
ASANTI 
Software de fluxo de trabalho 

para agilizar e automatizar o 

gerenciamento de cores de grande 

formato e processos de impressão

O Asanti é um centro de produção e ferramenta de fluxo de 
trabalho completa e automatizada de sinalização e mostradores. 
Ele é suportado pela versão mais recente do Adobe PDF Print 
Engine e apresenta a solução de gerenciamento de cores 
exclusiva e premiada da Agfa e pré-processamento.



ASANTI
Em um mundo onde tempo é dinheiro, os produtores de sinalização 
e mostradores precisam de processos simplificados e automatizados 
que forneçam nada menos do que resultados finais sublimes. 
Apresentamos o Asanti – software de fluxo de trabalho avançado,  
mas fácil de usar, para impressão de grande formato.

Simplifique seu fluxo de trabalho  

O Asanti é um centro de produção completo e automatizado de 

sinalização e mostradores que possui a premiada tecnologia de 

gerenciamento de cores da Agfa, com a versão mais recente do Adobe  

PDF Print Engine (APPE). Ele possui funcionalidades altamente específicas  

(por exemplo, aninhamento e lado a lado), suporte para vários aplicativos 

(por exemplo, banners, mostradores, impressões transparentes) e  

pré-processamento de PDF rápido e automático.

Simplifique seu fluxo de trabalho com o Asanti e você evitará erros, 

minimizará intervenções manuais, encurtará procedimentos de  

pré-impressão e simplificará todo o seu processo de impressão.  

O resultado? Uma solução de gerenciamento de dados e qualidade de 

ponta a ponta totalmente controlável que impulsiona seus negócios. 

Tempo é dinheiro, 
conveniência é a chave
Automação e pré-processamento

Como uma ferramenta de fluxo de trabalho escalonável que distribui 

a entrada de várias fontes em vários sistemas de hardware, o Asanti 

promove produtividade, eficiência e uma forma centralizada de 

trabalho. Além disso, ele otimiza a produção por meio de ferramentas 

de automação específicas (por exemplo, aninhamento, lado a lado, 

manipulação de materiais, predefinições de parâmetros, possibilidades de 

DQS inteligente), entrada automatizada de arquivos (por exemplo, Asanti 

StoreFront e Asanti PrintSphere) e um poderoso pré-processamento. 

O pré-processamento do Asanti demonstra seu valor em economia de 

tempo e custo, reduzindo o tempo ocioso das impressoras, padronizando 

processos e evitando erros. A verificação automática de PDFs e outros 

formatos de arquivo detecta problemas potenciais em um estágio 

inicial e garante que todos os trabalhos sejam preparados corretamente. 

Desnecessário dizer que isso resulta em melhor controle de qualidade, 

resposta mais rápida e menos desperdício.

O Asanti Autocollect agrupa automaticamente as imagens recebidas 

que precisam ser impressas no mesmo material com a mesma qualidade. 

Ele reavalia as possibilidades de agrupamento cada vez que um novo PDF 

chega e envia o trabalho para a impressora quando critérios predefinidos 

específicos são atendidos – minimizando assim o desperdício.

Além disso, o Asanti Automate Task Processor fornece flexibilidade para 

coletar tíquetes ativos, definindo várias regras/condições que orientam o 

processamento do documento de entrada, dependendo de seus atributos.

O poder do APPE  

A integração do Asanti com o mais recente Adobe PDF Print Engine 

(APPE) permite novos níveis de liberdade e criatividade. Por exemplo, 

ele gerencia a geração de arquivos mestres PDF enquanto elimina a 

necessidade de intervenção manual durante o processo de fluxo de 

trabalho. Além disso, os processos dependentes do dispositivo são 

orientados por instruções no APPE, com a tecnologia PDF garantindo 

consistência de ponta a ponta em todos os dispositivos.  

