt farvestyring. Dette er muligt takket være det
beskyttede styringssystem, der kontrollerer og korrigerer printet
i et lukket kredsløb. Den automatisering, som IQ-501 tilbyder,
omfatter også farvekalibrering og profilering – alt sammen for
at spare operatøren tid og reducere mængden af spild, mens
produktiviteten samtidigt stiger.
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SE, HVAD DU UNDGÅR MED IQ-501, OG
HVAD DET BETYDER FOR DIN VIRKSOMHED
SLUT

SLUT

SLUT

SLUT

med daglig "opvågning" eller
klargøring af udstyr og jobtilpasning
flere gange i dagens løb

med behovet for
tredjepartsudstyr til
farvekalibrering

med behovet for
regelmæssig
brugeruddannelse

med at tabe penge på spildt
output eller printbestillinger, som
afvises/returneres af kunderne

IQ-501 kan spare din virksomhed for
op til 300 arbejdstimer om året

sparer tid og
investeringer

øget operatørtid og lavere
omkostninger

større kundetilfredshed og
sikring af din avance

EKSEMPEL: UDSKRIVNING AF VISITKORT
– Produktion af perfekte, professionelle output er en
krævende og teknisk opgave. For eksempel bliver
printning af visitkort – et hyppigt og rutinepræget
job – meget mere effektivt, når det automatiseres
med IQ-501!
– Tænk på den tid, det tager operatøren at gennemgå
prøveprint igen og igen, sikre at opsætningen
er perfekt til at skære inden for en acceptabel
tolerance og gennemgå registreringen.

– Med Intelligent Quality Care-teknologien
automatiseres hele processen: Din IQ-501 tilbyder
en justering af autoregistreringen, der er præcis.
Derudover sender den løbende feedback til
motoren for automatisk at justere farverne præcist
til kundens krav. Perfekte, fejlfri visitkort printes
næsten med det samme.
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ZOOM
IND
PÅ
BANEBRYDENDE TEKNOLOGI
Når du vælger IQ-501 Intelligent Quality Care-systemet, får du adgang til de mest avancerede billedbehandlingsfunktioner.
Du zoomer ikke kun ind på banebrydende teknologi, men du forbedrer farvegengivelsen på hele dit sortiment af
printprodukter – til stor tilfredshed for dine kunder!

AUTOMATISK KONTROL
AF DENSITY
Præcis og pålidelig kontrol af density er en forudsætning
for farvegengivelse i høj kvalitet og de fineste gradationer.
Minimering af ujævn density sikrer den bedste dækning under
enhver printkørsel.
Anvendelser: Præsentationer, brochurer og billetter

JUSTERING AF GRÅTONER FOR
AT SIKRE PRÆCISE FARVER
Ved produktion af print i sort/hvid eller billedelementer ved hjælp af CMYprocesser overvåges og korrigeres enhver afvigelse fra referencefarven
automatisk under printningen.
Anvendelser: Modekataloger, plakater og annoncer.

FARVEVALIDERING
Valideringen foretages ideelt før jobs, der understreger
farvegengivelsen, eller når du opdaterer printerprofiler.
Proceduren er med til at sikre, at printresultaterne opfylder
kundens forventninger.
Anvendelser: Prøvetryk, kunst og direct mail.
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HÅNDFRI PRINTERKALIBRERING
OG -PROFILERING
For at sikre den bedste printkvalitet er det vigtigt at oprette en kalibreringsog ICC-profil for alle nye medier, og det er nemt og hurtigt med IQ-501. Den
giver direkte adgang til adskillige ICC-profileringsprogrammer og betyder,
at man helt slipper for ensformige manuelle opgaver som at bruge et offline
spektrofotometer.
Anvendelser: Magasiner, kataloger og fotoprodukter.

HURTIG JUSTERING
AF FARVE OG
REGISTRERING
I REALTID
Alle print overvåges løbende ved automatiseret
proceskontrol i et lukket kredsløb, og hurtige
justeringer sikrer farve- og registreringsresultater
i højeste kvalitet, som opfylder både dine og dine
kunders forventninger.
Anvendelser: Visitkort, manualer og formularer

AUTOMATISK JUSTERING AF
FORSIDE-BAGSIDE-REGISTRERING
Operatøren skal bare angive medier og bakke – så justerer IQ-501 automatisk
forside-bagside-registreringen til jobbet, side for side. Du opnår det perfekte
match med bedste nøjagtighed og præcision på et øjeblik.
Anvendelser: Visitkort, manualer og formularer.
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ZOOM IND PÅ
IQ-501

Børge Møller Grafisk I/S er et anerkendt og alsidigt bogtrykkeri med base i Risskov ved Aarhus. Virksomheden
håndterer hele trykprocessen for kunderne, fra første idé til færdig tryksag. Her har de løbende integreret nye
teknologier og innovative løsninger for at leve op til kundernes behov og ønsker.

