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Direct vanaf de release van EasySIGN 2015 is 
de focus gelegd op het opnieuw ontwikkelen 
van de vertrouwde fundering waar EasySIGN 
op is gebouwd. 

Hoewel er onder de motorkap grootse 
wijzigingen en verbeteringen zijn door-
gevoerd, laat EasySIGN  zich nog altijd met 
hetzelfde comfort en gemak bedienen. 

Het resultaat is de realisatie van EasySIGN 
2016 in 64-bit. Een nóg krachtigere en 
snellere versie van de gebruiksvriendelijke 
productiesoftware met meer dan 25 jaar 
ervaring en expertise. 

http://www.easysign.com
http://www.easysign.com


Compatible

Windows 10
Updaten naar Windows 10? Geen probleem! 

Omdat een update naar Windows 10 in veel gevallen gratis 
is, zijn velen al overgestapt op het laatste besturingssysteem 
van Microsoft. Vanzelfsprekend is ook EasySIGN geschikt 
gemaakt voor installatie en gebruik onder het alsmaar 
populairder wordende Windows 10.

Nieuw: Banner & Poster
Met Banner & Poster is het maken van een zeildoeken, 
banners en (grootformaat) posters eenvoudiger dan ooit. 
Door deze slimme functie is het toevoegen van zeilringen 
niet langer omslachtig en foutgevoelig. 

Voorzie uw ontwerp van gaten voor zeilringen met precisie 
in twee stappen. Uw banner is productieklaar in slechts 
enkele seconden.

Nieuw: 64-bit ondersteuning
Ontwikkelingen in de informatietechnologie volgen elkaar 
in hoge snelheid op, maar de voordelen zijn niet altijd even 
zichtbaar. 

Ondersteuning voor 64-bit software en hardware is zo’n 
ontwikkeling.  EasySIGN 2016 kan hierdoor met aanzienlijk 
grotere bestanden werken en doet dit bovendien sneller. Ook 
kunnen 32-bit en 64-bit werkbladen probleemloos worden 
uitgewisseld in EasySIGN 2016, mits de bestandsgrootte in 
32-bit kan worden verwerkt.

Daarnaast leidt dit tot betere integratie met andere 64-bit 
software toepassingen, zoals Adobe Creative Cloud en Corel 
Graphics Suite X7. 

‘Compatibility’ uitgebreid
Compatibilty is verder uitgebreid en nu ook beschikbaar 
voor:

32-bit 64-bit

Illustrator CC 2014 (CC 18)

Photoshop CC 2014 (CC 15)

CorelDRAW Graphics Suite X6 & X7

Corel PHOTO-PAINT X6 & X7

Illustrator CC 2015 (CC 19)

Photoshop CC 2015 (CC 16)
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https://youtu.be/Ojhkg3zCrHQ
https://youtu.be/Ojhkg3zCrHQ


Importfilters verbeterd en uitgebreid met 
compressie
De importfilters voor zowel bitmap- als vectorafbeeldingen 
zijn verder uitgebreid. 

De TIFF en JPEG importfilters ondersteunen nu meer 
compressiemogelijkheden voor een betere en snellere 
afhandeling van (grotere) bitmapafbeeldingen. 

Ook het importeren van AI bestanden is verder 
geoptimaliseerd en ondersteunt een breder scala aan 
bestanden.

Ondersteuning productielijnstijlen voor 
Zünd vlakbedtafels i.c.m. Zünd Cut 
Center
Dankzij het toevoegen van Zünd-specifieke productie-
lijnstijlen is naadloze samenwerking tussen EasySIGN en 
Zünd Cut Center mogelijk gemaakt. 

Een ontwerp kan eenvoudig in EasySIGN worden 
opgemaakt en voorbereid voor productie door de gewenste 
productielijnstijl aan een (contour)lijn toe te kennen. Zünd 
Cut Center herkent de productielijnstijlen vervolgens 
automatisch en kan direct beginnen met produceren.

Caldera & Mimaki RasterLink 6 
toegevoegd aan Third Party RIP
Naast verbeteringen aan de integratie met Mimaki 
RasterLink 5 zijn er twee nieuwe koppelingen ontwikkeld en 
toegevoegd aan Third Party RIP.

