
O ATLSync é o software para gerenciamento de cor na produção têxtil digital. Ele se adapta a todos os �uxos de 
trabalho de maneira completamente transparente. Através de uma parametrização simples de alguns minutos, 
ATLSync trabalha em background, interceptando imagens destinadas ao Rip, modi�cando automaticamente 
suas características para corrigir imperfeições; diferenças presentes nos per�s e variáveis do processo.

O controle realizado em cima do processo atual permite calibrar o Rip ou o per�l em uso sem modi�car 
qualquer outra coisa, de modo a não comprometer os trabalhos atuais ou passados.

Caracterização do espaço de cor em uso 

Após as diferentes caracterizações, será possível 
alinhar as diferentes tecnologias ou diferentes 
condições de trabalho, equalizando os resultados. 
No caso de Gamut muito diferente, também será 
possível de�nir em Softproo�ng.

A simples leitura de um target ( em 5 minutos ) 
permitirá que você leia uma referência cor e 
imprima-a com �delidade, ou muito mais, permitirá 
dividir o pedido em várias máquinas, mesmo que 
elas sejam diferentes.

Equalização: As mesmas cores em todas as 
impressoras

Gerenciamento de cor sem modificar o RIP 
ou  o perfil em uso

A calibração correta adicionada a um algoritmo 
colorimétrico proprietário permite a obtenção fácil 
de equilíbrio entre máquinas diferentes, mesmo 
que carregadas com diferentes tintas, substratos ou 
Rip.
As muitas variáveis que mudam diariamente o 
comportamento de suas máquinas, como, por 
exemplo, manutenção ou uma simples troca de 
cabeças, não serão mais um problema.
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Graças ao aproximador de cores, é possível 
selecionar uma referência e explodir o seu espaço 
de cor, obtendo-se o em torno da cor escolhida, 
permitindo assim uma seleção subjetiva.

Selecionando duas cores é possível visualizar as 
diferenças no espaço LAB, XYZ e nos relativos 
valores Delta. Dados os iluminantes prede�nidos, 
será possível veri�car a qualidade da cor em um 
nível colorimétrico com uma verdadeira ferramenta 
de laboratório capaz de mostrar e imprimir o Delta E 
- Delta C - Delta H - Metameria - Estabilidade MSE - 
GFC.

Colorimetria absoluta 
na busca de tons

Cartela de cor personalizada

Controle de Qualidade

O ATL também permite abrir ou gerar cartelas de 
cores, inserindo as cores através do 
espectrofotômetro ou simplesmente copiando-as 
de outra cartela, por exemplo o Pantone. Cada 
cartela é um atlas de cor real, organizado de acordo 
com as preferências e gostos pessoais. 
Cada referência de cor é composta da re�etância e 
sua conversão em valores grá�cos, tais como: LAB, 
RGB, CMYK.


