
Drukarnie i studia prepress otrzymują dane w różnych
przestrzeniach barw lub dane, które należy przygotować
do druku w zmiennych technologiach. Taka różnorodność
nierzadko generuje problemy. Podczas zorganizowanego
w maju webinarium organizatorzy spotkania – firma
Reprograf-Grafikus i GMG GmbH – przybliżyli rozwiązania
programowe GMG Color, optymalizujące druk cyfrowy
opakowań dzięki procesom proofingu, kalibracji oraz
zarządzania barwą.

fir ma re pro graf -gra fi kus po sia da w swo jej ofer cie m.in. sys te my

gmg, któ rych jest dys try bu to rem. 12 ma ja od by ło się we bi na rium pt.

„gmg co lor. druk cy fro wy z ja ko ścią of f se tu” zor ga ni zo wa ne wspól -

nie przez obie fir my. pre le gen ta mi spo tka nia by li Le szek Bart ko wiak, 

se nior pro duct ma na ger Re pro graf -Gra fi kus oraz Ste ven Ac cou, 

so lu tion ar chi tect w GMG GmbH.

A by osią gnąć fak tycz ną ja kość of f se tu – i nie mam tu na my śli dru -

ku ar ku szo we go czy ro lo we go, tyl ko druk opa ko wań, kie dy czę sto

ma my do czy nie nia z ko lo ra mi firmowymi i nie mo że my po zwo lić 

so bie na znacz ne od stęp stwa – trze ba mieć świa do mość, że nie zbęd -

ne są od po wied nie na rzę dzia, szko le nie i cią głe zdo by wa nie do świad -

cze nia – za zna czył na wstę pie le szek Bart ko wiak.

jak pod kre ślał w dal szej czę ści spo tka nia, klu czem do suk ce su jest

spój ność barw w pro ce sie dru ko wa nia opa ko wań. aby ją osią gnąć, war -

to po słu żyć się me to dą trzech kro ków, któ ra obej mu je: kon tro lę ja ko -

ści i sta bil no ści dru ku; wy dru ki te sto we (fin ger print), pro fi lo wa nie

i (re)ka li bra cję; a na eta pie pro duk cji – pro ofing oraz kon wer sję pli ków.

osią gnię cie spój nych wy ni ków dru ko wa nia na róż nych ma szy -

nach w opar ciu o tyl ko je den plik da nych (np. w for ma cie pdf) jest

zwy kle za da niem trud nym i cza so chłon nym. pro ces ten wy ma ga

wie lu ma nu al nych ko rekt oraz kon wer sji, a sys te my za rzą dza nia

barw, szcze gól nie w przy pad ku rip -ów cy fro wych ma szyn dru kar -

skich, czę sto ge ne ru ją pro ble my przy uzy ska niu zgod no ści barw. Z po -

mo cą przy cho dzi roz wią za nie gmg colorserver, któ re jest sys te -

mem do cen tra li za cji za rzą dza nia bar wą, umoż li wia au to ma tycz ną

kon wer sję róż nych prze strze ni barw pli ków pdf dla róż nych ma szyn

oraz dla róż nych tech no lo gii dru ko wa nia.

gmg colorserver au to ma ty zu je pro ce sy, do ko nu jąc wie lu kon -

wer sji w za leż no ści od te go, na ja ką ma szy nę ma tra fić pra ca. w ten

spo sób plik pdf, któ ry po cząt ko wo był przy go to wa ny dla ma szy ny 

of f se to wej, mo że zo stać wy dru ko wa ny w tech no lo gii flek so gra ficz nej

lub cy fro wej, bez ludz kiej in ge ren cji, przy za cho wa niu naj wyż szych

stan dar dów ja ko ści dru ku. gmg colorserver jest od po wie dzial ny za

kon wer sje za rów no z prze strze ni cmyk na cmyk, jak i rgB na cmyk

lub cmyk+spot na mul ti co lor.  oprócz sa mej kon wer sji prze strze ni

barw nych spraw dza ne są po praw ność oraz struk tu ra pli ków pdf. 

gmg colorserver ba zu je na uni kal nej tech no lo gii gmg open-

color, w któ rej uży wa się pro fi li ty pu de vi ce -link, a in for ma cje o bar -

wach zde fi nio wa ne są w spo sób spek tral ny. dzię ki te mu wszel kie

kon wer sje barw do ko nu ją się w naj wyż szej moż li wej ja ko ści, po-

nie waż pod sta wo wa in for ma cja o bar wie (krzy wa spek tral na) nie 

mu si być kon wer to wa na wie lo krot nie do prze strze ni cie lab. gmg

colorserver za pew nia au to ma ty za cję kon wer sji prac dla róż nych

ma szyn i dla róż nych tech no lo gii dru ko wa nia, oszczę dza czas

przy przy go to wy wa niu pra cy dla róż nych ma szyn, a dzię ki opty ma -

li za cji zu ży cia far by po zwa la na re duk cję kosz tów dru ku. 

