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Caldera ontwikkelt sinds 1991 software voor de inkjetmarkt.

Onze software is geschikt voor grootformaatapparatuur en focust op productiviteit en 
efficiëntie, voor optimaal kleurbeheer in een gecontroleerde productieworkflow.

Over Caldera
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CalderaRIP is de enige software voor Mac en Linux die prepress-tools automatiseert 
en compatibel is met ruim 1000 printers en snijplotters.

Caldera verbetert jouw productie door middel van één enkele RIP die al je printers 
bestuurt. De software garandeert een coherent resultaat voor elk drukwerk en bespaart 
tijd, inkt en materiaal.

Belangrijke spelers in de sector voor grootformaatdrukwerk geven de voorkeur aan 
onze toonaangevende oplossingen voor druk- en snijworkflows.

PC
Linux OS: Debian 9.5 Stretch Official (Mate desktop)
Processor: Intel Core i3, i5, i7 or Xeon 
RAM: 4GB of 8GB (aanbevolen) 
Minimaal 1 GB per core, 2 GB per core of meer aanbevolen  
Harde schijf: 250GB 
Beeldscherm/Grafische kaart: minimale resolutie van 1280x1024

MAC
MacBook, MacBook Air en MacBook Pro worden niet ondersteund!  
Hardware op basis van PPC (G5, G4 ...) wordt niet ondersteund! 
Systeem: macOS 10.11 El Capitan (zie compatibiliteit) 
Processor: Intel Core i3, i5, i7 of Xeon bij Mac mini, iMac of Mac Pro 
RAM: 4 GB of meer. 
Minimaal 1 GB per core, 2 GB per core of meer aanbevolen
Harde schijf: 250GB 
Beeldscherm / Grafische kaart: minimale resolutie van 1280x1024

Minimumvereisten
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Caldera-ecosysteem

Printer Snijder

WORKFLOW

PRODUCTIE
Caldera RIP

Interface

• Creëer jobtickets
• Volg taken op
• Automatiseer tijdrovende handelingen

API

• Automatiseer taakverzendingen
  aan de RIP
• Ontvang feedback van de RIP

Voorbereiden
• Kleurbeheer voor de volledige vloot
• Opdrachten nesten om verspilling
  te voorkomen
• Pagina's verdelen om groter
  te printen
• Drukwerk optimaliseren

• Snel en betrouwbaar
• Coherent en uniform

Afdrukken
• Bijsnijden
• Snijden

Afwerken

Online productiegeoriënteerde trackingtoolInterface voor applicatieprogrammering

Storefront, MIS, 
ERP, Prepress,
Boekhouding, 

Levering ...

Storefront, MIS, 
ERP, Prepress ...
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Caldera is dé voortrekker op het vlak van client-servermodellen met de mogelijkheid 
om een grote vloot printers en snijplotters te bedienen vanaf enkele werkstations. 
Deze productieconfiguratie zorgt voor een hogere betrouwbaarheid, betere prestaties 
en meer gebruiksvriendelijkheid.

Koop één RIP-licentie en gebruik ze op alle computers (Mac en Linux) in je netwerk. 
Een clientcomputer stuurt opdrachtverzoeken naar verschillende apparaten in je 
netwerk, die de servercomputer vervolgens uitvoert. Je kan zo veel clients en servers 
toevoegen als nodig om een onbeperkt aantal apparaten te besturen.

Onze belangrijkste technologie 

Configuratievoorbeeld:

B

C

D

Client voor B, C en D
Server voor B en C

Printer Printer

Snijder

2
Gebruiker

Client voor A, B, C en D
Server voor A

Printer

A

1

Server voor D

3
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Jouw toepassingen
Sign, displays, textielbedrukking, industrieel drukwerk ...

Glas

Sign: Posters, raamstickers, voertuigwraps

Soft Signage

Behangpapier en decoratief textiel 

Kleding

Spandoeken 
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Vloerbedekking & laminaat 

Metaal Plastic Karton

Eetwaren Keramiek
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RIP pakketten
CalderaRIP is verkrijgbaar in verschillende 
pakketten, afhankelijk van jouw 
productievereisten. Kies de oplossing die het 
beste bij jou past, voeg zoveel gebruikers 
toe als je wilt en kies het juiste aantal print- 
en snijdrivers voor jouw configuratie

