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Built for Printers –  
IQ-501 Intelligent Quality Optimiser 

Đơn Vị Tối Ưu Hóa Chất Lượng In Tự Động IQ-501  
– Dành Riêng Cho Thiết Bị In Ấn 

 

 
 

 
We’ve all seen the progress of the print industry evolving from traditional screen printing to 
digital printing which embraces Variable Data Printing (VDP). While the progress has been 
significant in shaping the industry, many have question what more can be done to see another 
breakthrough in the industry.  
Konica Minolta cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp in ấn đã chứng kiến những bước 
tiến bộ và chuyển đổi mạnh mẽ của công nghệ in từ việc sử dụng màn hình truyền thống sang 
in kỹ thuật số, bao gồm cả chức năng In dữ liệu biến đổi (VDP). Sự tiến bộ này có ý nghĩa to lớn 
trong việc định hình, phát triển, đặt ra câu hỏi cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực in ấn: 
Chúng ta có thể làm gì hơn nữa để tạo ra bước đột phá mới trong ngành?  
 
Automation has been implemented in most manufacturing environments for more than a 
decade now, providing greater efficiencies and cost reductions for businesses. However 
regionally, printers have been slow to leverage workflow automation and artificial 
intelligence. The cost and complexity of implementing automated workflows can sometimes 
be daunting for many printers, as some who have been in the industry for more than 20 years 
have grown accustomed towards what they perceive as efficient and productive workflow.  
Trong suốt hơn một thập kỷ, hầu hết các doanh nghiệp đều áp dụng tự động hóa trong mô 
hình kinh doanh để giảm chi phí và đạt hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên, một số nhà in nhỏ lẻ 
trong khu vực chưa đủ điều kiện để triển khai tự động hóa và trí tuệ nhân tạo trong quy trình 
làm việc. Chi phí và sự phức tạp của quy trình tự động đôi lúc gây ra vài khó khăn cho nhà in, 
vì một số doanh nghiệp với hơn 20 năm trong ngành đã quen với những quy trình làm việc thủ 
công mà họ cho rằng nó mang lại nhiều hiệu quả hơn. 
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(https://www.businesswire.com/news/home/20190625005333/en/New-Study-Shows-

Adoption-Business-Automation-Technologies) 
 
 
Cruise into the new way of printing with ease 
Dễ dàng tiếp cận hướng đi mới  
 
What if print workflow automation can be done without having to know complex coding or 
even better, with minimal human interference? We believe that automation need not be 
complex to implement, in fact establish printers like you should be able to do so with ease.   
Điều gì xảy ra nếu tự động hóa quy trình in có thể được thực hiện mà không cần mã hóa phức 
tạp hay sự can thiệp của con người? Chúng tôi tin rằng tự động hóa không hề phức tạp. Trên 
thực tế, khách hàng có thể tự thiết lập như cách cài đặt các máy in đang sử dụng một cách dễ 
dàng. 
 
In ensuring that implementation is simpler for our digital printers, there is now an option to 
invest in automated colour management via Konica Minolta’s IQ-501 colour management 
system. The IQ-501 is an optional module installed after the print engine, which allows for in-
line real-time scanning of both colour patches and registration marks to ensure both colour 
consistency and perfect registration during a production run.  
Để đảm bảo việc triển khai tự động hóa quy trình cho dòng máy in kỹ thuật số, chúng tôi đã 
phát triển một đơn vị tùy chọn để quản lý màu tự động thông qua hệ thống quản lý màu của 
Konica Minolta – đơn vị IQ-501. IQ-501 là thiết bị tùy chọn được cài đặt sau động cơ in, quét 
bản in theo thời gian thực trên bản vá màu và mẫu đăng kí trước đó để đảm bảo tính nhất 
quán và chỉnh sửa đăng ký hoàn hảo trong quá trình sản xuất. 
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Here’s how the IQ-501 can help your business:  
Những tính năng hữu ích của tùy chọn IQ-501  
 
 Auto Image Adjustment  

Điều chỉnh hình ảnh tự động 
This is an engine feature that constantly monitors both position and colour quality of a 
job. It prints both registration marks and colour bars on the inboard and outboard 
edges of the media to be scanned and analysed by the IQ-501. The engine takes 
corrective action to ensure that both the position and colour quality is maintained 
throughout the job. 
Đơn vị được tích hợp tính năng theo dõi động cơ liên tục từ vị trí và chất lượng màu sắc 
của bản in, có khả năng in những mã ký hiệu đăng ký và thanh màu tại các cạnh trong 
và ngoài của mẫu được quét và phân tích. Động cơ của IQ-501 được cài đặt để khắc 
phục và đảm bảo rằng vị trí và chất lượng màu được duy trì trong suốt quá trình làm 
việc. 
 

