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Agenda 

•  Proč přímé barvy? 
•  Jak se tisknou přímé barvy? 
•  Úkoly přímých barev 
•  Možnosti nástrojů RIPu EFI pro práci s přímými barvami 
•  Tři typické zákaznické scénáře 
•  Další zdroje informací 
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Proč přímé barvy? 
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Jak se tisknou přímé barvy? 
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•  V ofsetovém tisku 



Jak se tisknou přímé barvy? 
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•  V digitálním tisku 



Přímé barvy a CMYKový tisk 
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Inkoustový tisk 



Základní CMYKový Gamut 
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Přímé barvy na RIPu EFI Fiery 

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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Co ovlivňuje přímé barvy 
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1.  Možnosti stroje 
2.  Důslednost 
3.  Tiskový dokument 
4.  Subjektivita 



Možnosti stroje 
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•  Výstupní profil definuje možnosti tisku 
na váš papír, nastavení při tisku a 
tiskové prostředí 
–  Definuje barevný gamut tisku 

•  Přímé barvy se převedou do 
výstupního profilu 



Důslednost 
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•  Zkontrolujte, zda je tiskárna ve 
známém a opakovatelném stavu 

•  Jak často je třeba kalibrovat? 
–  Pravidelně 
–  Před velkou tiskovou zakázkou 
–  Při změně materiálu 
–  Při změně okolního prostředí 



Jak tisknete? 
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Tiskový dokument 
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•  Jméno přímé barvy 

PANTONNE 356C ≠  PANTONE 356 C 



Tiskový dokument 
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•  Neznámá přímá barva 

PANTONE 

 
PANTONE		
19-2047	

Při tisku se 
použije 

CMYKový 
ekvivalent z 
dokumentu 

C=30%		
M=100%		
Y=90%		
K=2%	

 
PANTONNE		
356C	



Tiskový dokument 
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•   Přímá barva není součástí 
dokumentu 



Subjektivita 
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Nástroje RIPu pro práci s přímou 
barvou 
1.  Pracuje se všemi zdrojovými dokumenty 

2.  Rychlé, přesné, snadné 

3.  Má uživatelsky přívětivé nástroje na přizpůsobení tónu 
přímých barev 
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Optimalizace barevnosti přímé barvy 

•  Ukázka možností nástroje Spot-On 
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Nástroje RIPu pro práci s přímou 
barvou 
1.  Úprava definice přímé barvy 
2.  Vytváří nebo importuje nové knihovny přímých barev 
3.  Definuje nebo modifikuje přímé barvy podle naměřených 

hodnot 
4.  Export knihoven přímých barev 
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Tři typické zákaznické scénáře 
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Typický zákaznický scénář #1 

Sladění barevnosti známé 
PANTONE barvy  
 
“Potřebuji přesnou shodu 
barevnosti loga 
společnosti Coca-Cola.” 
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Ujistěte se, že knihovny RIPu jsou 
aktuální 
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Ideální stav, výstup 
odpovídá prvnímu 

pokusu! 



Typický zákaznický scénář #2 

Přizpůsobení tisku barevnosti 
vzorku 
 
“Potřebuji odpovídající barvu 
této vizitky, ale nenajdu 
PANTONE, která ji odpovídá .” 
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Přidání nové přímé barvy do knihovny 
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Spektrofotometr 



Typický zákaznický scénář #3 

Barevná shoda mezi 
dokumenty 
 
"Kancelářské dokumenty, 
které tiskneme ve firmě, 
neodpovídají našim 
standardům." 
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Přímé barvy bez správy barev 
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Přímé barvy se správou barev 
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Co jsme se naučili 
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•  Jak se tisknou přímé barvy? 
•  Co ovlivňuje tisk přímých barev 
•  Možnosti nástrojů RIPu EFI Fiery pro práci  

s přímými barvami. 
•  Ukázali jsme si řešení nejčastějších požadavků zákazníka 



Zdroje 
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•  White Paper: The Easiest Way 
to  Get the Right Color Every 
Time 

•  Fiery How-To Guides at 
•  w3.efi.com/Fiery/Products/

CWS  5/Demos/How-To 



Zdroje 
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•  Nové vzorníky 
PANTONE+ V2 libraries 
–  PANTONE+ Solid Coated-V2 
–  PANTONE+ Solid Uncoated-V2 

•  Najdete je na webu www.efi.com v sekci 
download - PANTONE Color Libraries  



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

všechny uživatele, kteří 
chtějí maximálně 
využít možností RIPu 
Fiery 
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Série webinářů o barevnosti 
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 Forums 
FieryForums.efi.com 
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Q&A 



Děkuji za pozornost! 


