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PosterArtist
O PosterArtist é um software de criação de 

O PosterArtist inclui:
200 teplates predefinidos

Mais de 1000 cliparts e imagens royalty-free 

Fundos

Textos
E mais!

Quatro Passos Simples para a Criação de Pôsteres

Selecione um template
Com mais de 200 templates para escolher, você

2Opções de Mídia

3 Customize

4Imprima

Criação de pôsteres de maneira simples

Para mais informações, visite: www.usa.canon.com/posterartist

Está tudo na caixa!

imagem e efeitos da saída simulados

© Canon U.S.A., Inc. Canon e imagePROGRAF são marcas comerciais registradas da Canon Inc. nos Estados Unidos

pode encontrar sempre o que precisa.

pôsteres com diversos templates, simples de 

usar. Crie pôsteres, banners, placas e sinais

profissionais em apenas quatro passos!

Usando as Opções de Papel, determine o estilo do seu 
material selecionando o tipo e tamanho de mídia.

Personalize a sua criação com dezenas de recursos de
edição e centenas de imagens em alta resolução!

Com funções de verificação de design e visualizador incorporado,

você saberá exatamente como o seu poster será impresso.

e podem ser marcas comerciais registradas ou marcas comerciais em outros países

Molduras



ESCOLAS REVENDA

TRANSPORTE

HOTÉIS

HOSPITAIS

ESCRITÓRIOS
•   Ampliações de obras artísticas
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Poster de mapas•   
Guias de estudantes
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Novos Recursos
fácil de entender, simples de usar

ARMAZENAMENTO EM NUVEM / IMPRESSÃO 

Compartilhamento do conteúdo do poster via nuvem
•
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Notas de boas vindas
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Recursos Online 

Requisitos do Sistema

Microsoft Windows 10 (32 & 64-bit)
Microsoft Windows 8.1 (32 & 64-bit)
Microsoft Windows 8 (32 & 64-bit)
Microsoft Windows 7 (32 & 64-bit)
Microsoft Windows Vista (32 & 64-bit)

Hardware
CPU: Pentium 4 1.5GHz ou Celeron 2.0GHz
Memória: min. 512 MB
Espaço Recomendado em HD: min. 5GB
Display: 1024 x 768 pixels, mais de 24-bit cores
Impressoras: Canon PRO Series/ iPF Series

A Solução Certa para a sua Aplicação
Versatilidade para Qualquer Mercado

INDÚSTRIAS LOCAIS PÚBLICOS

Poster do estudante do mês

Apresentações de pesquisas

Anúncios de novos produtos

Pôsteres de campanhas de vendas

Mapas de áreas internas

Pôsteres de ofertas especiais

Comparativos de preço

Cartazes de recepção de casamentos

Guias de turismo local

Guias de restaurantes

Rotas de saída

Quadros de gestão de projetos

Notas de vendas/campanhas

Explicativos de produtos

Material de apresentação

Quadros de resultados
de vendas

Quadros de gestão de processos

Displays de qualidade e rendimento

Tabelas de inventários de peças

Layout de linha de
produção

Quadros de supervisão

Guia de mapas em aeroportos

Informações de serviços

Pôsteres promocionais

Mapas de áreas locais

Guias para turismo

Decoração em quartos

Ilustrações de anatomia

Painéis oftalmológicos

Plantas baixas

Cronogramas

Pôsteres para shows e exibições

Eventos especiais

Mapas de locais de encontro

Decoração de eventos

Pôsteres sazonais

DIRETA E COMPARTILHAMENTO

•
Download do conteúdo

Upload do arquivo de dados do poster

Novo formato .cpfx engloba todos os dados do poster

DEFINIÇÃO DO TAMANHO PADRÃO DO POSTER

Melhora o fluxo de confecção do poster ao especificar 
inicialmente o tamanho exibido

Escolha entre os tamanhos de página predefinidos

ou customizados

Ajusta a programação do driver para pré-visualizar 

impressão direto do menu imprimir no PosterArtist

Pré-visualiza e roda o seu arquivo antes de 

imprimir para melhores resultados

VISUALIZA A IMPRESSÃO ANTES DE IMPRIMIR SUBSTITUI FOTOS E CLIPARTS INSTANTANEAMENTE

Ama um template mas precisa costumizá-lo?

Basta selecionar qualquer foto ou clipart no seu design,

design, dar um clique duplo no conteúdo desejado e 

ele será substituído instantaneamente!

Tutoriais interativos de fluxos de trabalho do PosterArtist

Descubra dicas e técnicas para criação e design de pôsteres incríveis

Encontre respostas para as questões mais recorrentes

Faça o download de templates a partir da Template Gallery