Pakket

Markt Sign en displays Grote volumes en 
industrieel drukwerk

Mode en 
interieurdecoratie

Versie Pro Enterprise Pro Enterprise Large Grand

# printerdrivers 
inbegrepen

1 Large 
Print Driver

1 Large 
Print Driver

1 Grand 
Print Driver

1 Grand
Print Driver

1 Large 
Print Driver

1 Grand
Print Driver

# gebruikers 
inbegrepen 1 1 1 1 1 1

CutServer Optie Optie

GrandCutServer Optie Optie Optie Optie Optie

Tiling

Prepress

CostEstimation Optie Optie

CustomInkset Optie Optie Optie Optie

RGB Workflow Optie Optie Option Optie
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Gebruikersvoordelen
Kostenbeheersing:

• Slechts één upgrade voor een volledige vloot
• Slechts één licentie en GUI voor een onbeperkt aantal servers
• Betrouwbare Linux-servers

Hogere betrouwbaarheid:
• Kortere trainingstijd en minder foutmeldingen
• Verbeterde kleurenworkflow en -coherentie
• De software maakt gebruik van Adobe PDF Print Engine

Ongeëvenaarde prestaties:
• Schaalbare omgeving
• Unieke gebruikerservaring met focus op de afbeelding die 

afgedrukt wordt en eenvoudig drag-and-dropsysteem
• Efficiënte en gebruiksvriendelijke automatisering

CalderaDock
CalderaDock is een nieuwe RIP-module waarmee gebruikers heel eenvoudig 
toegang krijgen tot zowel lokale als niet-lokale apps. De module omvat 
ook automatische updates, eenvoudige migratie en de mogelijkheid om 
een back-up of reset te maken van je werkstation. Krijg vanaf één interface 
toegang tot al je apps en webtools, sla je RIP-configuraties op en herstel ze, 
maak je tijdelijke bestanden schoon en herstart je Caldera-diensten.
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Inbegrepen functies
Inbegrepen in elk pakket
RIP: Adobe PDF Print Engine, Ghostscript Engine, Sync&Deploy
Monitoring: Spooler met meerdere wachtrijen, PrintBoard
Kleurbeheer: Geavanceerde tool voor het creëren van ICC-profielen (EasyMedia)
Voorbereiding: 

• Taken: Preview in HQ, Nesting (Step&Repeat, Tex&Repeat,
ContourNesting en Nest-o-Matik), Paginaverdeling

• Kleur: Kleurenbalken, steunkleurbibliotheken, ICC-profielondersteuning, last minute
kleurcorrecties, scheiden en vervangen van steunkleuren

Afwerking: Snijtekens, afloopgebied, oogjes, QR-codes, barcodes

Efficiënte print-to-cutworkflow
Snijmodules voor een volledige productieflow
Caldera is compatibel met de beste snijplotters op de markt – automatische 

snijmachines (CutServer) of via een regelaar (GrandCutServer), – en
garandeert:

• één allesomvattende print-to-cutworkflow
• de automatische plaatsing van snijtekens
• meerdere contouren beheren in één bestand
• de mogelijkheid om extra positietekens aan te brengen
• de mogelijkheid om verspilling te beperken en preciezer te snijden

Automatisch snijden met Trim-O-Matik voor een efficiëntere workflow
Deze optie maakt je taken klaar voor automatische snijmachines, zoals Fotoba, Crest, 
Kala, Meevo en soortgelijke apparaten.
Zo combineer je bijsnijden met de nesting- en herhaalfuncties (Step&Repeat) van 
Caldera.
Al je taken worden automatisch samengevoegd en gesneden op grote rollen,
waardoor er minder afval ontstaat en je productietempo stijgt.

Optionele functies
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Inbegrepen functies
Beheer je kosten
CostEstimation
Inkt- en materiaalverbruik inschatten
Door te berekenen hoeveel inkt en materiaal er per taak verbruikt wordt kan deze 
module inschatten hoeveel het drukwerk zal kosten, waardoor je zeer accurate 
offertes kan opstellen.

Totale Kosten

€ 16.27

Totale C02

0.48 g

Materiaalverbruik 

Inktverbruik

1.86m² (1.86m²/ex)

26.42ml (26.42ml/ex)

Kosten van de afdruktaak bepalen
CostEstimation biedt ook een overzicht van alle kosten die verbonden zijn aan een 
bepaalde taak: niet alleen de inkt en het materiaal, maar ook de kosten van de 
machines en andere extra kosten. Dankzij een gebruiksvriendelijke webinterface 
kunnen productiemanagers de productie opvolgen en analyseren waar er verbetering 
mogelijk is.