EasySIGN biedt nu ook standaardondersteuning voor 
Caldera RIP software en Mimaki RasterLink 6. Zo bent u 
zeker dat de juiste instellingen worden gebruikt wanneer 
uw EasySIGN werkblad wordt verwerkt door uw favoriete 
printsoftware.

Hoekafronding knooppunten 
geoptimaliseerd
In enkele gevallen werden knooppunten onjuist geplaatst 
bij het afronden van hoeken. De wijze waarop knooppunten 
worden berekend bij hoekafronding is daarom gewijzigd 
waardoor knooppunten weer correct worden weergegeven.

https://youtu.be/A4A8-LpRtr8
https://youtu.be/A4A8-LpRtr8
https://youtu.be/btY1acuHVv8
https://youtu.be/btY1acuHVv8
https://youtu.be/btY1acuHVv8
https://youtu.be/btY1acuHVv8
https://youtu.be/A4A8-LpRtr8
https://youtu.be/A4A8-LpRtr8
https://youtu.be/A4A8-LpRtr8


En meer...

 Afdrukken van 256-kleuren bitmaps door  
 Windows printers verbeterd. 

 Voorvertoning verbeterd bij het    
 importeren van bestanden.

 Productielijnstijlen worden niet langer   
 standaard automatisch omgezet.

Roland CAMM-1 GS-24 toegevoegd
De betaalbare en populaire Roland CAMM-1 GS-24 
snijplotter werd geintroduceerd in 2015. EasySIGN heeft 
haar enorme arsenaal aan ondersteunde snijplotters 
daarom uitgebreid met de GS-24.

Ondersteuning uitgebreid voor Summa 
machines met OPOS Cam
De nieuwe Summa S Class S2 T-serie snijplotters met OPOS 
Cam worden ondersteund en zijn toegevoegd aan de 
EasySIGN software.

Ondersteuning voor de volgende modellen is toegevoegd:
       Summa S2TC75
       Summa S2TC140
       Summa S2TC160



http://www.easysign.com


Third Party RIP ondersteuning uitgebreid
Er zijn directe koppelingen toegevoegd aan de EasySIGN 
Third Party RIP (Raster Image Processor) ondersteuning. 

U kunt nu ook rechtstreeks bestanden vanuit EasySIGN 
verwerken met Onyx Thrive, Onyx Productionhouse en 
EasySIGN versie 5 Print Server. Uw voorkeuren voor de 
verwerking in de Third Party RIP kunnen direct meegegeven 
worden in de EasySIGN Third Party RIP uitvoerdialoog.

Verbeterde importmogelijkheden
De AI-, EPS- en PDF-importfilters in de software zijn 
aanzienlijk verbeterd, waarbij EasySIGN automatisch het 
meest geschikte filter selecteert. Importeren is hiermee 
niet alleen sneller, maar ook gebruiksvriendelijker en 
eenvoudiger. 

De software is bovendien toegankelijker geworden door 
het toevoegen van dubbelklik functionaliteit, kopieren & 
plakken en slepen & neerzetten.

Nieuwe werkbalk: Lijntype
Een tijdbesparende productie functie, is de beste naam 
voor deze werkbalk. Kies uw gewenste lijnstijl en maak uw 
ontwerp gereed voor productie in een enkele muisklik!

Transparante slagschaduw
Met de transparante dropschaduw kunt u in slechts enkele 
stappen hoge kwaliteit schaduweffecten maken voor 
uw printontwerpen. Met dit slagschaduweffect maakt u 
eenvoudig een transparante schaduw met zachte randen. 

https://youtu.be/8szTshrGvsY
https://youtu.be/A4A8-LpRtr8
https://youtu.be/A4A8-LpRtr8
https://youtu.be/A4A8-LpRtr8
https://youtu.be/A4A8-LpRtr8
https://youtu.be/8szTshrGvsY


Instellingen voor opdrachtinformatie
EasySIGN onthoudt de stappen uit uw productieproces. 
Klantgegevens, ontwerptijd en uitvoer van uw werkbladen 
kunnen in EasySIGN worden geregistreerd en opgeslagen. 