we bi na rium firm re pro Graf -Gra fi Kus i GmG GmbH
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GMG ColorServer au to ma ty zu je pro ce sy,
do ko nu jąc wie lu kon wer sji w za leż no ści
od te go, na ja ką ma szy nę ma tra fić pra ca



w za kre sie pro ofin gu war to wy pró bo wać pa kiet opro gra mo wa -

nia gmg colorproof  prze zna czo ny do two rze nia cer ty fi ko wa nych

wy dru ków prób nych dla róż nych tech no lo gii dru ko wa nia: flek so gra -

fii, ro to gra wiu ry oraz of f se tu. 

dzia ła nie sys te mu gmg colorproof ba zu je na uni kal nych al go-

ryt mach kon wer sji ko lo ry stycz nych opar tych na pro fi lach gmg

mX3/mX4/mX5 ty pu „de vi ce -link”. po je dyn czy pro fil te go ty pu za-

wie ra w so bie  in for ma cje o ma szy nie dru kar skiej, za sto so wa nym

pod ło żu dru ko wym oraz o sys te mie pro ofin gu, na któ rym ma być 

wy ko na ny wy druk prób ny. wszel kie kon wer sje ko lo ry stycz ne są

ogra niczo ne do mi ni mum, po zwa la jąc na uzy ska nie naj wyż szej zgod -

no ści barw przy wy jąt ko wej pręd ko ści dzia ła nia.

głów ne ce chy pro gra mu do pro ofin gu gmg colorproof to mię dzy

in ny mi: pre de fi nio wa ne ze sta wy pro fi li dla naj po pu lar niej szych stan -

dar dów dru ku; kon cep cja po je dyn czej ka li bra cji sko re lo wa nej z róż -

ny mi stan dar da mi oraz tech ni ka mi dru ko wa nia; pre cy zyj na sy mu la -

cja ko lo rów spe cjal nych; za rzą dza nie ko lo ra mi po przez we wnętrz ną

we ry fi ka cję wy bra nych pa ra me trów dru ku; cer ty fi ka cja wy dru ków

prób nych wg stan dar dów fo gra, swop, gracol, japancolor.

w ge ne ro wa niu re fe ren cyj nych pro fi li ko lo ry stycz nych sku tecz ny

mo że oka zać się in no wa cyj ny sys tem gmg opencolor, któ ry wy ko rzy -

stu je opi sy barw opar te na da nych spek tral nych. al go ryt my ope ra cji

na da nych spek tral nych po tra fią do kład nie za sy mu lo wać pro ces mie -

sza nia się i prze ni ka nia farb dru kar skich, in te rak cję farb z pod ło żem

oraz efekt zwią za ny z ko lej no ścią apli ka cji farb na ma szy nie dru kar skiej. 

pro fi le spek tral ne gmg opencolor mo gą być ge ne ro wa ne

w opar ciu o po miar ma łych wzor ni ków te sto wych, bez utra ty in for -

ma cji o wszyst kich re pro du ko wa nych bar wach, moż li wych do uzy -

ska nia na kon kret nej ma szy nie, na kon kret nym pod ło żu oraz

przy uży ciu kon kret nych farb dru kar skich. 

głów ne ce chy sys te mu ka li bra cji gmg opencolor to mię dzy 

in ny mi: szyb kie i efek tyw ne pro fi lo wa nie opar te na po mia rze tyl ko 

kil ku na stu pól kon tro l nych; naj wyż sza zgod ność barw ba zu ją ca na

da nych spek tral nych; wy so ka ja kość sy mu la cji przyj mo wa nia far by

przez far bę (over print) i sy mu la cja barw uwzględ nia ją ca ko lej ność

dru ko wa nia. sys tem ob słu gu je wie le tech nik dru ko wa nia ta kich 

jak flek so gra fia, ro to gra wiu ra, of f set, a tak że wie le ty pów pod ło ży

(pa pier, kar ton, fo lia).

dzię ki wie lo let nie mu do świad cze niu w bran ży po li gra ficz nej or -

ga ni za to rzy we bi na rium prze ka za li uczest ni kom spo tka nia nie tyl ko

wie dzę me ry to rycz ną, ale rów nież sze reg prak tycz nych po rad i wska -

zó wek po moc nych w opty ma li za cji pro ce sów dru ku cy fro we go. BZ
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