Bovendien kunnen deze gegevens geëxporteerd worden!
De gegevens uit CostEstimation kunnen ook geëxporteerd worden in CSV-formaat om 
te gebruiken in andere analysetools.

Controleer of je printer compatibel is op www.caldera.com (zie "supported peripherals").
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Hardwareversnelling
Met hardwareversnelling maak je gebruik van de volledige capaciteit van je computer 
om RIP en drukwerk te versnellen. De OpenCL™-technologie 
zorgt ervoor dat alle processors (CPU) en grafische kaarten 
(GPU) in sync zijn met je productie.
Bestuur meer printers met minder computers, RIP je taken 
op het laatste moment en investeer in ultrasnelle digitale 
drukpersen (single pass).

Optionele functies
Beheer je kosten

InkPerformer
Ink Optimization

Slim inkt besparen met InkPerformer
Voor elke taak wordt de optimale inktcombinatie bepaald om zo de totale 
hoeveelheid gebruikte inkt te beperken, zonder in te boeten op de kwaliteit van het 
drukwerk. 
Door minder inkt te gebruiken droogt het drukwerk sneller en worden de 
productiekosten beperkt.
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Optionele functies
Beheer je kleuren
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Zonder RGB Workflow Met RGB Workflow

RGB Workflow voor rijkere, diepere zwarttinten
Eén van de belangrijkste uitdagingen voor drukkers die rechtstreeks samenwerken 
met designers, is het correct weergeven van zwarttinten. Dat is het geval in de 
textielsector, maar ook bij fotografie en media met achtergrondverlichting.
Gewoonlijk werken designers in de RGB-kleurruimte, terwijl drukkers CMYK gebruiken.
Door een RGB-flow te integreren in het drukproces kan het zwart beter gecontroleerd 
worden en kan je designers een simulatieprofiel bieden in RGB.
Deze optie is inbegrepen in het textielpakket.

CustomInkset voor verbeterd inktbeheer
Met deze module kan je aanpasbare inktconfiguraties aanmaken en beheren. Plaats 
je inktpatronen, kies welke inkt gebruikt moet worden om te mixen (procesinkt) en 
welke afzonderlijk gebruikt zal worden (steuninkt).
Deze optie is inbegrepen in het textielpakket.

Controleer of je drukwerk voldoet aan de normen met PrintStandardVerifier
Met deze optie kan je regelmatig controleren of het drukproces op het vlak van kleur 
voldoet aan de industrienormen: Fogra, G7, ISO.
Met deze handige functie kan je grote klanten garanderen dat je voldoet aan de 
internationale normen voor kleurconsistentie.
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Onze hardwareoplossingen
Spectrofotometers voor kleurmeting
Eén enkele kleurconfiguratie kan onmogelijk geschikt zijn voor 
elke inkt, elk materiaal en elke printer op de markt.

Voor accurate kleuren kan een algemeen profiel met een beetje geluk volstaan, 
maar om echt goede resultaten te krijgen, moet je je printconfiguraties 
kalibreren en aanpassen met behulp van een tool om ICC-profielen te creëren 

(EasyMedia) en een kleurmetingstool: een spectrofotometer.

 i1Pro2
Manuele spectrofotometer

• USB-aansluiting
• Omstandigheden: M0 en M1, M2 bij dubbele meting*
• Ondersteunt linearisatie, ICC-profielen, meten van 

steunkleuren
• Op flexibel of stevig ondoorzichtig materiaal
• Diafragma: Ø 3,5 mm

Manuele stand-alone spectrofotometer
• USB- en wifi-aansluiting
• Geïntegreerd touchscreen
• Omstandigheden: M0, M1, M2*
• Ondersteunt linearisatie, ICC-profielen,
• meten van steunkleuren
• Op flexibel of stevig 

ondoorzichtig materiaal
• Diafragma: Ø 6 mm

 i1iO2
Geautomatiseerd XY-scanvlak ter
aanvulling van de i1Pro2

• Ondersteunt automatische meting 
met een i1Pro2 (niet inbegrepen)
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Automatische spectrofotometer voor vellen
• USB-aansluiting
• Automatische meting van A4-vellen
• Omstandigheden: M0*
• Ondersteunt linearisatie, ICC-profielen
• Op ondoorzichtig of transparant flexibel 

materiaal (maximale dikte 1 mm)
• Diafragma: Ø 6 mm

Veelzijdig automatisch scanvlak
• USB-aansluiting
• Omstandigheden: M0*
• Ondersteunt linearisatie, ICC-

profielen, meten van steunkleuren
• Op flexibel of stevig materiaal, 

zowel ondoorzichtig als transparant 
(maximale dikte 20 mm)