Dit helpt u bij het maken van een realistische 
kostenberekening en maakt het makkelijker om te zorgen 
voor een overeenkomend resultaat bij herhaalopdrachten. 

Compatibility
Compatibilty is verder uitgebreid en nu ook beschikbaar 
voor:
 
Illustrator CC 18
Photoshop CC 15
Illustrator CC 17
Photoshop CC 14
CorelDRAW X7
Corel PHOTO-PAINT X7

Pelkaders vereenvoudigd
De EasySIGN Pelkaders zijn nog gebruiksvriendelijker 
geworden. Er zijn nieuwe instellingen in het Pelkader-menu 
gemaakt. Daarnaast wordt vanaf nu bij het plotten, middels 
een waarschuwings-popup aangegeven wanneer er enkel 
een pelkader is geselecteerd.

Vebeterde ondersteuning voor 
netwerkplotters
Veel klanten werken met EasySIGN op meerdere computers 
in een netwerk en willen van daaruit opdrachten naar een 
gedeelde plotter kunnen sturen. 

U kunt nu een plotter die aangesloten is op een COM-poort 
ook in een netwerk gebruiken middels een virtuele Windows 
printer. Deze functie is nu ook beschikbaar voor Windows 7, 
Windows 8 en Windows 8.1.

https://youtu.be/Ojhkg3zCrHQ
https://youtu.be/M6VP0Esopew


Non-zero winding rule
In bijvoorbeeld Illustrator™ en CorelDraw™ is het mogelijk 
om te kiezen tussen de ‘Non-zero winding rule’ en de ‘Even–
odd rule’ om te bepalen hoe de vulling van een object wordt 
weergegeven.

Om meer compatibel te zijn met deze software programma’s 
heeft EasySIGN de ‘Non-zero winding rule’ geïmplementeerd, 
naast de reeds gebruikte standaard ‘Even–odd rule’.

De twee objecten in de voorbeeldafbeelding zijn identiek 
(zie het draadmodel onder de gevulde objecten) waarbij het 
linker object gebruik maakt van de ‘Even–odd rule’ en  het  
rechter object van de ‘Non-zero winding rule’.

Binarisatie
Om bijvoorbeeld een foto in een medaillon of glas te kunnen 
branden met een laser of in een monument te kunnen 
zandstralen, dient de afbeelding teruggebracht worden 
naar twee kleuren, namelijk zwart en wit. De methode om 
een foto terug te brengen naar een herkenbare zwart wit 
afbeelding heet Binariseren.

EasySIGN Binarisatie is een gereedschapset speciaal 
ontwikkeld voor o.a. de Laser en Graveer/Zandstraal 
industrie. Dit gereedschapset is geschikt voor elke tak van 
industrie die als invoer een zwart/wit bitmap nodig heeft.

Import/export transparantie (bèta)
EasySIGN kan nu basis transparantie uit PDF bestanden 
importeren. Tevens is de export ondersteuning van 
transparante objecten uitgebreid.

https://youtu.be/y6SnS3jHPWk
https://youtu.be/y6SnS3jHPWk
https://youtu.be/RxnUH2S61qs


http://www.easysign.com


Geavanceerde import
De ‘geavanceerde import’ heeft een nieuwe optie genaamd 
‘Crop naar’. Deze optie zorgt ervoor dat u de informatie 
in het te importeren bestand kunt croppen naar speciale 
extensies die beschikbaar zijn in het PDF formaat. Hierdoor 
kunt u een bestand welke u als bitmap wilt importeren 
croppen naar het ontwerp in plaats van de hele pagina te 
moeten importeren.
De Geavanceerde import dialoog heeft tevens een nieuwe 
en betere voorbeeld weergave. Ook is de bitmap anti-
aliasing van de geavanceerde import sterk verbeterd.

Bitmap manipulaties
‘Cropping toepassen’ en ‘Afbeelding grootte’ kunnen nu ook 
op een bitmap met een alfa kanaal worden toegepast.

Voeg spotkleur toe
Een nieuwe zeer eenvoudige methode om een eigen 
spotkleur toe te voegen.

