
Esko 
Renk Yönetimi
Esko’nun color management (renk yönetimi)çözümü, 
ambalaj üretiminde daha fazla katma değer sağlayan 
4 dayanak üzerine inşa edilmiştir. Colour Engine’in 
neden ambalaj baskısında en mantıklı seçim olduğunu 
öğrenin.

Esko Colour Management ile 
çalışmak için 4 neden
1. Spektrum tabanlı
2. Baskı malzemesi üzerinde gerçek mürekkep tahmini
3. Günümüzün renk sorunlarını ele alır
4. Tamamen bağlantılı 
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Color Engine, prova baskı sistemlerinden 
düzenleme ve rötuş araçlarına ve çeşitli 
dijital baskılar için dijital front end’lere kadar 
çok sayıda ürüne entegredir.  

Tüm bu uygulamalarda Color Engine, yuka-
rıda belirtilen dört teknik dayanak ile renk 
işlemeyi destekler ve ambalaja uygun sonuç-
ların alındığı sağlam bir iş akışını sağlar. 

Bu, Color Engine’i dijital ve analog baskı üreti-
minde ambalaj üretimi için tek mantıklı seçim 
haline getirir.

Esko Color Engine, ambalaj üretimine değer 
katan dört teknik dayanak üzerine inşa edilmiştir.

1. Spektrum tabanlı. Color Engine; 2., 3. 
ve 4. adımlar için temel olarak mürekkep 
ve işleme dair tüm bilgileri yakalar. 
(4. sayfada daha fazla bilgi edinebilirsiniz) 

2. Baskı malzemesi üzerinde gerçek 
mürekkep tahmini. Color Engine’in algo-
ritması, özel mürekkeplerin davranışını 
tahmin eder ve bu, doğru prova baskıları 
ve üretim yapılmasını sağlar. (5. sayfada 
daha fazla bilgi edinebilirsiniz)

3. Günümüzün renk sorunlarını ele 
alır. Color Engine, dijital baskı ve 
genişletilmiş gamutlu iş akışları için 
doğru ve basit iş akışına olanak sağlar.  
(7. sayfada daha fazla bilgi edinebilirsiniz)

4. Tamamen bağlantılı. Color Engine, kul-
lanıcıların renk varlıklarını iş akışı içinde 
ve tedarik zincirinde paylaşarak hataları 
ve iş tekrarını önlemelerine olanak sağlar. 
(9. sayfada daha fazla bilgi edinebilirsiniz)

 |  Esko colour management ile çalışmak için 4 neden
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 | Esko color management ile çalışmak için 4 neden 

4. Tamamen bağlantılı 
Color Engine, kullanıcıların renk varlıklarını iş akışı içinde 

ve tedarik zincirinde paylaşarak hataları ve iş tekrarını 
önlemelerine olanak verir.

3. Günümüzün renk sorunlarını ele alır 
Color Engine, dijital baskı ve genişletilmiş gamlı iş akışları 

için doğru ve basit iş akışına olanak sağlar.

1. Spektrum tabanlı 
Color Engine, mürekkep ve işlemlere dair tüm bilgileri 

yakalar.

2. Baskı malzemesinde gerçek mürekkebi tahmin etme  
Color Engine’in algoritması, özel mürekkeplerin davranışını tahmin 

eder ve bu, doğru prova baskıları ve üretim yapılmasını sağlar.
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Ambalajda çok çeşitli mürekkepler ve baskı 
malzemeleri kullanılır ve müşteri gereksinim-
leri ile ölçüm koşulları çokça değişiklik gös-
terebilir. Kaynakta maksimum miktarda veri 
(spektral veriler) elde edip bunları yönetmek 
çok mantıklıdır.

Spektral veriler, görülebilir ışık spektru-
munun tamamında rengin davranışına dair 
bir parmak izidir ve böylelikle renk hakkında 
basit bir Lab ölçümünden çok daha fazla bilgi 
yakalar.