• Diafragma: Ø 2-6-8 mm
• Reading aperture: Ø 2-6-8 mm

Veelzijdig automatisch scanvlak
• USB- en ethernetaansluiting
• Omstandigheden: "M1 methode a",
• M0, M2, M3*
• Ondersteunt linearisatie, ICC-

profielen, meten van steunkleuren
• Op flexibel of stevig materiaal, 

zowel ondoorzichtig als transparant 
(maximale dikte 20 mm)

• Diafragma: Ø 2-6-8 mm

* Meetomstandigheden:
M0 = onbepaalde UV
M1 = met UV

M2 = UV-filter
M3 = Polarisatiefilter
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Onze hardwareoplossingen

C1 C2

C3 C4

Geschikt voor 1 tot 2 
breedformaatdrivers

Geschikt voor 1 tot 2 XL-drivers

Geschikt voor 1 tot 2 
grootformaatdrivers of 1 XL-driver

Geschikt voor 1 tot 3 XL-drivers

Voorgeïnstalleerde computers voor 
eenvoudige configuratie
Caldera biedt DELL-computers aan met vooraf geïnstalleerde 
RIP-oplossingen (aanbod wereldwijd beschikbaar)

• 4 oplossingen afhankelijk van jouw behoeften (kracht, productievolume ...)
• Wereldwijd toegang tot premiumondersteuning van DELL
• USB-stick inbegrepen voor herstel
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Workflowprojecten
Caldera maakt nu ook workflows op maat en helpt je bij het creëren van de 
ideale digitale E2E-workflow. Deze aanpak op maat omvat allerlei diensten met 
betrekking tot projectmanagement die samen een vlotte interface vormen tussen 
e-commercewebsites en drukkers.

Overzicht
Deze oplossing werd ontwikkeld voor een toenemend aantal klanten dat op zoek is 
naar functionaliteiten op maat van microfabrieken, RIP- en 
workflowoplossingen, uitgebreide automatisering, E2E-
textielecosysteem, oplossingen voor projectmanagement 
en kleurbeheer.
De nieuwe workflowoplossing van Caldera omvat:

• Evalueren en definiëren van projecten
• Inventaris van leverbare producten
• Planning
• Budgettering

Leverbare producten
Caldera werkt samen met strategische partners om op maat gemaakte 
gestandaardiseerde set-ups voor digitaal drukwerk te implementeren met kleurbeheer, 
workflow en bidirectionele businessdata tussen merken en interne of externe drukkers.
Een typische Caldera-oplossing bevat bijvoorbeeld:

• E-commercestorefront
• Evaluatie voor microfabrieken
• Projectmanagement
• Productconfigurator
• Creatie en overdracht 

van afdrukbestanden
• RIP-software
• Workflowoplossingen
• Integratiediensten
• Kleurbeheer
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Caldera-webinars zijn een snelle en handige manier om je werknemers vertrouwd 
te maken met alle Caldera-producten. Onze ervaren opleidingsteams begeleiden je 
doorheen een reeks interactieve livesessies, van installatie en Caldera Basics tot 
kleurbeheer en architectuur.

Met deze nieuwe soort opleiding wil Caldera liveopleidingen toegankelijk maken voor 
al onze klanten, waar dan ook. Het voordeel van onlinewebinars is dat iedereen gelijk 
waar kan deelnemen: op kantoor, thuis of op zakenreis, zodat je geen tijd verliest 
met verplaatsingen. Je hebt alleen een goede internetverbinding, luidsprekers en 
een microfoon nodig, zodat je kan deelnemen aan de livediscussies en de docenten 
vragen kan stellen. De sessies kunnen ook opgenomen worden om later opnieuw te 
bekijken. Daarnaast kan je als bedrijf meerdere deelnemers registreren.

Tijdens de livesessies worden deelnemers (zowel beginners als gevorderden) 
vertrouwd gemaakt met het ruime aanbod aan Caldera-software. Op deze manier 
leren gebruikers snel hoe ze hun Caldera-producten ten volle kunnen benutten, wat 
leidt tot een verhoogde productiviteit en betere resultaten.