Uitlijnen van positioneringspaskruizen
EasySIGN heeft nu de mogelijkheid om de paskruizen voor 
het optische positioneringssysteem (OPOS) uit te lijnen op 
een selectie op het werkblad. U heeft ook de mogelijkheid 
een marge voor de uitlijning op te geven. 

https://youtu.be/DUJ11im7v1g
https://youtu.be/n3FMKSv0CEY
https://youtu.be/8NRyNL3KPhk
https://youtu.be/DUJ11im7v1g
https://youtu.be/Q9gDuygFFn8
https://youtu.be/Q9gDuygFFn8
https://youtu.be/8NRyNL3KPhk
https://youtu.be/n3FMKSv0CEY
https://youtu.be/8NRyNL3KPhk
https://youtu.be/Q9gDuygFFn8
https://youtu.be/DUJ11im7v1g


Gesloten paskruizen
Een nieuw en verbeterd type paskruis object is toegevoegd. 
Dit paskruis object is niet afhankelijk van de paskruis 
laag, toont geen overbodige informatie in de plotdialoog 
wanneer u kleur gescheiden plot en is compatible met 
andere software.

Paskruis effect
Dit nieuwe effect groepeert geselecteerde objecten en voegt 
paskruizen aan de objecten toe. U heeft de keuze uit ‘Print 
paskruizen, Plot paskruizen en omgekeerde paskruizen. De 
paskruizen kunnen negatieve of positieve marges hebben 
en nog veel meer opties. Ook zijn de paskruizen compatibel 
met andere software.

Spotkleuren als speciale lijnen
Het is nu ook mogelijk om haarlijnen als speciale lijnen te 
importeren met gebruikmaking van spot kleuren. Creëer een 
spotkleur en in de ‘Instellingen dialoog’ onder het tabblad 
‘Import’ wijs de spotkleur aan de gewenste speciale lijn toe.

Exporteren van transparantie (PDF)
Bij het exporteren naar PDF behouden bitmaps met een Alfa 
kanaal dit kanaal en worden niet meer platgeslagen.

https://youtu.be/Gbkm7AVx4ao
https://youtu.be/Gbkm7AVx4ao
https://youtu.be/L6R6anevjmg
https://youtu.be/L6R6anevjmg
https://youtu.be/115UX0lTpTU
https://youtu.be/115UX0lTpTU
https://youtu.be/oTs1gPQyqrQ
https://youtu.be/oTs1gPQyqrQ
https://youtu.be/Gbkm7AVx4ao
https://youtu.be/L6R6anevjmg
https://youtu.be/115UX0lTpTU
https://youtu.be/oTs1gPQyqrQ


Third Party RIP Instellingen
Het is nu mogelijk om te kiezen tussen de automatische 
afhandeling of om zelf de Hot Folders toe te voegen. Dit kan 
zeer handig zijn met een Netwerk Setup van uw Hot Folders.

Third Party RIP Print dialoog
De Third Party RIP print dialoog is uitgebreid met 
verscheidene opties die u helpen het best mogelijke resultaat 
te verkrijgen binnen een Print of Print & Cut workflow. 

Third Party RIP help bestand
Een nieuw help bestand geeft uitleg over de Third Party RIP 
ondersteuning, hoe om te gaan met Print en Print & Cut 
workflows en hoe kleuren management te gebruiken is.

Third Party RIP zonder een RIP of printer
U kunt nu van de ‘Third Party RIP’ ondersteuning gebruik 
maken ook wanneer u uw printwerk uitbesteedt.

https://youtu.be/Ze7_6FaV5g8
https://youtu.be/ym6t47hPRuo
https://youtu.be/ym6t47hPRuo
https://youtu.be/nL1WGH85O4A
https://youtu.be/nL1WGH85O4A
https://youtu.be/Ze7_6FaV5g8
https://youtu.be/Ze7_6FaV5g8
https://youtu.be/ym6t47hPRuo
https://youtu.be/nL1WGH85O4A
https://youtu.be/Ze7_6FaV5g8


Overdrukken ondersteuning
EasySIGN ondersteunt nu Overdruk faciliteiten. Objecten 
waaraan een Overdruk vulling of Overdruk lijn is 
toegewezen behouden deze eigenschappen wanneer de 
volgende export of import formaten gebruikt worden PDF, 
EPS en AI.
 A) De cirkel heeft geen overdruk.
 B) Op de cirkel is overdrukken toegepast.
 1) Het ontwerp afgebeeld in een ontwerp software.
 2) De zwarte film voor de rode kleur.
 3) De zwarte film voor de gele kleur.
 4) Het geprinte resultaat.

