
Esko 
zarządzanie kolorami
Rozwiązanie firmy Esko do zarządzania kolorami 
jest oparte na czterech filarach, które zapewniają 
dodatkową wartość podczas produkcji opakowań. 
Dowiedz się, dlaczego system Color Engine stanowi 
logiczny wybór podczas produkcji opakowań.

4 powody, dla których warto 
korzystać z systemów zarządzania 
kolorami firmy Esko
1. Oparte na widmie
2. Przewidywanie zachowania farby na podłożu
3. Rozwiązanie obecnych wyzwań związanych z kolorami
4. Pełna integracja 
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4. Pełna integracja. Mechanizm Color 
Engine umożliwia użytkownikom udostęp-
nianie zasobów kolorów w przepływie 
pracy (workflow) i w całym łańcuchu 
produkcji, aby uniknąć błędów i wyelim-
inować konieczność powtarzania pracy. 
(Dalsze informacje na stronie 9)

Mechanizm Color Engine jest zintegrowany z 
wieloma różnymi produktami: od systemów 
proofingowych, poprzez narzędzia do edy-
towania i retuszowania, aż po interfejsy 
cyfrowe (DFE) dla szerokiej gamy cyfrowych 
maszyn drukarskich. 

We wszystkich tych zastosowaniach mecha-
nizm Color Engine zapewnia wsparcie za 
pośrednictwem czterech przedstawionych 
powyżej filarów technicznych, co prowadzi 
do stworzenia odpowiedniego przepływu 
pracy (workflow) dla produkcji opakowań. 

Oznacza to, że mechanizm Color Engine jest 
jedynym logicznym wyborem w przepływie 
pracy produkcji opakowań, niezależnie od 
tego, czy drukowanie odbywa się cyfrowo czy 
analogowo.

Mechanizm Esko Color Engine został zbu-
dowany w oparciu o cztery filary techniczne, 
które zapewniają wartość podczas produkcji 
opakowań:

1. Oparte na widmie. Mechanizm 
Color Engine przechwytuje wszystkie 
informacje o farbach i procesie, 
wykorzystując je w krokach 2, 3 i 4. 
(Dalsze informacje na stronie 4) 

2. Przewidywanie zachowania farby na 
podłożu. Algorytm mechanizmu Color 
Engine przewiduje zachowanie farb spec-
jalnych, co umożliwia precyzyjny proofing i 
produkcję. (Dalsze informacje na stronie 5)

3. Rozwiązanie obecnych wyzwań 
związanych z kolorami. Mecha-
nizm Color Engine zapewnia precyz-
yjny i prosty przepływ pracy (work-
flow) dla druku cyfrowego i procesów 
związanych z rozszerzoną gamą kolorów.  
(Dalsze informacje na stronie 7)

 | 4 powody, dla których warto korzystać z 
systemów zarządzania kolorami firmy Esko
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 |  4 powody, dla których warto korzystać z 
systemów zarządzania kolorami Esko 

4. Pełna integracja 
System Color Engine umożliwia użytkownikom 

udostępnianie zasobów kolorów w przepływie pracy 
(workflow) i w całym łańcuchu produkcji, aby uniknąć 

błędów i wyeliminować konieczność powtarzania pracy.

3. Rozwiązanie obecnych wyzwań związanych z kolorami 
Mechanizm Color Engine zapewnia precyzyjny i prosty 

przepływ pracy (workflow) dla druku cyfrowego i procesów 
związanych z rozszerzoną gamą kolorów.

1. Oparte na widmie 
Mechanizm Color Engine przechwytuje wszystkie informacje 

o farbach i procesie.

2. Przewidywanie zachowania farby na podłożu  
Algorytm mechanizmu Color Engine przewiduje zachowanie 

farb specjalnych, co umożliwia precyzyjne sprawdzanie 
poprawności i produkcję.
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 Opakowania wykorzystują wiele różnych farb 
i podłoży, a wymagania klientów i warunki 
pomiarowe mogą się znacząco różnić. 
Oznacza to konieczność przechwytywania i 
obsługi maksymalnej ilości danych (danych 
widmowych) ze źródła.

 |

i tolerancji kolorów (wartości „Delta E”, które 
są obliczane w przestrzeni „Lab”). 

Dane widmowe stanowią cechę charaktery-
zującą zachowanie koloru w całym widmie 
światła widzialnego, co oznacza, że prze-
chwytują znacznie więcej informacji o kolorze 
niż prosty pomiar „Lab”.

Na podstawie danych widmowych moż-
liwe jest obliczenie wartości „Lab” koloru w 
dowolnych warunkach oświetleniowych, ale 
odwrotne obliczenie jest niemożliwe.  Opro-
gramowanie i procesy, które muszą uwzględ-
niać zachowanie kolorowego obiektu przy 
różnym oświetleniu (np. podczas mieszania 
farby), opierają się na danych widmowych w 
celu zapewnienia prawidłowego działania.

Baza dla zachowania farby
Dane widmowe stanowią także bazę do obli-
czania zachowania farby na podłożu i farby 
na farbie zgodnie z opisem w rozdziale 2.

Mechanizm Esko Color Engine jest oparty na 
danych widmowych kolorów. Dane widmowe 
to jedyny prawdziwy sposób określania cha-
rakterystyki koloru, który jest niezależny od 
oświetlenia i instrumentu, ponieważ prze-
chwytuje informacje o sposobie tworzenia 
koloru. 