Opções de visualização de aninhamento de formas realConfiguração interativa com ilhós 

Principais benefícios
• Uma única ferramenta com uma interface de usuário intuitiva 

para gerenciar todos os seus dados e dispositivos de impressão 

• Gerenciamento de cores Agfa integrado, para qualidade e 

reprodução de cores consistentes com o mínimo de esforço

• Pré-processamento automático, verificação de PDF e 

gerenciamento de todo o seu processo de impressão

• Solução integrada para maior produtividade e produção  

confiável, previsível e de alta qualidade

• Integração com o Asanti StoreFront, PrintSphere e PrintTune

• Suportado pelo mais recente Adobe PDF Print Engine (APPE)



Quadro de resumo do painel de produção

Interface de usuário e painel intuitivos

Os recursos de interface de usuário intuitivos e fáceis de usar do Asanti 

melhoram o layout do trabalho e a visualização do posicionamento; 

os operadores podem ver exatamente o que estão imprimindo e têm 

fácil acesso aos principais parâmetros de impressão para garantir que as 

alterações de última hora sejam aplicadas rapidamente. A interface de 

usuário também mostra o progresso da impressão e as estimativas de 

tempo de impressão.

Um painel de produção especializado exibe todos os seus trabalhos 

de impressão, relatórios sobre o número de impressões, status de vários 

equipamentos, níveis de tinta, tempo decorrido e muito mais – tudo em 

um ambiente digital avançado. Esta ferramenta de relatório baseada em 

navegador inteligente interage com suas ferramentas de contabilidade e 

permitirá que você ajuste as cotações e se concentre em produtos  

de alta margem.

Outra vantagem quando se trata de usabilidade do Asanti, é a interface 

lado a lado que permite organizar projetos altamente complexos de uma 

forma fácil. Ele ainda adiciona instruções para instalação (a sequência de 

montagem) diretamente do trabalho de impressão.

Suporte para embalagens

Todas as funcionalidades necessárias para preparar e processar 

trabalhos de embalagem em sua impressora digital estão 

incorporadas à interface do Asanti. O Asanti permite que você importe 

e gerencie linhas de corte e automaticamente posiciona as imagens na 

posição correta delimitada pelas linhas fornecidas no arquivo CAD/CAM. 

Ele permite que os operadores resolvam qualquer potencial sobreposição 

de sangramento e trabalhem os tipos de linha para processamento 

estrutural e técnico, como dimensões, anotações, folhas, cola, verniz...

MADE IN EU 
by Ti.D

PUPPY ORIGINAL 2kg

PUPPY ORIGINAL is a complete and 

balanced puppy food for all breeds 

and sizes. It is specifically formulated 

with generous amounts of linoleic 

acid, a minimum of 3.5%, to guarantee 

healthy skin and coat. BARK PUPPY 

ORIGINAL utilises real lamb and 

rice ingredients, that’s why caring 

pet owners and professionals 

recommend this unique formula for 

puppies with food intolerance or 

allergies to alternative ingredients. 

This formula is also recommended 

for pregnant and nursing mothers 

during pregnancy and after birth 

to support milk production and 

help recover any lost condition.

22.10.2009. 21:04
HU 05 100034

Research shows that linoleic acid, found in 
chicken fat and sunflower oil, is a fatty acid 
proven to improve skin and coat. That’s why we 
add optimum levels of linoleic acid to all of our 
BARK products. More linoleic acid means your 
dog’s skin will be supple and their coat will shine. 
Plus, healthy skin and coat means less itching, 
scratching and a more beautiful dog. The mo-
ment all fats or oils come into contact with oxy-
gen, they begin to lose their nutrition and flavour. 
We have taken special care to preserve the 
freshness of our BARK dog foods without the use 
of synthetic preservatives. A special proprietary 
blend of mixed Tocopherols (natural Vitamin E) 
is added to each Nutro formula. BARK dog foods 
are also formulated without artificial colouring 
agents or preservatives.

BARK ORIGINAL is the Number 1selling Dog Food 

in Pet Stores for one reason: performance. Better 

performance can be attributed to the high levels of 

linoleic acid present in all BARK dog foods. Linoleic 

acid is a fatty acid proven to benefit a dog’s skin & 

coat. BARK also supplies highly digestible proteins, 

natural antioxidants, zinc, and Vitamin A, C and 

B-complex - all of which contribute to healthy skin 

and a beautiful coat. With its optimal combination of 

nutrients,  every dog can benefit from the high quality 

ingredients provided in BARK.