Converteren naar kleurruimte
Converteert alle geselecteerde objecten naar de kleur 
ruimte RGB of CMYK. Wanneer u een Print of Print & 
Cut workflow gebruikt is het essentieel dat alle objecten 
dezelfde kleurruimte hebben.

Creëer grens of outline vorm
Creëert een nieuwe vorm gebaseerd op de begrenzing 
of outline van geselecteerde object(en). Deze vorm kan 
bijvoorbeeld gebruikt worden om wit te printen in een 
print workflow.

Plot preview in Productie Manager
EasySIGN toont nu een voorbeeld in de Productie Manager 
wat het eenvoudiger maakt de geplotte opdrachten te 
herkennen. Ook speciale lijnen worden getoond en met 
kleur gescheiden opdrachten tevens de kleur. 

https://youtu.be/po9MChvl5HY
https://youtu.be/pYsIC1-GKjs
https://youtu.be/k-xL1ezDDGU
https://youtu.be/HteJ-0eLwLY
https://youtu.be/po9MChvl5HY
https://youtu.be/pYsIC1-GKjs
https://youtu.be/k-xL1ezDDGU
https://youtu.be/HteJ-0eLwLY
https://youtu.be/po9MChvl5HY


Font Manager
Beheer uw lettertypen/fonts rechtstreeks vanuit 
EasySIGN. Maak selecties gebaseerd op ‘TTF/
OpenType’, ‘TYPE1/ATM’, ‘SFN’, ‘ROMAN’, ‘SWISS’, 
‘SCRIPT’, ‘DECORATIVE’ en nog veel meer. Zoek 
eenvoudig een lettertype en pas het rechtstreeks toe 
op de geselecteerde karakters. De Font Manager is 
gekoppeld aan de tekst editor en daardoor snel en 
eenvoudig bereikbaar. Elk geselecteerd lettertype 
kan aan de Font favorieten dialoog worden 
toegevoegd voorzien van een eigen omschrijving. 
In plaats van de Fontcombo te gebruiken om een 
lettertype te vinden gebruik de Font Manager met 
snellere toegang, makkelijker vinden en een volledig 
voorbeeld van het geselecteerde lettertype.

Font favorieten
Voeg elk in de Font Manager geselecteerd 
lettertype toe aan een lijst van font/
lettertype favorieten. U kunt de naam van 
het font wijzigen (originele naam wordt 
getoond bij selectie) en commentaar 
toevoegen. U kunt in de Font favorieten 
dialoog sorteren op de naam en het 
commentaar. Bij selectie van een font in de 
Font favorieten dialoog wordt tevens een 
voorbeeld van het lettertype getoond.

Kader object
Een nieuw object met hoeken die onafhankelijk van elkaar 
ingesteld kunnen worden. Elke hoek kan een verschillende 
radius en hoek type hebben.

Karakters invoegen
De dialoog voor het invoegen van symbolen toont nu alle 
karakters beschikbaar in het font.

https://youtu.be/VlqwoXnTm28
https://youtu.be/VlqwoXnTm28
https://youtu.be/vzB11bCwd4o
https://youtu.be/zneZ-gEY8no
https://youtu.be/zneZ-gEY8no
https://youtu.be/vzB11bCwd4o
https://youtu.be/zneZ-gEY8no
https://youtu.be/VlqwoXnTm28


Verdeel object(en) over pad
Selecteer één of meerdere objecten en verdeel deze 
over een pad zo vaak als u nodig heeft. Door middel van 
de eigenschappen dialoog kunt u het aantal duplicaten 
eenvoudig instellen.

https://youtu.be/pqnunBl6xy4
https://youtu.be/pqnunBl6xy4
https://youtu.be/pqnunBl6xy4


De volgende sectie is voor mensen met een versie 5 of 
ouder. Deze sectie biedt een overzicht van wat u krijgt 
wanneer u uw oude software update naar de release 2014.

