Nemocnice a centra
zobrazovacích metod
d�v��ují systém�m
Rimage pro publikování
disk� s informacemi o
pacientech, které mohou
zachránit život

�ešení Rimage pro
publikování disk� stojí
v zákulisí t�ch
nejnáro�n�jších za�ízení,
které produkují fotografie,
hudbu, obchodní služby a
videa podle vlastních
požadavk�

Producer III – úvod:
Celkové �ešení pro publikování
disk� dle vlastních požadavk�.

Správa, archivace a distribuce stále rostoucího objemu digitálního
obsahu, který se každodenn� hromadí, je výzvou pro organizace
všech velikostí. Rovn�ž ale p�edstavuje jedine�nou p�íležitost pro
zlepšení pracovního toku digitálního obsahu a zp�sobu správy
informací

On-demand digital publishing™ (digitální publikování dle
vlastních požadavk�) od spole�nosti Rimage nabízí cenov�
p�ístupné a efektivní �ešení pro neustále rostoucí pot�ebu bezpe�né
archivace a distribuce d�ležitých dat, nap�. video ukázek, seznam�
sou�ástek výrobk� s cenami, firemních zpráv, technických
výkres� �i softwarových verzí. Nyní jediné �ešení umož�uje celé
Vaší organizaci publikovat p�izp�sobený digitální obsah a velmi
kvalitní disky automaticky podle vlastních požadavk� a pot�eb.

Nesrovnatelná rychlost.
Producer III kombinuje
exkluzivní technologii
Adaptive Streaming™,
zrychlené ukládání do
vyrovnávací pam�ti,
vysokorychlostní rekordéry
a ve své kategorii tu nejlepší
mechaniku, �ímž je dosaženo
nejvyšší možné výkonnosti.
M�žete automaticky nahrát
a potisknout až 100
jedine�ných disk� za
hodinu.*

Nejvýkonn�jší a nejflexibiln�jší dostupný systém “plug and
play.”
P�ipojte Producer III ke své síti a celá Vaše organizace bude mít
p�ístup k celkovému �ešení pro publikování disk�. Jeden nebo sto
disk�, CD, DVD �i Blu-ray, nezni�itelná barevná tisková
technologie Everest™ �i rychlá jednobarevná technologie
PrismPlus!™ - Producer III kombinuje vysokorychlostní
nahrávání, profesionální potisk disk� a výkonné pracovní a
výrobní schopnosti, takže výsledkem je nesrovnatelná výkonnost a Flexibilita p�i práci v síti.
P�ipojte Producer III k Vaší
jednoduchost používání.
síti a budete p�ipraveni pro
Producer III je ur�ený pro ta nejnáro�n�jší výrobní prost�edí na objemné, vysoce kvalitní
digitální publikování.
sv�t�, a proto m�že být nakonfigurovaný pro široké spektrum
Producer III lze
aplikací. S využitím schopností rozhraní pro programování nakonfigurovat na
aplikací (API) spole�nosti Rimage mohou být systémy Producer rozší�enou kapacitu
nastaveny jako sí�ová za�ízení, která jsou k dispozici komukoli ve s možností plynulého
Vaší firm�. Je možné je rychle p�ipojit do jakéhokoli pracovního p�epínání mezi publikováním
prost�edí a integrovat s jakoukoli používanou aplikací. Kdykoli CD, DVD a Blu-ray. Pro
budete mít pot�ebu n�co publikovat, je Producer III k dispozici a zvýšený objem produkce
p�ipraven.
m�žete snadno p�idat více
systém�.
* Záleží na formátu dat, obsahu a volb� potisku.

Množství, kvalita, p�izp�sobení a ovládání.

