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G
eniş format inkjet baskı makineleri üreticisi Mi-

maki, yenilikçi yazılım çözümleri ile hayata geçi-

rilen birçok baskı üretim prosesine yeni bir değer 

katıyor. Mimaki’nin yazılım çözümlerinde yapılan yenile-

meler, dijital tekstil baskısından gelişmiş profil oluşturma 

işlemlerine ve artırılmış Pantone desteğine kadar birçok 

işlemi kapsıyor.Artista Tekstil Renk Koleksiyonu, gelişmiş 

profil oluşturma işlemleri için kullanılan Mimaki Profile 

Master (MPM3) ve RasterLink6 Version 5.0 yazılımı saye-

sinde, baskı üreticileri artık çoklu cihazlar ve lokasyonlar 

arasında da keskin ve tekrar edebilir renkler elde edebile-

cekler.

Artista Tekstil Renk Koleksiyonu’nun zamanla sektörde 

daha da yaygınlaşacağını belirten Mimaki Europe Pazarla-

ma Genel Müdürü Mike Horsten, açıklamasındaşu sözlere 

yer verdi; “Bu ilk versiyonda, spor giyim ve iç mekan teks-

tillere yönelik göz alıcı floresan renkler de dahil süblimas-

yon transfer baskıya yönelik 520 renk mevcut. İş akışına 

entegre edilen koleksiyon farklı lokasyonlarda dahi tutarlı 

renklerin üretilmesini sağlıyor.” Horsten, tüm bu yenilik-

ler için oldukça heyecanlı olduklarını dile getirirken söz-

lerini şöyle sürdürdü; “Amacımız her zamanki gibi, sadece 

müşterilerimizin üretimini kolaylaştırmak değil, aynı za-

T
he wide-format inkjet printing machines manu-

facturer Mimaki, adds new value to the various 

printing production processes implemented via in-

novative software solutions. The renovations carried out in 

Mimaki’s software solutions covers multiple processes from 

digital textile printing and advanced profiling to enhanced 

Pantone support. Owing to the Artista Textile Color Col-

lection, with the Mimaki Profile Master 3 (MPM3) used for 

advanced printer profiling and the RasterLink6 Version 5.0 

software, printing manufacturers will now be able to obtain 

accurate and repeatable colours, across multiple devices and 

locations.

In his explanation stating that the Artista Textile Colors 

would be expanding in the sector over time, Mike Horsten, 

General Manager Marketing EMEA for Mimaki, quoted his 

wordings as follows; “The initial form 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.” Mr. Horsten, while mention-

ing that they were very excited upon all these developments, 

continued his wordings stating as follows; “As always, our 

Renk Eșleștirme 
İșlemlerinde Yeni Boyut
New Dimensions in 
Colour Matching Process
Mimaki, yenilikçi yazılım çözümleri ile tekstil ve hazır 

giyim üreticilerinin istenilen rengi kolaylıkla ve hızlı bir 

șekilde elde edebilmelerini sağlıyor.

Mimaki, via innovative software solutions, provides 

textile and apparel manufacturers to achieve the 

desired colour faster and easier. 
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manda karlılıklarını da artırmak. Bu üç yeni çözüm de bu 

amacımızı yerine getiriyor.”

Farklı Malzeme ve Makineler Arası Hızlı 

Renk Eşleştirme 

Mimaki; farklı makineler ile basılmış, farklı malzeme tür-

leri arasında renk eşleştirmenin getirdiği zorlukları Mi-

maki Profile Master 3 (MPM3) yazılımı ile basitleştiriyor. 

Yazılım, kullanıcıların aynı makinede farklı malzemeler ile 

baskıda ya da farklı makine modellerinde ve boya türleri 

ile baskıda eşdeğer renkler üretebilmesini sağlıyor.

Mimaki’nin RIP yazılımı RasterLink6 ise dünya çapında 

renk eşleştirme için kullanılan Pantone Renk Koleksiyo-

nu’nu kapsıyor. Pantone koleksiyonu, Adobe® Illustra-

tor-uyumlu DIC renk koleksiyonuna ve Mimaki’nin me-

talik renklerin de dahil olduğu orijinal renk koleksiyonuna 

ilave edildi. Yazılım, baskı dosyasındaki Pantone renkleri 

otomatik olarak tespit ediyor ve RasterLink6 ile çalışan 

baskı makinelerinde daha hızlı bir renk eşleştirme sağlan-

ması için eşdeğer renklere konvert ediyor. Bu durum sar-

fiyatı önlerken, uzmanlık olmaksızın kolayca işlem yapıla-

bilmesini sağlıyor.

objective is to bring market solutions that not only make pro-

duction easier for our customers but improve profitability as 

well. These three new software solutions do just that.”

Fast Colour Matching Across Media Types And Printers

Mimaki simplifies the difficulties presented in matching co-

lours across different media types and using different printers 

with the new Mimaki Profile Master 3 (MPM3) colour man-

agement software. The software enables the users to repro-

duce equivalent colours when printing on different types of 

media with the same printer or when printing with different 

printer models and inks.

On the other hand, Mimaki’s printer RIP software, Ras-

terLink6, now includes the PANTONE Color Collection, 

which is widely used around the globe for colour matching. 

This is in addition to the Adobe® Illustrator-compatible DIC 

colour collection and Mimaki’s original colour collections 

including metallic. PANTONE colours in print files are au-

tomatically detected and converted to equivalents for faster 

colour matching on RasterLink6-driven printers. This saves 

time, reduces waste, and is easy to use with no professional 

expertise required.