Release 2013
Om te zien wat er tijdens de EasySIGN 2013 release is 
gecreëerd, check de website op www.easysign.com voor 
een uitgebreide uitleg en verklarende video’s.
Een samenvatting van de features zoals uitgebracht tijdens 
EasySIGN 2013 is als volgt:

• Nieuwe interface die u de vrijheid biedt om uw 
werkomgeving te personaliseren.

• Wissel tussen een Menu of Lint (Ribbon) interface.
• Geïntegreerde voorbeelden in de Windows™ Taak 

balk.
• Ondersteunt tabs en zwevende documenten.
• Afneembare dokkende vensters.
• Dokkende vensters kunnen op ‘Auto verbergen’ 

gezet worden.
• Dok gereedschapsbalken en dok vensters overal, of 

maak ze zwevend.
• Slim visueel dok systeem.
• Eenvoudig toegankelijke dialogen.
• Eenvoudig te gebruiken Wizards.
• Maak uw eigen gereedschapsbalken en menu’s. 
• Eigen sneltoetsen worden in het menu afgebeeld.
• Verbind een dubbelklik aan een werkblad.  
• Voeg uw eigen gereedschappen toe.
• Kies tussen kleine en grote iconen.
• Selecteer de stijl naar uw smaak.
• Kopieer effecten.Stel elke vinyl bibliotheek in als het 

actieve kleurenpallet.
• Creëer stalen van kleurenpallet.
• Exporteer actief kleuren.
• Standaard RGB en CMYK kleurenpalet aanwezig.
• Kopieer en plak eigenschappen tussen objecten.
• Sla werkbladen op met een ophogende nummering.
• Sla een kopie van het huidige werkblad op.
• Keer terug naar de laatst opgeslagen versie van een 

werkblad.
• Bitmap – Kleur intensiteit balans.
• Bitmap - Contrast, Helderheid en Intensiteit.
• Bitmap - Auto Level, Contrast en Intensiteit.
• Bitmap - Histogram contrast.
• Bitmap – Hue, Verzadiging en Gamma.
• Bitmap – Balanceer kleuren.
• Bitmap – Levels.

• Bitmap – Rand detectie.
• Bitmap – Intensiteit detectie.
• Bitmap – Grootte.
• Compatibility is nu een tweeweg systeem. 
• Kopieer effecten van het ene naar het andere object.
• Direct toegang tot elke vinyl bibliotheek.
• Kopieer en plak eigenschappen tussen objecten.
• EasySIGN werkbladen voorbeelden zijn nu ook 

zichtbaar in de Explorer van Windows 64bit 
besturingssystemen.

• Stickercontour verbinden.
• Bereken lijn lengte.
• Bereken oppervlakte.
• Stel de snij volgorde van gereedschappen in de plot 

dialoog in.
• Hernoem bestanden op de harde schijf vanuit 

Archive.
• Converteer alfa kanalen naar curven.
• Selecteer op naam en zelfde naam.
• Compatibility voor Illustrator™ CS4/CS5/CS5.5/CS6, 

Photoshop™ CS4/CS5/CS5.5/CS6, CorelDraw™ X5/X6 
en Photo Paint™ X5/X6.

• Third party RIP ondersteuning.
• Voeg objecten en tekst samen.
• CSV editor voor samenvoegen van objecten en tekst.
• Html e-mail editor.
• Eenvoudig bestanden hernoemen.
• Vervang een sub geselecteerd object met een enkele 

klik.
• Stuur een e-mail met een PDF van het werkblad ter 

goedkeuring.
• Voeg pagina als object toe.
• Binnenzijde en buitenzijde Print & Cut paskruizen als 

object.
• E-mail systeem ondersteunt nu Outlook™ 2003, 2007 

and 2010.
• Draait op MAC met Parallels en Bootcamp (alleen 

met dongle).


