EMPERON
Konica Minolta’nın Tescilli Baskı Kontrol Teknolojisi
Emperon, gerçek kullanıcı ihtiyaçlarına cevap vermek ve her kullanıcıya üstün bir baskı tecrübesi yaşatmak amacıyla
yoğun AR-GE çalışmaları sonucunda tasarlanmıştır. Piyasaya sürülmesiyle birlikte, Konica Minolta’nın Emperon
kontrol sistemi yenilikçi ve öncü teknolojisi ile müşterilere güçlü bir baskı kontrol yapısı sağladı. Yeni nesil Emperon
geliştirilmiş baskı ve performans işlevleri, kusursuz bir bütünleşme ve uyum sunmaya devam eden çok yönlü bir baskı
sisteminin en gelişmiş halidir. Emperon teknolojisi ek donanımlara ihtiyaç duymaz.
Bu baskı kontrol yapısı verimi arttırarak zamandan tasarruf sağlar. Sistem, hem kullanıcıları hem de müşterileri memnun edecek
profesyonel baskı çıktısı üretmekte ve müşteri sadakatini en üst seviyeye çıkarmaktadır. Kullanıcılarına büyük bir kullanım
kolaylığı sağlayan Emperon öğrenme eğrisini neredeyse ortadan kaldırır. Kullanıcılar vakit kaybetmeden çalıştıklarında verimlilik
artar, sinir bozucu gerilimler tamamen geçmişte kalır ve müşteri memnuniyeti artar: Emperon baskı kontrol teknolojisi çalışma
ortamında etkileyici bir konfor ve rahatlık sağlar.
IT uygulamaları açısından bakıldığında, başta daha yüksek oranda esneklik ve uyum ile azaltılmış iş yükü olmak üzere uzun bir
faydalar listesi ortaya çıkıyor: Kusursuz sistem entegrasyonu sayesinde kullanıcılar vakit kaybetmeksizin iş süreçlerini uyguluyor
ve böylelikle verimlilik artıyor.

EMPERON
Platform Uyumu
Emperon baskı kontrolcüsü Windows, Mac, Linux, Unix,
Citrix, SAP gibi en popüler işletim sistemleri ve baskı
ortamları ile benzersiz bir uyum sunuyor.
Konica Minolta, SAP Yazıcı Üretici Programı’nda Gold üyelik
statüsüne sahiptir. Bu program çerçevesinde geliştirilen
tüm cihaz tipleri SAP doğrudan müşteri desteği ile
belgelendirilmektedir.

Yüksek Performans & Mükemmel Kalite
Emperon baskı kontrolcüsü en üst seviye performansı
mükemmel kalite ile birlikte sunuyor. Bu güçlü işlemci ile
büyük miktarlarda veri bile hızla işlenebiliyor. Sistemin
özellikleri yüksek baskı kalitesi sağlayacak şeklide
tasarlanmıştır: Parlaklık modu, kenar güçlendirme gibi
seçenekler ile kalite ayarlarına hassasiyet kazandırmakta ve
istenilen değişikliklere imkân tanımaktadır.

Sürücüler
Emperon baskı kontrolü teknolojisi, PCL ve PostScript
uygulamalarında yazıcı sürücülerini standartlaştırarak
tutarlı bir görüntü ve his yaratmaktadır. Konica Minolta’nın
geliştirdiği MyTab yazıcı sürücüsü, kullanım rahatlığını
arttırmak üzere sürücülerin kolaylıkla uyarlanabilmesini
sağlayan büyük bir yeniliktir: Temelde MyTab, içerdiği ayrı
bir ön kayıt kartı sayesinde kullanıcıların kişiselleştirilmiş
yazıcı işlevlerini yaratmalarına olanak sağlamaktadır.

MyTab – Kullanıcı arayüzü kişiselleştirilebilir

Önemli Noktalar
– Standart PCL/PostScript, PDF, XPS ve
OOXML desteği
– 64-bit işlemci performansı
– Rip-while-print teknolojisi ile baskı alırken bir sonraki
baskıyı işleme koyma
– Çok yönlü baskı işlevi (overlay, karışık yön, karışık
medya, bölüm, poster modu, kombinasyon, boş
sayfaların atlanması, sonlandırma, kapak modu,
filigran)
– PC/PostScript için birleştirilmiş sürücüler
– MyTab işlevi
– Windows, Mac, Linux, Unix, Citrix, SAP işletim
sistemleri ile uyumlu

Key facts

PostScript

PCL

Tutarlı bir görüntü ve his yaratır
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