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Agenda 
•  Proč je řízení barev důležité? 
•  Základy správy barev 
•  3 Klíčové kroky 

1.  Nastavení barev v aplikacích a na RIPu 
2.  Kalibrace 
3.  Vytváření ICC profilů 
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Proč je důležité pochopit a řídit barvu? 

•  Udržení zákazníků 
–  Vzdělávejte zákazníka 
–  Porozumějte omezením 

•  Ušetřete čas 
•  Ušetřete peníze 
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Základy správy barev 



RGB barvy– závislé na zařízení 
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CMY(K) barvy – závislé na zařízení 
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Tisk barev pomocí CMYKu 
•  CMY jsou průhledná barviva, která působí jako 

filtry a selektivně blokují RGB 

Papír	
Magenta	

Cyan	
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Problémy závislých zařízení 
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CIE L*a*b* – nezávislé na zařízení 

Chromatický diagram CIE 1931 

Standardní pozorovatel 
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Přesné změření tónu barvy 
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Spektrofotometr 



Definice barevného gamutu 

•  Celkový reprodukovatelný rozsah 
barev závislý na zařízení, vyjádřený 
v barevném nezávislém prostoru 
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Definice správy barev 
•  Mapování gamutu se záměrem 

zachovat původní barevnost objektu 
•  Co je to ICC profil? 

–  Přepočtová tabulka, která definuje 
mapování ze závislého zařízení na 
barevný prostor nezávislý na zařízení 
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Barevný rozsah 

RGB 

Ofsetový  
tisk 
CMYK 

Viditelné spektrum 

Na displeji můžete 
zobrazit více barev,  

než můžete vytisknout 

Komprese gamutu 

Digitální 
tisk 
CMYK 

Přímé barvy 
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Proces zpracování barev 

RGB vstup 

CMYK vstup 

CMYK Výstupní profil 
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L*a*b 
 

Barevný 
prostor 

nezávislý na 
zařízení 

Barevná transformace pomocí ICC profilů 



Správa barev pro přímé barvy 

John’s 
Purple 

Nancy’s 
Orange 

PANTONE 
Emerald 
17-5641 
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Přímé barvy na RIPu 

Spot 
Color 

Tabulka	přímých	barev	na	
RIPu	 HKS	

Toyo	
DIC	

PANTONE	
L:	44.08	
a:	67.69		
b:		37.09	

Tiskový	
ICC	profil	 Tiskový	

výstup	

C:	 	4%	
M:		97.5%	
Y:	 	73.5%	
K:	 	0%	
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Další zdroje informací 

ABCs of Color Guide 
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http://w3.efi.com/resources/educational-
downloads/abcs-guides  



3 Klíčové kroky ke správné 
barevnosti 



3 Klíčové kroky 
1.  Nastavení správy barev v aplikaci a na RIPu  
2.  Kalibrace 
3.  Profilování 
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1. Nastavení správy barev v aplikaci   
a na RIPu  



Tisková data 
•  Barevnost dat připravených pro ofsetový a 

digitální tisk 

RGB 

CMYK 

Spot 
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Shodné nastavení 
Ujistěte se, že nastavení správy barev v grafické 
aplikaci odpovídá nastavení na RIPu 
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Nastavení 
grafické 
aplikace 

Nastavení 
na RIPu 



Další zdroje informací 
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Color Settings 
Whitepaper http://www.youtube.com/

user/EFIDigitalPrintTech  

Adobe Creative Suite 
Printing Guide 

Fiery.efi.com/ 
ColorSettingsWP 

tinyurl.com/ljmcpnz  



Kalibrace 



Kalibrace 
•  Konzistentní reprodukce 

barevných tónů 
•  Zajišťuje stabilitu tisku v čase 
•  Eliminuje změnu okolního 

prostředí 
•  Udržuje tiskový výstup ve 

známém a opakovatelném 
stavu 
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Co dělá kalibrace? 