When switching to a BARK diet, it is important to 

understand that shedding is a normal and essential 

step towards skin and coat health. Actually two things 

are happening at once. The old hair is falling away, 

along with dry flakes of skin. Meanwhile, new hair is 

growing and skin is becoming more supple. The dog’s 

coat may look worse for a while even though it is 

getting better. But the wait is well worth it. After a few 

weeks time, the dog will have more healthy skin and 

a beautiful coat that feels and looks great.

To understand the benefits of BARK for a dog’s skin 

and coat, take a look at Dotts. The Dalmatian’s skin 

showed signs of irritation, particularly on her stomach. 

Her diet was switched to BARK and within days she 

began to show signs of  improvement . After 9 weeks, 

Dotts skin had stopped flaking and had  become 

supple and healthy.

THE BEST START FOR YOUR PUPPY

2KG ℮ DOG FOOD

2KG ℮ DOG FOOD

PUPPY
O R I G I N A L

Printed on :Dotrix Modular

PUPPY ORIGINAL
THE BEST START FOR YOUR PUPPY

PUPPY ORIGINAL

2KG ℮ DOG FOOD
Suggested quantity to feed in grams per day

Puppy Weight
(kg)

 Age of puppy in weeks

6 - 11 12 - 16 17 - 28 29 - 52

1 45 35 30 25 
3 100 80 70 55 
5 145 120 100 80 
10 245 200 170 135 
15 335 275 230 180 
20 415 340 285 225
25 490 400 335 265 
35 - - 430 345
45 - - 520 415

Estrutura modular  

O Asanti suite consiste de vários módulos.  

• O Asanti Render é o módulo principal do fluxo de trabalho Asanti. É 

uma solução de extração de plataforma única que usa o Adobe PDF 

Print Engine (APPE) mais recente para renderizar arquivos para uma 

ampla gama de impressoras de grande formato, cuidando do pré-

processamento e conversão de trabalho para garantir um manuseio de 

trabalho suave e sem erros e qualidade de impressão consistente.

• Se você está procurando por ainda mais automação, então 

definitivamente deve considerar o Asanti Production. Ele inclui 

otimização automática de materiais e produção baseada em 

modelo, agiliza suas operações de impressão por meio de layout e 

posicionamento de trabalho automático e aninhamento automático de 

forma real. A coleção automática de imagens permite que você reúna 

toda a arte para uma impressora e material específico e aninhe de 

maneira ideal na folha de impressão ou rolo, levando em consideração 

a contagem de cópias e o sangramento.

• Além disso, há uma paleta Asanti Enhancers à sua disposição para 

expandir ainda mais suas possibilidades de produção.



Fluxo de  
trabalho Asanti





Qualidade de renderização,  
nossa maior prioridade  
Gerenciamento de cores
Garantindo a consistência e a reprodução das cores, a solução inteligente 

e premiada de gerenciamento de cores da Agfa foi desenvolvida para 

oferecer aos produtores de impressão uma combinação de excelente 

qualidade e incrível velocidade de impressão. Ela possui, por exemplo, 

modos de impressão calibrados, conversão de cor direta com base 

em bibliotecas Pantone e tecnologia patenteada de perfis regularizados 

que garantem vinhetas suaves.

O assistente de gerenciamento de cores integrado do Asanti suporta  

o método G7 para obter cores visualmente precisas. 

Precisão e consistência  
Deixe para o Asanti certificar-se de que cada elemento de impressão 

está correto – desde a cor e perfil até os requisitos de saída. Mesmo 

quando os arquivos PDF são entregues em um espaço de cores indefinido, 

o SISR (Smart Input Space Recognition) garante resultados finais de 

alta qualidade. Como um centro de produção de ponta, o Asanti gera 

configurações de cores e as controla automaticamente, mantendo a 

emulação correta de cores especiais e minimizando os parâmetros Delta  

E para consistência de vários dispositivos.

Otimizando todo o seu processo de produção, este software de fluxo de 

trabalho exclusivo oferece qualidade de ponta a ponta para resultados 

previsíveis e fidelidade de cores superior. Ele possui compatibilidade 

total com perfis ICC pré-determinados, a capacidade de gerar perfis 

personalizados e suporte conveniente para provas.

