
Mimaki innovates colour matching with 
easy-to-use software solutions

Digital textile printing, advanced profiling, enhanced PANTONE support and more.

Mimaki, a leading manufacturer of wide-format inkjet printers, 
adds value to the print production process with innovative 
software solutions that drive accurate, brilliant colour, attracting 
attention in an ever-more-colourful world. Three new software 
solutions highlight this innovative approach: the Artista Textile 
Color Collection, Mimaki Profile Master 3 (MPM3) for advanced 
printer profiling, and RasterLink6 Version 5.0. All are designed 
to help printers deliver accurate, repeatable colour across mul-
tiple devices and locations.

Digital Textile Printing: Coming of age
In the textile industry, the shift from analogue to digital produ-
ction is underway as textile and apparel manufacturers aim at 
achieving faster time-to-market, reducing inventories and inc-
reasing flexibility to address rapidly evolving trends. Yet co-
lour matching remains a significant issue due to the lack of a 
standardised colour chart that enables colour consistency from 
design through production. Mimaki is filling that gap with the 
Artista Textile Color Collection, making it faster and easier for 
textile and apparel manufacturers to achieve the desired colour 
without wasteful trial and error.

“This collection will be expanded over time,” says Mike Horsten, 
General Manager Marketing EMEA for Mimaki, “but in its initial 
form, it includes 520 colours for sublimation transfer printing, 
including eye-catching fluorescents, which are ideal for sports 
apparel and interior fabrics. The process is integrated into the 
workflow beginning with design and enables the production of 
consistent colour, even across multiple locations.”

The process starts with a designer specifying colours based on 
new swatches made available for Adobe Illustrator or CorelD-
RAW. An image file based on the selected colour palette is then 
printed on a Mimaki printer using either the RasterLink6 or Tx-
Link3 RIP software. In addition to colour-accurate images, the 
resulting standard includes detailed information about profiles 
and settings that can be used to reduce the time required for 
colour matching. 

Thus enabling colours to be represented accurately across 
printers and locations. The initial collection is designed for use 
with the Mimaki TS300P-1800 textile printer with dye sublimation 
inks.

Fast colour matching across media types and printers
Media affects colour appearance, making it difficult to match 
colour across different media types and using different printers. 
Mimaki is simplifying this process with the new Mimaki Profile 
Master 3 (MPM3) colour management software. It enables users 
to reproduce equivalent colours when printing on different ty-
pes of media with the same printer or when printing with dif-
ferent printer models and inks, vastly increasing the flexibility 
of a production platform, even when it consists of printers from 
multiple vendors. It’s easy to use, requiring no special colour 
knowledge and speeds the integration of new printers into the 
mix, ensuring excellent colour matching across the entire plat-
form. This makes it easier to split up larger jobs across multiple 
printers or produce projects that include pieces printed on a 
variety of printers, reducing cycle time and increasing quality 
and consistency. Print colour is consistently maintained over 
time by measuring colour with a colorimeter during the printer 
calibration process. 

RasterLink6 now includes the PANTONE Color Collection
Mimaki’s market-leading printer RIP software, RasterLink6, now 
includes the PANTONE Color Collection, widely used around 
the globe for colour matching. This is in addition to the Adobe® 
Illustrator-compatible DIC colour collection and Mimaki’s origi-
nal colour collections including metallic. PANTONE colours in 
print files are automatically detected and converted to equiva-
lents for faster colour matching on RasterLink6-driven printers. 
This saves time, reduces waste, and is easy to use with no pro-
fessional expertise required.

RasterLink6 Version 5.0 also delivers the ability to set a measu-
red colour as a replacement colour, saving steps in the process. 
Frequently used colours can be stored in a customised colour 
collection for fast retrieval. In addition, this latest version enab-
les the creation of cut marks for FOTOBA cutters. Marks can 
simply be placed on the RasterLink6 operation window without 
the need to use any other design software.

“We are excited about these developments,” Horsten conclu-
des. “As always, our objective is to bring market solutions that 
not only make production easier for our customers but improve 
profitability as well. These three new software solutions do just 
that.”
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Lider geniş format inkjet baskı makinesi üreticisi Mimaki, üre-
tim sürecine kesin, mükemmel renk sağlayan yenilikçi yazılım 
çözümleriyle değer katarak çok daha renkli bir dünya sunuyor. 
Bu yenilikçi yaklaşımda üç yeni yazılım çözümü öne çıkıyor: Ar-
tista Tekstil Renk Koleksiyonu, gelişmiş profil oluşturma için Mi-
maki Profile Master 3 (MPM3) ve RasterLink6 Version 5.0. Tüm 
bu yazılımlar çeşitli baskı makinelerinde ve yerlerde baskıcı-
ların kesin, tekrarlanabilir renk sağlamalarına yardımcı oluyor.