Producer III ud�lá vše. Sta�í zadat obsah CD/DVD/Blu-ray
k publikaci �i kopírování a informace pro ozna�ení pomocí
intuitivních výzev na obrazovce a Producer III se v jednom
uceleném procesu o vše postará. Je to stejn� snadné jako
používání sí�ové tiskárny.
A� již nahráváte �i tisknete pro interní �i externí ú�ely - na Vašem
image záleží. Pomocí termálních tiskáren Rimage, t�ch
nejrychlejších a nejkvalitn�jších tiskáren na trhu, m�žete po�ítat
s tím, že se Vaše image dostane k Vašim investor�m jasn� a
výstižn�. Od prakticky nezni�itelného barevného ozna�ení po
rychlé jednorázové jednobarevné titulky poskytuje software Quick
Disc s krokovým pr�vodcem možnost vytvá�ení disk� dle
vlastních p�edstav. Sjednotit potisk disk� v celé firm� m�že být
t�žký úkol. Software Rimage Vám umož�uje nahrávat
p�ednastavené šablony a vytvá�et tak konzistentní ozna�ení a
popisky. A nejlepší na tom je, že vše �ídíte z pohodlného místa u
svého po�íta�e.
Pot�ebujete p�t disk� ihned a p�t set zítra? P�izp�sobení výrobní
série je snadné. S rychlým sledovacím systémem m�žete
zkontrolovat postup práce p�i vytvá�ení CD/DVD/Blu-ray, v�etn�
�asu zbývajícího do dokon�ení úlohy, sledování pr�b�hu projektu
a stavu fronty úloh. Uživatel�m jsou pouze podle pot�eby
sd�lovány výzvy, nebo jsou upozorn�ni e-mailem, když je jejich
úloha dokon�ena. Publikování disk� podle vlastních požadavk�
nem�že být snadn�jší ani efektivn�jší.
Práce s nejspolehliv�jším systémem na trhu.
Podíváte-li se do za�ízení Producer III, uvidíte, že je postaven na
dlouhou provozní dobu. Od mechaniky sestrojené spole�ností
Rimage po �ešení potisku spojuje Producer III ty nejlepší
technologie a skoro t�icet let pr�kopnictví ve
zlepšování publikování disk� spole�ností Rimage. Nic na dnešním
trhu se nevyrovná výkonnosti, všestrannosti �i spolehlivosti
za�ízení Producer III.
A� se již jedná o jeden disk �i desetitisíce, jsou hlavní sv�tové
organizace závislé na �ešeních Rimage, aby mohly s d�v�rou
publikovat d�ležitý digitální obsah. �ím více dat Vaše organizace
vyprodukuje, tím více pot�ebujete Producer III.

Termální p�episová tisková
technologie Rimage Everest nabízí
permanentní �ešení s tiskem p�ímo
na disk a s vysokým rozlišením.

Všestrannost a stálost tisku
Vyberte si mezi tou
nejrychlejší a nejúsporn�jší
metodou na trhu pro rychlý
jednobarevný potisk PrismPlus™ a
neodstranitelným barevným
potiskem Everest™. Když je
zna�ení disk� d�ležité,
p�ipevní technologie Everest
potisk s vysokým rozlišením
p�ímo na každý disk a
vytvo�í vodovzdorný, tém��
nezni�itelný povrch.

Termální potisk Rimage
PrismPlus! je tou nejrychlejší a
nejdostupn�jší metodou tisku
p�ímo na disk.

Ušet�ete �as a peníze. Se sí�ovým
p�ístupem pom�že publikování disk�
dle vlastních požadavk� zlepšit
pr�b�h práce a distribuci dat, omezit
zbyte�nou inventarizaci a snížit dobu
a cenu za nákup služeb mimo podnik.
Navíc m�žete pomocí publikování
obsahu p�izp�sobeného daným
požadavk�m vytvá�et úpln� nové
zdroje p�íjm�.

Velmi výkonná mechanika zajiš�uje
spolehlivost jednotlivých disk� bez
nutnosti manuální intervence.
Úplná kontrola.
Software QuickDisc™ vypracovaný
spole�ností Rimage d�lá z vytvá�ení
úloh a správy pracovního postupu
hra�ku. Pomocí tohoto výkonného
software s pr�vodcem m�žete po
jednotlivých krocích vytvá�et návrh
ozna�ení disku, nebo si m�žete
nahrát Vaši vlastní šablonu. Ze svého
po�íta�e �i pomocí vzdáleného p�ístupu
se m�žete podle Vašich pot�eb podívat
na momentální stav systému, postup
práce a na výzvy. Když je úloha
dokon�ena, dostanete oznámení
e-mailem.