 Automated for precision and reliability   
Tự động hóa cho sự chính xác và độ tin cậy cao 
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We all know the best way to reduce wastage is through precision and increase machine 
reliability. The reduction in wastage could mean higher profit margin for print jobs, 
and this is made possible with human intervention minimised during the process. Our 
IQ-501’s automated artificial intelligence technology gets it right every time, where 
measurements are precise, consistent and reliable that it leaves you with no room for 
any errors.  
Chúng ta đều biết thông qua độ chính xác và cải thiện độ tin cậy của thiết bị in, việc 
giảm lãng phí cho doanh nghiệp sẽ được tối ưu. Giảm lãng phí được hiểu là tăng tỷ suất 
lợi nhuận cho các công việc in ấn và giảm thiểu tối đa sự tác động của con người trong 
quá trình làm việc. Công nghệ trí tuệ nhân tạo tự động IQ-501 của Konica Minolta luôn 
cho kết quả chính xác nhất, trong đó các phép đo là chính xác, nhất quán và đáng tin 
cậy, không có bất kỳ lỗi nào xảy ra trong lúc vận hành. 
 

 Easy to understand - as simple as it can get  
Đơn giản, dễ hiểu, dễ vận hành 
Skilled and experience operators have been few and far between these days. The IQ-
501 addresses the skill gap so that novice print operators can produce precisely 
registered, calibrated and profiled colour prints from their very first print run. Skilled 
operators can now focus on higher value task that require years of experience to 
execute well.  
Ngày nay, rất hiếm gặp những người vận hành máy móc có tay nghề và nhiều kinh 
nghiệm. Đơn vị IQ-501 hỗ trợ giải quyết những thiếu sót về kỹ năng để các doanh 
nghiệp in mới có thể tạo ra các bản in màu chi tiết, hiệu chỉnh màu và định hình chính 
xác ngay từ lần in đầu tiên. Nhờ đó, những người có tay nghề có thời gian tập trung vào 
những nhiệm vụ có giá trị cao, những việc đòi hỏi nhiều năm kinh nghiệm hơn để thực 
hiện. 
 

 Consistent High-Quality Prints  
Bản in nhất quán, chất lượng cao  
Consistency comes naturally when the workflow is automated, this means high quality 
prints every single time. But how is that possible? IQ-501 is designed with real-time 
monitoring and automatic colour and registration adjustment, delivering highly 
consistent quality across your entire range of print products.  
Tính nhất quán xuất hiện tự nhiên trong tự động hóa quy trình, điều này có nghĩa bản 
in đạt được chất lượng cao mỗi lần xuất bản. Nhưng làm thế nào điều đó có thể xảy ra? 
IQ-501 được thiết kế với tính năng giám sát thời gian thực, điều chỉnh màu sắc và đăng 
ký tự động, mang lại chất lượng phù hợp trên toàn bộ sản phẩm in. 
 

 Reduced Downtime + Faster Turnaround time = Maximum Production Efficiency  
Giảm Thời Gian Nghỉ + Tăng Thời Gian Quay Vòng = Hiệu Quả Sản Xuất Tối Đa 
Yes, we’ve revealed the ultimate combination to achieve maximum production 
efficiency. With the workflow now automated, there is no need for regular checking 
during production which results into machine downtime. With the IQ-501, you can 
automate and speed up most of the preparation and make-ready of your printing press, 
increasing productivity and turnaround time for your customers. Isn’t that great?  
Đây là sự kết hợp hoàn hảo để đạt được hiệu quả sản xuất tối đa. Với quy trình làm việc 
đã được tự động hóa, người dùng không cần kiểm tra thường xuyên trong quá trình 
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sản xuất dẫn đến làm tăng thời gian chờ của máy. Với IQ-501, doanh nghiệp hoàn toàn 
có thể áp dụng tự động hóa, tăng tốc việc chuẩn bị và sẵn sàng cho quy trình in, tăng 
năng suất và thời gian quay vòng cho khách hàng của mình. Điều này thật tuyệt phải 
không? 
 

 Automation isn’t as intimidating as it sounds  
Tự động hóa không đáng sợ như tên gọi  
According to a report by Deloitte on how receptive internal stakeholder groups with 
regards to intelligent automation strategy, there is a substantial percentage that 
supports the adoption of automation.   
Theo báo cáo của Deloitte về cách nội bộ doanh nghiệp tiếp nhận các vấn đề liên quan 
đến chiến lược tự động hóa thông minh, có một tỷ lệ đáng kể được hỗ trợ từ việc áp 
dụng tự động hóa. 

 

 
(https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tw/Documents/strategy/tw-

Automation-with-intelligence.pdf) 
 

With the right technology and equipment, automation is not designed to make things 
complicated but simpler. Just like how we may not fully understand the mechanism and 
technology behind a coffee machine, yet with just a simple click, we are able to enjoy freshly 
brewed coffee at the comfort of our office or home. With IQ-501 Intelligent Quality Optimiser, 
it is designed to be as simple as that. You can leave complex workflow to it and enjoy your 
coffee while our solution does the work. 
Tự động hóa với thiết bị và công nghệ phù hợp được thiết kế để đơn giản hóa quy trình làm 
việc. Giống như cách chúng ta dễ dàng pha 1 ly cà phê ngay tại văn phòng hay căn hộ chỉ bằng 
một vài thao tác mặc dù không hiểu rõ về cơ chế hoạt động của máy pha vậy. Đơn vị tối ưu hóa 
chất lượng in tự động IQ-501 cũng được thiết kế đơn giản như thế. Hãy để IQ-501 thay bạn 
thực hiện những công việc phức tạp, và thoải mái tận hưởng hương vị ly cà phê thơm lừng! 
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