INK JET

PHOTO IMAGING

PREPRESS

MEDICAL IMAGING

Oprogramowanie EPSON OrderController
Program przeznaczony do używania z drukarkami Epson SureLab umożliwiający kontrolę produkcji, ustawianie kolejki zleceń oraz zliczanie
kosztów. Operator ma możliwość łatwego edytowania obrazu (format, kadrowanie, obracanie, korekcja ostrości, korekcja jasności, korekcja
nasycenia, korekcja koloru oraz usuwanie efektu czerwonych oczu). Edytowane pliki mogą być także eksportowane i zapisywane do folderu
sieciowego, urządzenia pamięci masowej USB, płyty CD lub DVD.

OrderController

OrderController LE

Wersja

3.1.4

3.1.4

Nr Art.

C12C843926

C12C932691

Wymagania
System Operacyjny
CPU
Pamięć RAM
Twardy Dysk
Monitor

• Windows 7 Professional (32bit/64bit)
Windows 8 (64bit), Windows 8.1 (64bit)
Windows 10 (64bit)
• Intel Core2Duo 2 GHz lub szybszy
• 2GB lub więcej (rekomendowane 4GB)
• 2GB lub więcej (w momencie instalacji)
• 1280x1024 px, 24bit color lub większy

• Windows 7 Professional (32bit/64bit)
Windows 8 (64bit), Windows 8.1 (64bit)
Windows 10 (64bit)
• Intel Core2Duo 2 GHz lub szybszy
• 2GB lub więcej (rekomendowane 4GB)
• 2GB lub więcej (w momencie instalacji)
• 1280x1024 px, 24bit color lub większy

SL-D3000, SL-D700, SL-D7 Studio,
wielkoformatowe drukarki Epson LFP
oraz desktopowe drukarki Epson A3+/A2
JPEG, JFIF, TIFF, BMP o max. wielkości 10000x10000 px
Twain (Skanery), DPOF, Przeglądarki
nieograniczona
300
6, 8 lub 9 w zależności od ustawień
999

tylko SL-D700

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Specyfikacja
Obsługiwane drukarki

Obsługiwane formaty plików
Wspomagane źródła wejścia obrazów
Ilość obsługiwanych drukarek
Ilość kanałów (formaty wydruku)
Ilość zdjęć w ekranie edycyjnym
Maks. liczba kopii

Właściwości

Cena netto
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korekcja kolorów CMY
korekcja gęstości
korekcja jasności
korekcja ostrości
korekcja nasycenia
o
obracanie o 90
o
obracanie o 0.1
siatka wspomagająca obracanie (3 typy)
kadrowanie
powiększanie
format dynamiczny
wydruk z ramkami (także kolorowymi)
usuwanie efektu czerwonych oczu
wygładzanie skóry
automatyczna korekcja Epson Auto Photo
Fine (APF) z zaawansowanymi opcjami
filtrowania w oparciu o scenerię obrazu
• możliwość rozdzielania zlecenia
• możliwość podkładania indywidualnych
profili ICC

2.200,00 €

JPEG, JFIF, TIFF, BMP o max. wielkości 10000x10000 px
Twain (Skanery), DPOF, Przeglądarki
tylko 1
tylko 30
tylko 6
999

korekcja kolorów CMY
korekcja gęstości
korekcja jasności
korekcja ostrości
korekcja nasycenia
o
obracanie o 90
o
obracanie o 0.1
siatka wspomagająca obracanie (3 typy)
kadrowanie
powiększanie
format dynamiczny
wydruk z ramkami (także kolorowymi)
usuwanie efektu czerwonych oczu
wygładzanie skóry
automatyczna korekcja Epson Auto Photo
Fine (APF) z zaawansowanymi opcjami
filtrowania w oparciu o scenerię obrazu

500,00 €

