
Flexibele lasersoftware gericht op de gebruiker

Werkt intuïtief. 
Werkt efficiënt. 

JobControl®

marking cutting engraving

www.troteclaser.com



Gebruik de Trotec printer driver om uw layout naar de laser te sturen. 
Innovatieve Job Control® eigenschappen helpen uw dagelijkse werk te 
vergemakkelijken - voor perfecte snij- en graveerresultaten.

Werk in uw favoriete programma’s (CorelDraw, Photoshop, AutoCAD, Illustrator, InkScape, Word, etc.) en 
stuur uw layout naar de laser vanaf uw PC of Mac. De Trotec printer driver gebruikt Quick Print om het 
bestand direct naar de laser of de of de lasersoftware JobControl®  te sturen. Veel slimme eigenschappen 
helpen u uw workflow te optimaliseren. 

  Bi-Directional Communication:  
Uw laser en JobControl® communiceren 
constant. Zo kunt u zien waar uw taak 
geplaatst is op het werkoppervlak, hoe de 
taak verloopt en u kunt uw laser bedienen. 

  Guides:  
Ideaal voor precisiewerk, het nauwkeurig 
positioneren van de taak en vermijd 
materiaalverspilling. 

   Duplicate and Rotate Jobs:  
Vanuit de taaklijst kan een taak geplaatst 
worden op het werkoppervlak zo vaak als u 
wilt en op elke gewenste plek. Kopieer en 
draai eenvoudig uw taken. 

  Marker: 
Magnetische positioneringshulpmid-
delen zorgen ervoor dat u eenvoudig 
en snel uw taak templates kunt 
creëren. Deze kunnen opgeslagen 
worden en gebruikt worden voor 
terugkerende taken. 

  Time Calculator: 
Geeft op voorhand een indicatie van de tijd 
die de lasertaak zal duren. Dit stelt u in staat 
goed te plannen.

  Autofocus:  
Uitermate nauwkeurig focussen met slechts één klik. Het graveerresultaat, de 
materiaaldikte, de focuslengte van de lens, de snijtafel, etc. kunnen allemaal 
worden opgeslagen in de materiaaldatabase. De software berekent de juiste 
positie om nauwkeurig te graveren - dit garandeert de beste gravures.

  WYSIWYG: 
„What you see is what you get.“ Check uw print preview 
om materiaalverspilling te voorkomen.



Bewerken van kleuren: 
Definieer kleuren, graveren of snijden, snelheid, 
vermogen, aantal passages, Z-offset, etc.: 

• Automatische Z-as beheren:  
 Handig voor objecten met verschillende   
 focuspunten en posities.
• Meerdere graveerpassages:  
 Stelt u in staat de beste graveer- en  
 snijresultaten te bewerkstelligen met gevoelige  
 materialen
• Connecties:  
 Door het onderbreken van de snijlijn op  
 gedefinieerde intervallen, vallen snijdelen niet  
 weg van het plaatmateriaal. Dit is bruikbaar bij  
 het produceren van stempels of fijne  
 uitsparingen.  
 
Alle instellingen worden in één productiestap 
uitgevoerd.  

Import/Export:  
Eenvoudig importeren en exporteren van uw 
materiaalinstellingen voor het maken van een 
backup of voor het gebruik op een andere PC.

Administrator Mode:   
De beheerder kan individuele materialen, 
materiaalgroepen of hele materiaal databases 
van een slot voorzien. Zodoende gaan uitgebrei-
de instellingen niet verloren. 

  Job Management:  
Elke taak die naar uw laser wordt gestuurd wordt in een 
overzichtelijke lijst opgeslagen. U kunt deze filteren op basis 
van naam, datum, resolutie, etc. Alle taken kunnen herhaald 
worden op elk gewenst tijdstip met slechts één klik.

Ontwerp Print Laser Laser

Quick Print Printen met JobControl®

PrintOntwerp Controleren &
Beheren

  Material Database: 
Het hart van JobControl®. Vooraf gedefinieerde 
instellingen voor verschillende standaardmateri-
alen helpen u het beste graveer- en snijresultaat 
te behalen. U kunt natuurlijk ook uw eigen 
materialen toevoegen en opslaan. 



Pr
in

te
d 

on
 F

SC
 c

er
tif

ie
d 

pa
pe

r

Trotec Laser B.V.
Tolstraat 21a, 7482 DC Haaksbergen, info@troteclaser.com
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www.troteclaser.com

Extra JobControl® functies maken uw dagelijkse werk 
makkelijker

Printer Driver functies

Job History 
Geeft gedetailleerde informatie weer over afgeronde taken. Dit vergemakkelijkt de 
berekening en voorbereiding van productieplannen.  

JobControl iOS-App 
Bedien uw lasers met de iPhone en krijg een overzicht van al uw taken.  
 

JobControl Vision 
Module voor het beheren van een geïntegreerde USB camera voor nauwkeurige 
snedes in uw Print & Cut applicaties.

De Trotec printer driver creeërt printopdrachten vanuit elk grafisch-, CAD- of Office programma en stuurt deze naar de 
laser. De printtaak bevat alle relevante informatie voor de laser, zoals materiaalinstellingen, proces informatie, resolutie, etc. 
Dit kan direct naar de JobControl® lasersoftware gestuurd worden. Door uw favoriete instellingen op te slaan kunt u snel 
en eenvoudig de taak herhalen. 

  Standard:  
De meest gebruikte graveer- en snijprocedure. 

  Photo-Optimized: 
Optimaliseert high res afbeeldingen voor maximale 
kwaliteit. Er is dus geen speciaal fotoprogramma nodig. 

 
  Stamps: 
Uw layout wordt automatisch gespiegeld en stempelran-
den kunnen geoptimaliseerd worden. De webs functie 
zorgt ervoor dat de snijlijn automatisch wordt onderbro-
ken, zodat de gesneden stempel verbonden blijft met het 
plaatmateriaal, dit vergemakklijkt de productie. 

  Embossing Press: 
Wordt gebruikt voor de productie van preegstempels. De 
functie creeërt automatisch positieve en negatieve plaatjes 
die passen bij de papierdikte, de snijlijnen en de positione-
ring. 

vision

✔

Voorbeeld: preegstempel

Geschikt lasersysteem: Job Control® is beschikbaar voor Trotec Speedy en SP lasermachines.
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