
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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