10 90 100 20 0 80 30 40 50 60 70 
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Kalibrace - souhrn 

•  Zajišťuje plynulý přechod v tónové škále 
•  Příklad 

– Od 75% sytosti se ztrácí detaily ve stínech 
– Do 20% sytosti se ztrácí detaily ve světlech 

•  Kalibrace tento problém odstraní 
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Kalibrace - příklad 
Před kalibrací Po kalibraci 
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Co ovlivňuje výsledek kalibrace? 
•  Změna potiskovaného média 
•  Tisková technologie a 

rychlost tisku 
•  Nastavení tisku 
•  Nestabilní prostředí 
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Kdy kalibrovat? 

•  Poté co je tiskárna připravena a stabilní 
•  Před důležitou tiskovou zakázkou 
•  Při změně médií 



Calibration Demo 



Co jsme udělali? 

K
al

ib
ro

vá
no

 

Konzistentní,  
ale ne přesné barvy 

Bez profilu N
ek

al
ib

ro
vá

no
 

Ani konzistentní,  
ani přesná barva 
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Profilování 



Výstupní ICC profil 
•  Definuje rozsah barevného tisku 
•  RIPy obsahují výchozí tovární profily 
•  Nejlepší řešení: vytvořte si vlastní profil 

Výchozí tiskový profil 

Dobrý 

Zákaznický profil 
Můj papír, moje barvy, můj stroj! 
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Vytváření výstupního ICC profilu 
•  Potřebujete dvě sady hodnot 

1.  CMYKové hodnoty tisknutých polí 
2.  Spektrofotometrem změřené L*a*b* hodnoty 

tisknutých polí 
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Chart potřebný pro vytvoření  
ICC profilu 



Vytvoření výstupního profilu 
•  Použijte program pro vytvoření výstupního ICC 

profilu z naměřených hodnot 
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Fiery Color 
Profiler Suite 



Ukázka vytváření profilů 



Výběr výstupního ICC profilu 
•  Zvolte výstupní profil 
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Co jsme udělali? 

K
al

ib
ro

vá
no

 

Konzistentní,  
ale ne přesné barvy 

Konzistentní  
a přesné barvy 

Bez profilu N
ek

al
ib

ro
vá

no
 

Ani konzistentní,  
ani přesná barva 

S profilem 

Přesné v průměru,  
ale ne konzistentní 
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Co jsme se naučili 
•  Proč je řízení barev důležité? 
•  Základy barev 
•  3 Klíčové kroky 

1.  Shoda barev v aplikaci a na RIPu 
2.  Kalibrace 
3.  Vytváření profilů 
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Série webinářů o správě barev 
1.  3 klíčové kroky pro získání správné barvy 

 - 29. srpna v 10 hodin SEČ 

2.  Tiskněte přímé barvy v maximální možné barevné shodě 
 - 26. září ve 13 hodin SEČ 

 
3.  Pokročilá správa barev pro digitální tiskové systémy 

-  24. října v 10 hodin SEČ 
 

4.  Osvědčené postupy pro zpracování tiskových dat s vynikající kvalitou tisku  
 -  21. listopadu v 10 hodin SEČ 
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Command WorkStation 6 webináře* 

•  1. část –  Představení a nové funkce 
–  Záznam webináře 

 
•  2. část– Konfigurace nastavení barev a osvědčených postupů 

–  Záznam webináře 
 

•  3. část– Nové funkce v řešeních Fiery makeready 
–  Záznam webináře 
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* Prezentace pouze v angličtině 



Jste zváni: 

2018 EFI Connect Users’ Conference   
Jan. 23-25 at The Wynn Las Vegas  

efi.com/connect 
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Fiery zdroje 

•  resources.efi.com/fiery 
•  Jedno místo pro 

všechny uživatele, kteří 
chtějí maximálně 
využít možností RIPu 
Fiery 
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Fiery forum 
FieryForums.efi.com 
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Q&A 



Děkuji za pozornost! 