Spektral verilerden hareketle rengin her-
hangi bir aydınlatma koşulundaki değeri 
hesaplanabilir ama tersine hesaplama 
imkansızdır.  Renkli bir nesnenin bir dizi 
aydınlatma koşulunda (örneğin mürekkep 
formülasyonu) davranışını dikkate almak için 
ihtiyaç duyulan yazılım ve işlemler, düzgün 
çalışmak için spektral verilere dayanır.

Mürekkep davranışı 
için temel taşı
Spektral veriler ayrıca baskı malzemesi 
üzerinde mürekkebin hesaplanması ve 2. 
bölümde açıklandığı üzere mürekkep üze-
rinde mürekkep davranışının hesaplanması 
için temel taşıdır.

Esko Color Engine, spektral renk verilerine 
dayalıdır. Spektral veriler, bir rengi aydın-
latmadan, gözlemciden ve enstrümandan 
bağımsız olarak karakterize etmenin, rengin 
nasıl oluşturulduğuna dair bilgiyi yakala-
manın tek gerçek yoludur. 

Spektral veriler, renkli nesnenin veya mürek-
kebin görülebilir ışık spektrumunda kesin 
olarak bilinen noktalarda alınmış bir dizi 
örneğinden oluşur.

Lab renk verilerinden 
daha doğrudur
Çoğu renk yönetim sistemi “Lab” (“L” “a” “b” 
şeklinde telaffuz edilir) renk verilerine daya-
lıdır. Lab, bir rengin belirli bir aydınlatma 
durumunda ve belirli bir gözlemciye nasıl 
göründüğünü kodlayan üç rakam kullanan 
bir sistemdir. 

Bilinen koşullarda renk referanslarını tanımla-
manın iyi bir yoludur ve ayrıca renk farklılıkları 
ve toleransları için bir temel olarak kullanılır 
(Lab alanında hesaplanan “Delta E” değerleri). 

 | Neden 1: Spektrum tabanlı
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Bu, elektronik ve matbu prova baskılarının, 
sanal ve fiziksel modellerin yaratılması ve 
baskı öncesinde daha doğru renk separas-
yonlarının yapılması için gereklidir. 

Özel mürekkeplerin her bir kombinasyo-
nunu ölçmek (“profilini çıkarmak”) pratikte 
çok zordur ama bu kombinasyonlar uygula-
mada, bir mürekkep diğerinin üzerine basıl-
dığında, pek çok pakette meydana gelecektir.

Spot renk üst baskı modeli
Bu güçlüğü ele almak için Esko, 10 yıldan 
uzun bir süre önce, bir ambalaj iş akışında 
ilk “spot renk üst baskı modeli”ni geliştir-
miştir. Örneğin tasarımcı, marka sahibi veya 
baskı öncesi operatörü için matbu mürekkep 
püskürtmeli prova baskılarında, her bir 
mürekkep hakkında spektral veriler kullanı-
larak, mürekkep üst baskılarının davranışı 
öngörülebilir. 

Doğru bir tahmin, beklentilerin belirlenme-
sine ve baskıya girmeden uzun süre önce 
ambalajda dijital olarak renk değişikliklerinin 
yapılabilmesine olanak verir.

Dünyada baskı işlerinin çoğu, standart dört 
mürekkepli set CMYK (cyan, macenta, sarı, 
siyah) kullanılarak yapılır. Ancak ambalajda 
bu, marka sahibinin talep ettiği renk aralığını 
(“gamut”) ve raf etkisini vermez. 

Bu nedenle, ambalajda yaygın olarak özel 
mürekkepler (“spot renkler”) kullanılır. Bu 
mürekkepler, markaya bağlı olarak işten işe 
değişir ve tipik bir baskı makinesinde yüz-
lerce mürekkepten oluşan bir kitaplık vardır. 

Buna ek olarak ambalajda ofset taş baskı, 
flekso ve gravür de dahil olmak üzere çeşitli 
baskı işlemleri kullanılır.

