
Screen é o RIP para a aplicação de reticulo serigrá�co para estampa tradicional. Através de uma seleção de 
retículos especiais de diferentes construções e lineaturas, screen permite de usufruir ao máximo qualquer 
tecnologia de gravação. Com ele é possível criar in�nitas con�gurações, e dominar as diferentes máquinas ou 
técnicas de gravação, otimiza a literatura e o resultado nos diferentes substratos. 

A criação grá�ca �nalmente terá correspondência entre o tom de cinza desejado e o reticulo que chega 
estampado.  

Geração e aplicação de reticulo e Matrizes de impressão

Graças à função de geração de reticulo você terá 
uma lista de retículos, onde pode escolher entre os 
avançados, os diferentes tipos de erro de difusão, 
tais como: Sierra, Simples, Burkes, etc. e aqueles 
padrão com: linear , circular, quadrada e muitos 
outros , existe ainda a possibilidade de modi�car os 
parâmetros para eliminar efeitos indesejados.

Este processo existe em forma manual para que 
você possa inserir um Dot Gain visual ou 
digitalizando um target pré-de�nido. 

Todos esses fatores podem ser incluídos em uma 
única parametrização para tornar o processo 
automático.  

Através de um processo fácil e guiado, será 
possível gerar e gravar os vários retículos 
fornecidos pelo Screen. Tendo escolhido os 
padrões mais agradáveis e tendo veri�cado sua 
homogeneidade, será então possível gerar 
automaticamente uma linearização para explorar 
100% de todos os tons de cinza. 

Criando padrões e Linearização

Criando Retículos 
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Isso permitirá que você tenha as informações de 
gravação, além de que permitirá controlar as 
diferentes fases do processo, da criação até a 
gravação, da lavagem à impressão.

Na tela de �nalização, além de poder de�nir o nome 
do arquivo �nal e a pasta de geração, também será 
possível replicar as repetições de forma a completar a 
dimensão �nal da gravação ou aplicar 
automaticamente, de�nindo padrões personalizáveis, 
as referências de centralização ou informação relativa 
a cada canal individual.

Criação de imagens Rapport  e 
aplicação de cruzetas

O Screen é a última etapa do processo, seu trabalho 
começa com um tom cinza ou uma imagem 
separada em canais. A Screen é capaz de abrir e 
interpretar automaticamente imagens em canais 
vindas do Photoshop. 
Na abertura, a imagem será automaticamente 
decomposta para depois ser reticulada 
separadamente, canal por canal.

Carregando canais em Tom cinza