IntelliTune para sinalização e mostradores
O Asanti permite que você analise e melhore a qualidade da 

imagem automaticamente com o IntelliTune da Agfa. Este software 

de otimização de imagem não apenas elimina ruídos, empilhamento 

de camadas e borrões; ele também otimiza os tons de pele com base 

em extensas pesquisas e análises. Verdadeiramente único no mundo da 

sinalização e mostradores, o IntelliTune é totalmente integrado ao Asanti 

e contribui para a simplificação do seu fluxo de trabalho.

QMS integrado

Suporte G7

IntelliTune – máscara de nitidez



Padronização

Simplifique suas operações ainda mais com nossa solução de padronização de impressão abrangente e exclusivaPrintTune. Esse 

software garante a consistência das cores, e que os trabalhos de impressão atendam aos padrões internos ou aos espaços de 

cores comumente conhecidos da Fogra ou IDEAlliance. Por meio de medições e análises poderosas, ele fornece uma avaliação 

objetiva dos trabalhos de impressão, o que ajuda a reduzir o desperdício de mídia, aumenta a eficiência e a produtividade e 

melhora a comunicação entre operadores, gerenciamento de qualidade e compradores de impressão.

Acionamento de vários dispositivos
Os especialistas em grandes formatos de hoje geralmente possuem vários dispositivos de impressão e usam diferentes formulações de tinta, o que torna 

a geração de resultados de impressão consistente, independentemente da largura da máquina, cores da tinta ou um material de impressão bastante 

desafiador. O Asanti, no entanto, gerencia essas diferenças de maneira transparente, facilitando o acionamento de equipamentos de todos os tamanhos  

e tipos, de diversos fabricantes.

Perfeito para a Jeti Tauro  
A Jeti Tauro é a impressora jato de tinta UV híbrida de última geração da Agfa. Ela é especialmente adequada para integração com o Asanti, que otimiza 

todo o fluxo de trabalho reduzindo drasticamente a margem de erro, encurtando assim os procedimentos de pré-impressão. Isso é obtido transferindo 

todas as configurações de impressão necessárias de cada trabalho para a Jeti Tauro, que as aplica automaticamente. A GUI oferece acesso aos principais 

parâmetros de impressão para garantir que as alterações de última hora possam ser aplicadas de forma rápida e fácil.

O Asanti v5 apresenta um novo mecanismo para a criação de impressões frente e verso. Isso ajuda o operador a preparar facilmente esses trabalhos nos 

equipamentos Jeti Tauro, que oferecem suporte nativo para impressões frente e verso.

Dados variáveis Asanti StoreFront

Gerenciamento de dados PrintSphere

Integração e versatilidade  

Integração de funções  
A funcionalidade do Asanti resulta em compatibilidade ideal com outras 

ferramentas de software e sistemas de produção de impressão de 

terceiros. Usando um sistema de tíquete de trabalho compatível com 

JDF padronizado, o Asanti controla e automatiza tudo do início ao fim, 

independentemente do dispositivo de saída.

Negócios on-line
Como uma solução de impressão via internet 

baseada na nuvem que permite aos compradores 

de impressão fazerem pedidos on-line 24 horas 

por dia, 7 dias por semana, o Asanti StoreFront 

irá ajudá-lo a expandir sua base de clientes e 

aumentar sua receita em um piscar de olhos.

 
 
Gerenciamento de dados

O Asanti integra-se perfeitamente com o 

PrintSphere, o serviço baseado em nuvem da 

Agfa que oferece uma maneira padronizada de 

automação da produção, compartilhamento fácil 

de arquivos e armazenamento seguro de dados.
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Discussão e troca de ideias: AsantiNetwork   
Descubra uma riqueza de conhecimento sobre a AsantiNetwork, a comunidade on-line oficial para usuários Asanti. Fatos e informações 
interessantes que cobrem uma ampla gama de tópicos de tecnologia, dicas e truques, notas de versão, guias do usuário, software, downloads 
e muito mais – A AsantiNetwork existe para ajudar e inspirar você. 

Além disso, ela hospeda um banco de dados on-line que inclui folhetos, filmes de produtos e treinamentos baseados em computador, e um 
fórum onde os usuários podem discutir e trocar ideias sobre vários tópicos do Asanti.

https://asanti.agfa.net/