Mürekkep davranışını 
tahmin etme
Ambalaj tedarik zincirinin her yerinde bek-
lentileri belirleyebilmek için, özel mürekkep-
lerin davranışının yüksek derecede hassa-
siyet ile tahmin edilebilmesi gerekir. 

 |  Neden 2: Gerçek baskı malzemesi
üzerinde gerçek mürekkep tahmini
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Color Engine’in dijital baskı uygulamalarında 
kullanıldığı (ve özel mürekkeplerin çok nadir 
kullanıldığı) durumlarda bile Color Engine’in 
doğru mürekkep modellemesinin bir değeri 
vardır. 

Birçok durumda dijital baskının önceki bir 
baskı çalışmasından kalan bir analog baskı 
ile eşleşmesi gerekir (örneğin flekso’da) - bu 
durumda Color Engine, analog baskı rengi 
sonucunu hesaplayarak bunu dijital baskı 
sonucuna uygular ve eşleşmeyi elde eder.

Mürekkep profili çıkarma
Mürekkep profil bilgileri, (opasitesinin ölçüle-
bilmesi için) yalnızca özel mürekkebin siyah 
mürekkep ile birlikte basılmasını gerektiren 
bir parmak izi çizelgesi basılarak yakalanabilir.

Mürekkep modeli, basit bir tonlama şeri-
dinden bile yararlı bilgiler çıkarabilir. Bu, yal-
nızca ek mürekkep olmaksızın mürekkebin 
kendisinin basılmasını gerektirir. Genellikle 
bu tür çizelgeler bir üretim dosyasından 
(kontrol şeridi) veya bir mürekkep tasma-
nından ya da mürekkep standardından 
alınabilir.

Analog ve dijital baskı 
için doğru mürekkep 
modellemesi
Yıllarca görüldüğü üzere, baskıda renk 
düzeltmesinden kaçınmak zaman tasarrufu 
sağlar ve hataları azaltarak baskı makine-
sinde reddedilen işlerin sayısını azaltır. Esko, 
ambalajda kullanılan flekso gibi spesifik baskı 
işlemlerine uygun daha doğru sonuçların 
elde edilmesi için Color Engine’de spot renk 
üst baskı modelini daha da geliştirmiştir.

 |  Neden 2: Gerçek baskı malzemesi
üzerinde gerçek mürekkep tahmini
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Böylesi sabit bir mürekkep setinin kullanıl-
ması çoğu marka renginin baskısı için yeterli 
genişlikte bir gamut sağlar ve aynı mürek-
kepler sürekli kullanıldığından, hızlı bir iş 
dönüşüne olanak verir.

Altı veya yedi mürekkep ile baskı, renk yöne-
timinde yeni sorunlar doğurur. Endüstri 
standardı olan profil çıkarma yönteminde 
(“ICC profil çıkarma”) dörtten fazla mürekkep 
ile çalışırken ciddi sınırlamalar bulunur ve 
dolayısıyla bu, genişletilmiş gamut uygula-
malarında kullanılırken çok hassas sonuçlar 
vermez. 

Spektral verileri kullanma
Esko, sistemini spektral verilerin akıllı kulla-
nımı ve yalnızca baskı renk alanının yararlı 
sektörlerini hassas bir şekilde numune alma 
etrafında tasarlamıştır. Yedi mürekkep bulun-
duğunda dahi, dörtten fazla mürekkepten 
herhangi bir spesifik rengi elde etmenin fay-
dalı olması pek muhtemel değildir ve birçok 
durumda üç mürekkep en iyi sonucu verir.

Yukarıda belirtildiği gibi, günümüzde amba-
lajların çoğu özel mürekkeplerin kombinas-
yonları ile basılmaktadır. Ancak dijital baskıda 
özel mürekkep kullanmak pratik değildir. 

Dijital baskı, az adetli baskılarda ve değişken 
verilerde ekonomik olmak üzere tasarlan-
mıştır - bu, her iş için özel mürekkepleri 
değiştirmek zorunda olmakla uyuşmaz. 

Dijital baskıda standart CMYK baskıya sadık 
kalmak da kabul edilebilir değildir: CMYK’de 
kullanılan renk aralığı (“gamut”), birçok marka 
renginin basılması için yeterli değildir. 