WORD EEN PRO 
IN RIP MET 

ONLINEOPLEIDINGEN

Bekijk de volledige kalender en 
schrijf je in voor onze webinars 

op workspace.caldera.com

We bieden ook gepersonaliseerde 
webinars aan op maat van de behoeften 

en agenda van jouw bedrijf.
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Wat is CalderaCare?
CalderaCare is de ondersteunings- en onderhoudsoplossing 
voor je Caldera RIP-software die ervoor zorgt dat je 
productie vlot blijft functioneren wanneer het nodig is. 
Onze technische experts staan paraat bij elk probleem. Een 
abonnement op CalderaCare zorgt er bovendien voor dat al 
je softwareproducten steeds geüpdatet worden met de laatste 
versies en verbeteringen.

De voordelen spreken voor zich
CalderaCare biedt niet alleen voordelen wanneer er zich problemen voordoen, maar 
omvat ook allerlei andere gebruikersvoordelen voor een optimale workflow.

SNELLE ONDERSTEUNING
Wanneer je een ondersteuningsverzoek indient, zijn de prioriteit en 
responstijd conform specifieke richtlijnen. Met CalderaCare sta je 
rechtstreeks in contact met Caldera-experts 

ALTIJD UP-TO-DATE
De Caldera-softwareproducten die gedekt zijn door je CalderaCare-
abonnement, worden voortdurend bijgewerkt met de nieuwste functies 
voor een verbeterde workflow, inclusief belangrijke upgrades naar nieuwe 
versies. 

OPTIMALE PRODUCTIE
De toegang tot toekomstige Caldera-upgrades en -versies helpt je om je 
productiemogelijkheden actueel en op een optimaal niveau te houden.

Zonder CalderaCare CalderaCare
Beoogde responstijd ‒ Kritiek 2 u./Ernstig 4 u./Minder belangrijk 8 u.

Klantenportaal*  
Bediening op afstand ‒ 
Follow-up van problemen ‒ Wekelijks rapport via e-mail

Caldera-webinars Vooruitbetaling vereist 2 per jaar

Belangrijke upgrades ‒ 

* Klantenportaal is toegankelijk via Workspace

Inhoud CalderaCare

Neem contact op met je verkoper of het Caldera-salesteam via  www.caldera.com
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Ons onlineplatform biedt Caldera-gebruikers een centrale plek aan waar ze hun accounts, 
SaaS-applicaties en productdownloads kunnen beheren. Klanten kunnen het Workspace-
dashboard gebruiken om hun Caldera-oplossingen te beheren: licenties registreren, 
updates en upgrades downloaden voor producten, relevante documentatie raadplegen en 
de gegevens in hun account wijzigen.

Via de WorkSpace-homepagina heb je rechtstreeks toegang tot onze andere 
platformen: het onlinehelpportaal CalderaDesk en ons YouTube-kanaal.

calderadesk.caldera.com youtube.com/CalderaRIP

LICENTIEREGISTRATIE INSTALLATIE VAN 
PAKKETTEN

OPLEIDINGSCENTRUM TECHNISCHE 
ONDERSTEUNING

TECHNISCHE 
DOCUMENTATIE
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Ruim 1000 ondersteunde printers en snijplotters

OEM-partners

Onze partners 

Ondersteunde producenten

Caldera werkt nauw samen met producenten om te voldoen aan de uiteenlopende 
behoeften van de markt.

Strategische partners
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Onze klanten

Sign, digitale grafische vormgeving en visuele communicatie

Argentinië: Gigantografica, 
Omnigraphics 
Australië: Active Displays, 
Cactus Imaging, Catalyst, CMYK Hub, 
GSP Print, Resolution Imaging   
België: Dael Printing, Ye Print 
Brazilië : Dinamica, Pigmentum 
China: Baicheng, Dong Sheng 
Advertising, Xiamen Art Printing 
Colombia: Grupo Mercadeo 
Denemarken: LaserTryck 
Duitsland : CeweColor, FlyerAlarm, 
DieDruckerei, Niggemeyer 
Egypte : Five Stars 
Frankrijk : Comptoir de l’Image, 
Dodeka, DS Impression, Picto, 
France Affiches, Nice Colors, 
Ad Visuel, Mangold, Ceanothe, 
TopColor, Komosol Groupe 
Hong Kong : Art One Production, 
Professional Production, Tri Color  
Hongarije: Eclipse Print, OSG 
Italië: DB Ingegneria dell’immagine, 
ImagingPro, Pixart Printing, TicTac

