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Prepress software voor uw Print & Cut workflow
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De software voor een slimme workflow 
Intelligent automatiseren met 

Invoer

Als digitale controlekamer voor het maken van afdruk- en snijgegevens zorgt Prime Center voor een productieve en efficiënte 
prepress-workflow. Maak met slechts een paar keer klikken kant-en-klare, geneste taken voor print-en snijwerk.

Ondersteunde bestand-
sindelingen
• .eps
• .jpg
• .pdf
• .png
• .tiff
• ...

Vijf argumenten voor PrimeCenter
Optimaliseer uw workflow met PrimeCenter, bespaar tijd, elimineer storingsbronnen en fouten.

Bespaar tijd
De optie om bleed- en trimboxen 
rechtstreeks in PrimeCenter uit te 
voeren vermindert het aantal 
benodigde stappen in de prepress 
fase en helpt u tijd te besparen.

Vermindert overschot
Dankzij het automatisch nesten 
van uw gegevens, op basis van 
snijcontouren, gebruikt u het 
materiaal optimaal en vermindert 
u overschot.

Elimineer fouten
Onjuiste gegevens creëren een 
potentieel knelpunt dat uw workflow 
kan blokkeren. Preflight-controles 
zorgen voor een soepel en efficiënt 
proces.

Metagegevens toevoegen
Voor een snelle identificatie worden de 
lay-outs voorzien van opdrachtgegevens, 
bijvoorbeeld met afscheurbare lipjes. 

Trimboxen/snijkaders maken
Automatisch gemaakte trimboxen/snijkaders besparen tijd tijdens het voorbereiden van jobs 
voor verschillende toepassingen.

Preflight check
Onjuiste gegevens worden snel gedetecteerd 
en kunnen vroegtijdig worden geoptimali-
seerd.

Optimaliseer uw workflow
Print & Cut workflows vereisen 
een eenvoudig en flexibele manier 
om bestanden voor te bereiden. 
Met PrimeCenter definieert u zelf 
uw workflow. 

Vereenvoudigde voorbereiding
De mogelijkheid om uw 
bestandsvoorbereiding te 
vereenvoudigen en automatiseren 
bespaarttijd. Met een paar klikken 
kunt u print- en snijtaken maken die 
klaar zijn voor gebruik.

Bleeding
Voeg een bleed/afloop toe om registratieproblemen te compenseren.

Jobtickets
Integreer uw webshop of 
MIS in geautomatiseerde 
workflows met metadata van 
PrimeCenter en ZCC. 

Het geëxporteerde PDF  
uitvoerbestand wordt door de 
meeste snijmachines 
geïnterpreteerd.

Open interfaces zorgen voor 
uitvoer van PDF's naar een 
willekeurige RIP en naar elke 
printer.

Uitvoer

Zünd Cut Center stuurt geschatte 
productietijden door naar Prime 
Center. Zo is een flexibele planning 
van de productie mogelijk.

Nesten op basis van metagegevens 
Het nesten in sets geeft u de mogelijkheid om eenvoudig bedrukte en gesneden onderdelen te 
sorteren. 

Nesten in stappen
Wilt u een rol van 50 m niet in één keer bedrukken? Met PrimeCenter kunt u afdrukopdrachten 
automatisch in stappen onderverdelen.
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Zünd Systemtechnik AG
Industriestrasse 8
CH-9450 Altstätten
T +41 71 554 81 00
info@zund.com
www.zund.com

De mate van automatisering
bepaalt de snelheid

Behoud handmatig de volledige controle over de vereiste werkstappen.
Loop bij het voorbereiden van uw job de relevante voorbereidingen stap voor stap door - eenvoudig en 
intuïtief.

PrimeCenter Basic

Maak en gebruik een onbeperkt aantal recepten en pas de verschillende functies  
semi-automatisch toe.
Breng de benodigde stappen bij de voorbereiding van het afdrukken samen in een recept, individueel per 
type opdracht of toepassing.

PrimeCenter Pro

Recepten volautomatisch uitvoeren

• Maak een onbeperkt aantal in-en output hotfolders voor eenvoudige Drag&Drop workflows.
• Gebruik jobtickets op basis van XML vanuit MIS, ERP of webwinkel

PrimeCenter Max

PrimeCenter Basic Pro Max

Preflight, bleed, nesting Ja Ja Ja

Groeperen/Ganging, Input Hotfolders, 

Semi-automatisering
Nee Ja Ja

Volledige automatisering, XML, 

jobtickets
Nee Nee Ja

Gebruiker 1 1 3

Ondersteunde besturingssystemen

Windows macOS