Genişletilmiş gamut
Birçok dijital baskıda CMYKOG (CMYK artı 
Turuncu artı Yeşil) veya CMYKOGV (CMYK, 
Turuncu, Yeşil, Eflatun) gibi altı veya yedi 
mürekkepten oluşan bir “genişletilmiş 
gamut” mürekkep setinin kullanılmasının 
nedeni budur.

 |  Neden 3: Günümüzün renk 
sorunlarını ele alır
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(Color Engine ile çalışan) Esko “Equinox” 
yazılımı, baskıya girmeden önce bu iş akı-
şında hassas prova baskılarının alınma-
sına olanak sağlar ve daha önceden özel 
renkler kullanılarak basılan işler, kolaylıkla 
sabit bir mürekkep seti kullanılacak şekilde 
dönüştürülebilir.

 |

Hassas marka rengi üretimi
Esko Color Engine bu faktörlerin tümünü 
dikkate alır ve böylece altı ve yedi renkli 
dijital baskılarda hassas ve stabil renk sonuç-
ları üreterek marka renklerinin iyi bir şekilde 
yeniden üretilmesini ve basit bir iş akışı elde 
edilmesini sağlar.

Bundan fayda sağlayacak olan yalnızca 
dijital baskı değildir. Baskı, klişe ve baskı 
öncesindeki gelişmeler, flekso ve ofset 
baskı makinelerinin de sabit “genişletilmiş 
gamut” mürekkep setleri kullanmaya olanak 
vermiştir. 

Özel renk ve baskıda mürekkep değişikliği 
ihtiyacını engelleyerek ve analog baskı yön-
temi ile sabit bir mürekkep seti kullanılarak 
ambalaj üretmek için fabrikalar kurulmuştur. 

Esko Color Engine, ∆E formülüne göre basit 
renk hassasiyeti kadar bastırılabilirlik faktö-
rünü de dikkate alır. 

Özellikle orijinal olarak PANTONE® şeklinde 
ifade edilen harmanlarda veya görüntülerde 
ya da altı veya yedi renkli dijital işlemlere 
dönüştürülmekte olan diğer özel mürekkep-
lerde renk separasyonunun pürüzsüz olması 
gerekir. 

Elde edilen herhangi bir renk alanında kul-
lanılan mürekkep sayısının optimize edilmesi 
gerekir çünkü daha az mürekkep kullanılarak 
baskıda daha stabil bir sonuç elde edilir ama 
bunların orijinal hedef renge daha yakın 
olması gerekir. 

Yarı tonlamanın (tarama) etkilerinin dikkate 
alınması gerekir çünkü aynı ekran açısıyla 
birden çok mürekkep kullanılırken moiré 
kalıpları ortaya çıkabilir. Taneli görünümün 
veya stabil olmayan baskının önlenmesi için, 
belli bazı baskı işlemlerinde düşük, örneğin 
%5’in altında mürekkep yüzdelerinin opti-
mize edilmesi gerekir. 

 |  Neden 3: Günümüzün renk 
sorunlarını ele alır
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Bir iş akışında Color Engine veritabanı kulla-
nılarak veya tüm tedarik zincirinde Pantone-
LIVE kullanılarak renk iletişim kurulması, tüm 
bileşenlerin ve partilerin ortak bir tanıma 
göre çalışmasını sağlayarak, tutarlılığı ve has-
sasiyeti sağlar - bu olmadan hatalar ve yan-
lışlar önlenemez ve tespit edilemez.

Esko Color Engine; profilleri, marka renk 
tanımlamaları ve renk stratejileri (iş akışı 
ayarları derlemeleri) gibi tüm renk varlıklarını 
içeren merkezi bir veritabanı sağlar. 

Yeni marka renkleri geliştirildiğinde veya 
renkler değiştirildiğinde, tüm operatörler ve 
iş akışı adımları bunlara derhal erişebilir.

PantoneLIVE Bağlantısı
Color Engine PantoneLIVE bulut ağına bağ-
lanan ilk üretim iş akışıdır. 

