
AKAD COMPUTAÇÃO GRÁFICA
PROCEDIMENTOS

Como obter ajuda para recortar utilizando o FlexiSign

AKAD – O seu distribuidor oficial de produtos Encad/Kodak, Canon, Fargo, Datacard, GCC 
Corporation, Scanvec_Amiable. Em caso de dúvidas contate nosso suporte técnico pelo 

telefone  (11) 3289-7700 ramais 280/144 ou email suportesign@akad.com.br

Para obter o manual completo do FlexiSign, clique no menu “Ajuda” e em seguida em 
“Tópicos de Ajuda”.
Ao efetuar este procedimento, aparece o manual original completo do software, tanto para 
configuração como de utilização. 

Para a configuração inicial da plotter GCC no FlexiSign, abra o software, faça um texto qualquer 
na tela de layout do programa, para que ele habilite as funções de plottagem.

Clique no icone “Cotar/Plottar”

Ao clicar no icone “Cotar/Plottar” pela primeira vez, sobe uma tela para localizar a plotter.

Selecione a primeira opção 
“Neste Computador (Local)”, e Ok.



Na tela de configuração, selecione a opção “Cortadoras de Vinil”.

Selecione o fabricante “GCC” no lado esquerdo da tela, e do lado direito, selecione o modelo de 
sua plotter GCC.

Avance, e informe o nome para exibição da plotter. Avance novamente e selecione a porta de 
conexão.

Para conexão via cabo USB, utilize a porta “GCC USB 000”.
Para conexão via cabo serial, utilize a porta “COM1”.
Para conexão via cabo paralelo, utilize a porta “LPT1”.

Após selecionar a porta de sua configuração conclua a instalação. Sua plotter esta pronta para 
recortar utilizando o FlexiSign.
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Na tela do Gerenciador de produção, clique em “Configuração” e “Adicionar Configuração”
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Considerações Importantes

Procedimento para corte

É importante observar que essa configuração é válida para as plotters GCC.

E que a Akad só fornece suporte técnico para softwares originais que tenham sido 
adquiridos junto a Akad Computação Gráfica.

Você pode criar sua arte direto pelo Flexi, ou importar uma arte do corel, os arquivos aceitos 
para importação e recorte são: “EPS”, CMX” e “AI”

Para recortar, basta criar uma arte, ou importa-la para o Flexi, e clicar no botão 
“Cotar/Plottar”. 
Neste momento sobe duas telas, uma do Gerenciador de Produção, e outra de Visualização 
(Cotar/Plottar).

A tela do Gerenciador de Produção, é a tela onde você controla a fila de plottagem.
Já a tela do Cottar/Plottar, é onde você configura o documento, como numero de cópias, 
tamanho do material a ser cortado, o posicionamento do recorte, etc.

Para recortar, defina o numero de cópias, a distância entre as cópias, e clique no botão 
“Enviar”.

Para obter maiores informações de como efetuar o corte pelo FlexiSign, consulte o manual 
do usuario do próprio software, que está localizado no menu “Ajuda” em “Tópicos de Ajuda”.
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