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Julkaistavaksi
Esan Kirjapaino Oy valitsi ProImage ohjelmistot
varmistaakseen painolaadun ja optimoidakseen
painovärikustannuksia
Automaattinen PDF-sivujen ja ilmoitustiedostojen tarkistus sekä
korjaus – ja painovärikustannusten optimointi.

Lontoo, UK ja Lahti, Suomi – 12. syyskuuta 2011: ProImage on
tänään julkistanut, että Esan Kirjapaino Oy – Päijät-Hämeen johtava
viestintäkonserni – on ottanut käyttöönsä ProImage OnColor- ja OnColor
ECO-ohjelmistotuotteet tehostamaan tuotantoaan.
Ohjelmisto varmistaa, että n. 2.000 kpl PDF-sivutiedostoa kuukaudessa
ovat laadullisesti kunnossa ennen niiden lähettämistä RIP- ja
levynvalmistusprosessiin. Tämän lisäksi ohjelmisto automatisoi
ilmoitustiedostojen käsittelyä ennen niiden sijoittelua sivulle tuotantoa
varten säästäen näin aikaa ja mahdollisia kustannuksia aiheuttavia
virheitä. ”Se suorittaa nämä toiminnot erittäin nopeasti,” sanoo Antti
Santala, Ilmoitusvalmistuksen tuotantopäällikkö, Esan Kirjapaino Oy.
Näiden lisäksi OnColor ECO painovärin optimointiohjelmisto
automaattisesti vähentää painovärikulutusta ja kustannuksia ylläpitäen
samalla korkeinta mahdollista painolaatua. Ohjelmisto automaattisesti
muuntaa sivujen pikseli- ja vektoritiedot oikeaan väriavaruuteen
säilyttäen samalla originaalivärien ilmeen. Se myös lyhentää
kuivumisaikaa ja pienentää yhtiön hiilijalanjälkeä.
Esan Kirjapaino Oy julkaisee tilattavia 7-päiväistä Etelä-Suomen Sanomatja 6-päiväistä Itä-Häme-sanomalehteä sekä ilmaisjakelulehtiä Uusi Lahti,
Seutu4 ja Mäntsälän Uutiset.

Antti Santala lisää “ (ProImage) ohjelmistoa on helppo käyttää ja OnColor
ECO-tuotteen tarjoama painovärikustannusten säästö on myös meille
tärkeä asia pyrkiessämme vähentämään tuotantokustannuksia samalla,
kun ylläpidämme ilmoitusasiakkaidemme vaatimaa korkeaa laatua.”
ProImage OnColor automaattinen kuvankäsittely- ja OnColor ECO
painovärin optimointiohjelmisto toimitettiin ja ylläpidetään THT-image Oyn
toimesta, joka on ProImage-partneri Suomessa.
THT-image Oy on erikoistunut digitaalisten kuvankäsittely-, työnkulku- ja
arkistointisovellusohjelmistojen toimittamiseen ja tukemiseen.

New ProImage
Vuonna 1995 alunperin nimellä New ProImage America, Inc. perustettu
yhtiö on johtava selainkäyttöön perustuvien digitaalisten työnkulku-,
tuotannon seuranta-, värikuvien prosessointi- ja painovärin
optimointiratkaisujen toimittaja sanomalehti- ja painoteollisuudelle.
ProImage on sitoutunut tekemään monimutkaisesta julkaisemisesta
yksinkertaisempaa, parempaa laatua tarjoavaa ja tuotantokustannuksia
vähentävää käyttäen siihen stnadardia selainteknologiaa.
New ProImage Ltd. pääkonttori sijaitsee Netanya, Israel, ja sillä on
myynti- ja tukiorganisaatiot Pohjois-Amerikassa (Princeton, New Jersey)
ja Euroopassa (Lontoo, UK). Lisätietoja ProImagesta:
www.new-proimage.com.
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