PantoneLIVE, gerçek baskı malzemesi üze-
rinde gerçek mürekkep olarak tanımlanan 
marka rengi tanımlarından oluşan bir kitaplık 
sunar. Bu kitaplıklar bulutta mevcuttur ve 
böylece bunlara herhangi bir yerden güvenli 
oturum açılarak ve dijital yönetim sistemi 
kullanılarak erişilebilir. 

Marka sahibinden tasarımcıya, iş akışındaki 
tüm partilerin mürekkep formülasyonundan 
baskıya kadarki tüm işlemleri, ortak bir renk 
tanımı ile senkronizedir. 

Renk; yalnızca tek bir operatör tarafından, iş 
akışında tek bir adımda veya ambalaj tedarik 
zincirinde tek bir kuruluş ya da paydaş tara-
fından yönetilemez. 

Ambalaj üretimi birden çok partiyi içerir ve 
bunların her biri, optimal bir sonuç üretmek 
için renk bilgilerinin doğru bir şekilde yönetil-
mesi ile ilgilenmelidir. 

(Örneğin baskı öncesi departmanı gibi) her 
bir ekip içinde dosyalardaki renk verileri 
üzerinde birden çok operatörün çalışması, 
hassas prova baskılarının üretilmesi ve klişe 
yapımı ve/veya baskı için son separasyon-
ların yapılması gerekir.

Etkili renk iletişimi
Etkili renk iletişimi önem taşır. Ekipteki tüm 
operatörler ve tedarik zincirindeki tüm pay-
daşlar, ortak bir dizi veri ile çalışmalıdır. 
Birbiriyle bağlantısı kesilmiş iş akışları, veri 
girişlerinin tekrarlanmasına, hatalara ve bek-
lentilerin karşılanmamasına yol açar. 

 | Neden 4: Tamamen bağlı 
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 | Neden 4: Tamamen bağlı

Genişletilmiş Gamutlu Baskı Genişletilmiş Gamutlu BaskıVektör Separasyon Araçları

Matbu Prova Baskı Elektronik Prova Baskı

Marka Renk Paletleri Tasarım Örnek Kitapları Mürekkep 
Optimizasyonu Dijital Baskı

Elektronik 
Prova Baskı Görüntü Separasyon Araçları Matbu Prova Baskı VLF Baskı

Marka Sahibi Tasarımcı Baskı Öncesi Baskı

Color Engine
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 � Esko çözümleriyle standardizasyon ve proses renklerin provaları 
mümkün hale geldi.

- RAKO ETIKETTEN 
- Stefan Behrens, Baskı Öncesi Müdürü

 � Esko araçlarını kullanarak renkleri eşleştiriyoruz ve müşterilerimiz, 
prova baskılarımıza güven duyuyor. 

- NORTH STATE FLEXIBLES LLC (US) 
- Hugh Farrell, Baskı Öncesi Müdürü 

 � Esko ile prova baskılarını çok az değişiklik yaparak baskıya sokabili-
yoruz. 

- LONE STAR CORRUGATED CONTAINER CORPORATION (US) - Joe Phipps, Baskı Öncesi

Esko’nun sunduğu Color Engine, ambalajı merkeze alarak renk yönetimine olanak verir. Daha fazla bilgi almak mı 
istiyorsunuz? Bizimle info.eur@esko.com adresinden iletişime geçin veya www.esko.com/tr adresini ziyaret ediniz.

 | Daha fazla bilgi almak mı istiyorsunuz?

 � Marka sahiplerine mutlak renk kalitesi ve tutarlılığı sunmamı-
zla tanınıyoruz. Esko ile ortaklık, uzmanlığımızı daha da artırdı. 

- DSN 
- Erik de Cloe, Operasyonlar Direktörü

 � Esko’nun sunduğu çözüm ile renk bilgisini hızla ve kolayca 
paylaşabiliyoruz. Bu da bizim daha önce renk dönüşümleri ve 
rötuş için harcadığımız saatlerden tasarruf etmemizi sağladı.

- VCG CONNECT 
- David Piercy, Üretim Direktörü