Dijital Tekstil Baskısı: Zamanı geliyor
Tekstil ve giyim üreticileri hızla dönüşen trendleri yakalayabil-
mek için ürünü daha hızlı pazara sürmenin, envanterleri azaltma-
nın ve esnekliği artırmanın yollarını ararken tekstil sektöründe 
analog üretimden dijital üretime geçiş sürüyor. Yine de tasarım-
dan üretime kadar olan süreçte renk tutarlılığını sağlayan stan-
dart bir renk tablosunun olmayışı renk eşleştirmenin belirgin 
bir sorun olarak kalmasına neden oluyor. Mimaki ise tekstil ve 
giyim üreticilerinin istenilen rengi kolayca ve hatasız bir şekil-
de elde etmelerini Artista Renk Koleksiyonu ile sağlıyor. Mima-
ki EMEA Pazarlama Genel Müdürü Mike Horsten konuyla ilgili 
şunları söyledi: “Bu koleksiyon zamanla yaygınlaşacak. Ancak 
bu ilk halinde spor giyim ve iç mekan tekstillere yönelik göz 
alıcı floresan renkler dahil süblimasyon transfer baskıya yönelik 
520 renk bulunuyor. Süreç tasarımdan itibaren iş akışına dâhil 
ediliyor ve farklı yerlerde bile tutarlı renk üretilmesine olanak 
sağlıyor.”

Süreç, Adobe Illustrator ya da CorelDRAW’da kullanılabilecek 
yeni numunelerden yola çıkarak tasarımcının renkleri belirle-
mesi ile başlıyor. Seçili renk paleti ile oluşturulan görsel dosyası 
daha sonra RasterLink6 ya da TxLink3 RIP yazılımı kullanılarak 
Mimaki baskı makinesinde basılıyor. Kesin renkli görsellere 
ek olarak, sonuçta elde edilen standart yalnızca kesin renkleri 
sunmuyor aynı zamanda profiller ve ayarlarla ilgili detaylı bilgi 
sağlıyor. Böylece farklı baskı makineleri ve yerler arasında elde 

edilecek renklerin kesin bir şekilde sunulması 
sağlanıyor. Bu ilk koleksiyon, süblimasyon boya-
ları ile Mimaki TS300P-1800 tekstil baskı makine-
sinde kullanmak üzere tasarlandı.

Farklı medya türleri ve makineler arası hızlı 
renk eşleştirme
Baskı malzemeleri renklerin görünümünü etkile-
diği için farklı makineler ile basılmış farklı mal-
zeme türleri arasında renk eşleştirme yapmak 
zor oluyor. Mimaki de bu süreci Mimaki Profile 
Master 3 (MPM3) renk yönetim yazılımı sayesin-
de basit hale getiriyor. Yazılım, kullanıcıların aynı 
makinede farklı malzemelerle farklı makine mo-
delleri ve boya türleri ile baskıda eşdeğer renk-
ler üretebilmesini sağlıyor ve dolayısıyla üretim 
platformunun esnekliğini artırıyor. Farklı teda-
rikçilerden alınan makineler için de bu durum 
geçerli.

Mimaki Profile Master 3’ün kolay kullanım özel-
likleri, ekstra renk bilgisine duyulan ihtiyacı or-
tadan kaldırması ve yeni makineleri mevcut par-
kura  hızlı entegre edebilme becerisi sayesinde, 
tüm üretim platformunda mükemmel bir renk eş-

leştirme sağlayabiliyor. Sonuç olarak, büyük işlerin farklı maki-
nelere bölünerek baskı sürelerini azaltmaya yardımcı oluyor ve 
kaliteyi artırıyor.

RasterLink6, artık PANTONE Renk Koleksiyonunu da 
bulunduruyor
Mimaki’nin pazar lideri RIP yazılımı RasterLink6, artık dünya 
çapında renk eşleştirme için kullanılan PANTONE Renk Kolek-
siyonu’nu da bulunduruyor. PANTONE koleksiyonu, Adobe® 
Illustrator-uyumlu DIC renk koleksiyonuna ve Mimaki’nin meta-
lik renklerinin de bulunduğu orijinal renk koleksiyonuna dahil 
edildi.

Baskı dosyasındaki PANTONE renkler otomatik olarak tespit 
ediliyor ve RasterLink6 ile çalışan baskı makinelerinde daha 
hızlı bir renk eşleştirme sağlanması için eşdeğer renklere dö-
nüştürülüyor. Bu da sarfiyatı önleyerek profesyonel uzmanlığa 
gerek kalmadan kolayca işlem yapılabilmesine olanak tanıyor.
RasterLink6 Version 5.0 aynı zamanda ölçülen renklerin yedek 
renk olarak ayarlanabilmesini ve işlemlerin kaydedilebilmesini 
sağlıyor. Sık kullanılan renkler özelleştirilmiş renk koleksiyo-
nunda arşivlenebiliyor ve gerek duyulduğunda ihtiyaç duyulan 
renklere daha hızlı erişim sağlanabiliyor. Öte yandan, son versi-
yon FOTOBA kesiciler için kesim işaretlerinin oluşturulmasına 
yardımcı oluyor. Başka bir tasarım yazılımına gerek kalmadan 
işaretler RasterLink6 operasyon penceresine kolayca 
yerleştirilebiliyor.

Horsten son olarak şunları söyledi: “Bu gelişimler bizi heyecan-
ladırıyor. Her zaman oluğu gibi amacımız, sadece müşterileri-
miz için üretimi kolaylaştırmak değil, aynı zamanda müşterile-
rimizin kârlılığını da artırmak. Bu üç yeni çözüm de tam olarak 
bunu yapıyor.”

Mimaki’den kullanımı kolay yazılım 
çözümleriyle renk eşleştirmede yenilik

Dijital tekstil baskısı, gelişmiş profil oluşturma, PANTONE desteği ve daha fazlası…
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