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SOFTWARE

NÚMERO UM
NA INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO E IMPRESSÃO

Em todo o mundo,
existem mais impressoras de grandes
formatos utilizando o software SAi Flexi que
todas as outras soluções RIP combinadas

FLUXO DE TRABALHO RÁPIDO USANDO
UMA SÓ SOLUÇÃO
Nenhuma solução produz sinalização mais rápido do que o Flexi. Você pode projetar,
imprimir e cortar direto no vinil em poucos passos.

MAIS FÁCIL DE APRENDER E USAR

Mais de 1 milhão
de licenças Flexi criadas
*Todas são licenças, não apenas assinaturas

Seja um profissional gráfico iniciante ou experiente, a interface simples e as ferramentas
intuitivas do Flexi facilitam a produção rápida de sinalizações e produtos de impressão
incríveis de alta qualidade.

CONJUNTO DE FERRAMENTAS ROBUSTO, OTIMIZADO
PARA LOJAS DE SINALIZAÇÃO E IMPRESSÃO
Ao contrário de outros softwares, o Flexi foi projetado desde o início para a indústria
de sinalização e impressão, por isso inclui ferramentas exclusivas que tornam cada
aspecto da preparação e produção do trabalho mais rápido.

dos bureaus de impressão
de grandes formatos

SUPORTE TÉCNICO
Desfrute de suporte técnico GRATUITO por telefone, e-mail ou chat para assinantes.
Não há necessidade de um plano de serviço caro.

FLEXI
ASSINATURAS
FLEXI

SAi Flexi é encontrado em mais de 50%

ao redor do mundo

95 milhões de trabalhos
de impressão feitos no Flexi
nos últimos 12 meses

FLEXI DESIGNER

Solução completa para design,
impressão, corte e impressão

Ideal para estações apenas de design

Controla até cinco impressoras
e cortadoras simultaneamente

Inclui todas as funcionalidades
apenas de design

Inclui todas as funcionalidades do Flexi, como
mapeamento de cores spot, aninhamento
true-shape e acabamento de banner

Envie trabalhos para o Flexi
Production Manager remoto ou
outros sistemas de software de RIP

Usado por 3 de 4 lojas de
produtos de sinalização

Atualizações de software para que tenha sempre
a versão mais recente
Suporte técnico por telefone e e-mail
Adicione ou reduza licenças à medida
que sua empresa muda
Baixo custo operacional mensal
Desconto para compromisso anual

Primeiro software RIP
habilitado para nuvem do mundo

Ferramenta de cores spot de ajuste ﬁno PANTONE®

OPT *

OPT *

OPT *

OPT *

PROJETAR

Marcas de corte para recortes manuais
Selecionar direção de corte
Cortador por caminho
Ordem de corte deﬁnida
3M, Avery, etc. Bibliotecas de paleta de cores em vinil
Projeto de corte de contorno
Gradientes - SpotColor, RGB, CMYK
Braille grau 2
Criador de QR Code para sinalização interativa
NOVO- Aplicativo de 64 bits nativo
NOVO- Impressão de camadas
NOVO- Impressão aprimorada durante RIP
NOVO- Prévia do canal de saída
NOVO- Corte de contorno de artboard
NOVO- Nomes e cores de linha de corte personalizados
NOVO- Adobe® Illustrator®Suporte de camada

IMPRESSÃO E PRODUÇÃO

NOVO- Backup de dados de usuário
NOVO- Summa/HP OPOS Extra Mark
NOVO- Suporte ao código de barras Graphtec
NOVO- Prévia da linha de corte de contorno
NOVO- Oﬀset de corte de contorno manual
NOVO- Salvar para compensação de tamanho de saída por predeﬁnição
NOVO- Modelos JIG
Régua e Contador de cópias impressas
Agrupamento automático
Agrupamento inteligente e ladrilho automático
Opção de corte por passada
Panelização interativa
Corte direto em vinil
Ferramentas de acabamento em banner e canvas
Repetição têxtil
Pastas inteligentes para ﬂuxo de trabalho automatizado
Impressão simultânea
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GERENCIAMENTO DE CORES

Agrupamento automatizado e manual para economia de mídia
NOVO- Certiﬁcação G7

Mapeamento de cores spot
Choke & Bleed para tinta metálica e branca
Ferramenta de substituição de cor
Assistente ICC de Criação de Perﬁl de Mídia

SUPPORT

OPT *

Free telephone and e-mail support for current versions
Free software updates and upgrades

* Recurso incluído no Pacote de perﬁs de cor. Pacote de perﬁs de cor vendido separadamente.
SAi Flexi é marca comercial da SAi; Todas as demais marcas comerciais mencionadas são propriedade dos respectivos proprietários. ©2021 SAi. Todos os direitos reservados.

(assinatura)

OPT *

Ferramenta de apagar vetores

Flexi Design
for mac OS®

OPT *

NOVO- Impressão de dados variáveis

(assinatura)

NOVO- Perﬁl do Device Link (se a impressora oferecer suporte)

Flexi Design

PRINT SE
OPT *

SIGN SE

PRINT

NOVO- Suporte para conjunto de tintas personalizadas (se a impressora oferecer suporte)

OPT *
OPT *

SIGN

SIGN & PRINT

1

Flexi

2

(assinatura)
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Recursos Comparação

SEDE DA SAI
Ligação gratuita: 800-229-9066
Telefone: 801-478-1900
E-mail: info@ThinkSAi.com
SAI EUROPA
Telefone: +32 2 725.52.95
E-mail: eu-info@ThinkSAi.com