Ierland: Horizon Graphics, McGowans 
Japan: Daido, Sign Artec, 
Tokyo Lithmatic 
Korea: Dain Communication, Gaunet 
Maleisië: Pixio 
Mexico: Pancarta, Print  
Nieuw-Zeeland: Broderick Print, 
Leeding Signs, Massy University, 
Print House, Boston Digital, 
Image Center, Original Screen 
Nederland: Big Impact, Probo Print 
Noorwegen: Megaprint, SW Trykk 
Oostenrijk: Arian, Druck.at, Salon Iris  
Peru: Litho Laser, Metacolor 
Polen: City Service, Topcan 
Roemenië: Art Match, BigPrint 
Rusland: Arial, Fotolab, LIGO 
Servië: DPC, NS Plakat 
Singapore: Film Screen, 
Siner Graphic 
Slovakije: Bittner, Double P 
Slovenië: V-Tisk 
Spanje: Fragma Espacios, Marc Marti, 
MARGI, OEDIM 

Taiwan: Forms Surface, 
Gain How Printing, 
Group Color Digital Image 
Tsjechië: Top Advert 
Turkije: HKS Rekflam 
Verenigde Arabische 
Emiraten: Reprotronics 
Verenigde Staten van 
Amerika: Big Mountain Imaging, 
Brand Imaging Group, Coloredge, 
Duggal Visual Solutions, Ferrari Color, 
Firehouse Image Center, Pictura, 
Vision Integrated Graphics. 
Verenigd Koninkrijk: Delta Display, 
Dominion, Icon Print, Oasis Graphics, 
Service Graphics 
Zuid-Afrika: Beith Digital, Bidvest, 
Hirt&Carter, Prismaflex, ScreenLine, 
Tali Digital 
Zweden: Big Image, Brand Factory, 
Gigantprint, Storbildsbolaget
Zwitserland: Comro, Christinger

Textieldrukwerk
België: Bioracer, Visix
Bulgarije: PNG 
China: Huzhou Angye Digital Industry 
Duitsland: Frankfurter Fahnen, 
Sachsen Fahnen 

Frankrijk : Doublet, Duo Display, 
ET Cernay, Faber France, Mediama, 
Ranitex, TIL/Deveaux 
Nederland: Faber Exposize, 
Van Straaten  

Oostenrijk: Fahnen Gärtner, Typico  
Polen: Voigt Promotion
Roemenië: Rofobit
Verenigd Koninkrijk: Cestrian, 
Grafenia

Industrieel drukwerk
Bangladesh : Naf Group 
België: Wollux 
Duitsland: DS-Smith, Villeroy & Boch 
Frankrijk : Adhetec, 
Euro PLV, GPS Packaging/
Cartonnages de Gascogne, TIL 
Hongarije: DS-Smith
India: Vennar Ceramics
Indonesië: Platinium Ceramics, 
Textile On Demande

Japan: Goto Iron Works, Toppan 
Korea: Samyoung Industrial
Maleisië: Hans Printing & Packaging 
Nieuw-Zeeland: Textiles Alive 
Nederland: Sorbo
Oostenrijk: Digital Art Floors, Kaindl 
Peru: Ceramics Kantu
Singapore: Sunway Woodcraft Construction, 
Tangs, Vim Technology & System Engineering 
Tsjechië: Solpap

Verenigde Staten van Amerika: Ideon 
Packaging
Verenigd Koninkrijk: DS-Smith, 
Liquid Lens
Zweden: DS-Smith

Ruim 15.000 drukkers werken al met onze oplossingen 
en vertrouwen elke dag op Caldera.

Caldera wil continu innoveren en breidt dan ook voortdurend zijn technische 
kennis uit op het vlak van inkjettechnologie om nieuwe markten aan te boren 
met toepassingen zoals productie (drukwerk op keramiek, glas, hout en textiel), 
verpakking, labeling en verpakking met digitale drukpers.
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Caldera is een bekroonde 
softwareoplossing die erkend wordt 
door vaklui en vakbladen

Wide-Format Imaging Readers Choice Awards
Topproduct RIP-software: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2009, 2008
Topproduct workflowsoftware: 2017, 2015, 2014, 2013
Topproduct kleurbeheersoftware: 2014, 2010, 2009
Topproduct web-to-print: 2018
Beste product algemeen: 2010, 2009, 2008

Viscom
Award voor beste software: 2013
Beste innovatieve productsoftware: 2012
Beste innovatieve groene product: 2012

Image Reports
Angel Awards - RIP van het jaar: 2007

Digital Printing & Imaging Association
Award voor uitzonderlijke dienstverlening: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011
Beste softwareproduct van het jaar: 2010, 2009, 2008, 2006, 2002

Onze prijzen
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