Med den integrerede 
IQ-501, Intelligent Quality
Care, kan Børge Møller
Grafisk I/S overvåge
farverne in-line samtidig
med den automatiske forog bagsideregistrering
under produktionen. Ud
over det sikres perfekt
farvekalibrering efter
Fograstandarden og hurtig
indstillingstid. Og den
automatiske density-måling
giver stor farvelighed fra
første til sidste print.
Styrket kvalitet, reduceret
produktionstid og øget
produktivitet. Sådan lyder
den korte opsummering af
fordelene ved den løsning,
som Konica Minolta har
leveret til Børge Møller
Grafisk I/S.

"Det var vores egne grafikere, der
pegede på Konica Minolta, og vi er
meget tilfredse med både løsningen
og forløbet. Farvestyring og betjening
er blevet lettere, og vi får simpelthen
presset mere igennem."
Heini Møller, bogtrykker
Børge Møller Grafisk I/S, Risskov
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til at investere i IQ-501's Intelligent Quality Care-system

Hvad er det, IQ-501 gør, som printsystemer fra andre producenter ikke kan tilbyde? Forstå de specifikke
fordele som du får med IQ-501, og du vil opdage, at dette geniale værktøj hurtigt vil revolutionere dit
produktionsflow! Lyder det for godt til at være sandt? Sæt IQ-501 på en prøve, og se selv!

MAKSIMAL
PRODUKTIONS
EFFEKTIVITET

Den automatiske justering
af farve og registrering
før printningen minimerer
jobopsætningen og
maksimerer produktiviteten.

KRÆVER INGEN
SÆRLIGE
FORUDSÆTNINGER
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Jævnere produktionskørsler og
intet behov for regelmæssig kontrol
under produktionen reducerer
nedetiden til et minimum.
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HURTIGERE
PRODUKTION
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Selv nye printoperatører
kan producere præcist
registrerede, kalibrerede
og profilerede farveprint
fra deres allerførste
printkørsel.

KRAFTIGT REDUCERET NEDETID

Med IQ-501 kan du automatisere
og fremskynde det meste af
forberedelsen og klargøringen
af printeren, hvilket øger
produktiviteten i din virksomhed
og sikrer hurtigere responstider
over for dine kunder.
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FÆRRE SERVICEBESØG
IQ-501's automatiserede cloudbaserede dataindsamling hjælper
med at undgå mange servicebesøg
på stedet, da de fleste problemer
kan fjernløses.

MENNESKELIG
INDGRIBEN MINIMERES
IQ-501's automatiserede teknologi,
der er baseret på kunstig intelligens,
rammer plet hver gang. Målingerne er
altid pålidelige og nøjagtige og kræver
ikke indgriben fra operatøren.
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SLUT MED
MENNESKELIGE
FEJL
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Det kræver ingen særlige
færdigheder at betjene
IQ-501, hvilket reducerer
risikoen for fejlprint, som
skyldes menneskelige fejl.

BESPARELSER

1

GODE
GRUNDE
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Materialespild, der
hidtil var uundgåeligt
under justering af
farve og registrering,
er ikke længere et
problem, og mængden
af tidskrævende
rutineopgaver er
reduceret markant.
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ENSARTETHED PÅ
TVÆRS AF OMRÅDET

Takket være overvågning i realtid
og automatisk justering af farve og
registrering leverer IQ-501 en meget
ensartet kvalitet på tværs af hele dit
udvalg af printprodukter.

KOMPROMISLØS
BILLEDKVALITET
Fra nu af vil du finde det
let at opnå en fremragende
printkvalitet i alle printkørsler.
Lad IQ-501's præcise
automatiske justeringsfunktioner
klare opgaven.

Lautrupvang 2B
2750 Ballerup

Søren Frichs Vej 34C
8230 Åbyhøj

Gøteborgvej 1
9200 Aalborg SV

Tlf. 72 21 21 21
www.konicaminolta.dk

11/2018

Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s