Dane widmowe składają się z serii próbek 
kolorowego obiektu lub farby, które zostały 
pobrane w precyzyjnych punktach widma 
światła widzialnego.

Dokładniejsze niż 
dane kolorów „Lab”
Większość systemów zarządzania kolorami 
jest oparta na danych kolorów „Lab”. System 
„Lab” wykorzystuje trzy liczby do zakodo-
wania wyglądu koloru w określonych warun-
kach oświetleniowych i dla określonego 
obserwatora. 

Jest to dobry sposób definiowania kolorów 
referencyjnych w znanych warunkach, a 
także stanowi podstawę dla określania różnic 

 | Powód 1: Oparte na widmie
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Jest to wymagane do przygotowywania pro-
ofów i softproofów, makiet wirtualnych i 
fizycznych, a także do tworzenia precyzyjnych 
separacji kolorów podczas przygotowywania 
do druku. Mierzenie (tworzenie „profilu”) 
każdej kombinacji farb specjalnych nie jest 
praktyczne, chociaż takie kombinacje wystę-
pują na wielu opakowaniach, gdy farba spe-
cjalna jest nadrukowywana na innej farbie.

Model zadrukowywania 
kolorem spotowym
Aby rozwiązać ten problem, ponad 10 lat 
temu firma Esko stworzyła pierwszy komer-
cyjny „model zadrukowywania kolorem 
spotowym” w przepływie pracy (workflow) 
produkcji opakowań. Użycie danych widmo-
wych dla każdej farby pozwala przewidywać 
zachowanie każdego nadruku, na przykład 
na proofach z drukarki atramentowej dla 
projektanta, właściciela marki lub operatora 
procesu przygotowania do druku. 

Precyzyjne przewidywanie pozwala spełniać 
oczekiwania, a wszystkie zmiany kolorów są 
dokonywane cyfrowo na długo przed tym, 
gdy opakowanie trafi do maszyny drukarskiej.

Większość druku na świecie odbywa się przy 
użyciu standardowego zestawu czterech 
farb CMYK (cyan, magenta, yellow, black). 
Jednak w przypadku opakowań nie zapewnia 
to zakresu kolorów („gamutu”) ani odpowied-
niego wyglądu na półce, który jest wymagany 
przez właściciela marki. 

Z tego powodu do druku opakowań są 
często używane farby specjalne (kolory „spo-
towe” lub dodatkowe). Takie farby różnią się 
w każdym zadaniu w zależności od marki, a 
typowa drukarka korzysta zwykle z biblioteki 
zawierającej setki farb. 

Ponadto produkcja opakowań wykorzystuje 
wiele różnych procesów drukowania, takich 
jak druk offsetowy, fleksografia i grawiura.

Przewidywanie 
zachowania farby
Aby możliwe było spełnianie oczekiwań 
w całym łańcuchu produkcji opakowań, 
konieczne jest precyzyjne przewidywanie 
zachowania farb specjalnych. 

 |  Powód 2: Przewidywanie zachowania 
rzeczywistej farby na rzeczywistym podłożu
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Color Engine, aby zapewnić bardziej precy-
zyjne rezultaty dostosowane do określonych 
procesów druku używanych dla opakowań, 
takich jak fleksografia.

Precyzyjne modelowanie farb jest przydatne 
nawet w przypadku użycia systemu Color 
Engine do druku cyfrowego, gdy farby spe-
cjalne są rzadko stosowane. 

W wielu sytuacjach konieczne jest dopa-
sowanie wydruku cyfrowego do wydruku 
analogowego z wcześniejszego przebiegu 
maszyny drukarskiej (np. we fleksografii). 
W takich przypadkach systemColor Engine 
może zapewnić obliczenie wyniku dla 
kolorów analogowej maszyny drukarskiej i 
zastosować je do wydruku cyfrowego w celu 
osiągnięcia dopasowania.

Profilowanie farb
Informacje o profilach farb można przechwy-
tywać przez wydrukowanie tabeli kolorów 
(fingerprint), co wymaga tylko wydrukowania 
farby specjalnej w połączeniu z czarną farbą 
(pozwala to zmierzyć krycie).

Model farb pozwala uzyskać przydatne 
informacje nawet ze zwykłego paska gra-
dacji. Wymaga to tylko wydrukowania tylko 
danej farby bez połączenia z innymi far-
bami. Bardzo często ten rodzaj wykresu jest 
już dostępny w pliku produkcyjnym (pasek 
kontrolny) bądź schemacie lub standardzie 
farby.

Precyzyjne modelowanie 
farby dla druku 
analogowego i cyfrowego
Jak pokazuje wieloletnia praktyka, unikanie 
korekcji kolorów na maszynie drukarskiej 
pozwala oszczędzać czas oraz zredukować 
liczbę błędów i odrzutów drukarskich. Firma 
Esko jeszcze bardziej ulepszyła model zadru-
kowywania kolorem spotowym w systemie 

 |  Powód 2: Przewidywanie rzeczywistej 
farby na rzeczywistym podłożu
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Użycie takiego stałego zestawu farb zapewnia 
wystarczająco szeroki gamut do drukowania 
większości kolorów marek, a ponadto umoż-
liwia szybką produkcję, ponieważ zawsze są 
używane te same farby.

Drukowanie przy użyciu sześciu lub siedmiu 
farb powoduje nowe wyzwania w zakresie 
zarządzania kolorami. Stosowana standar-
dowo w branży metoda profilowania („pro-
filowanie ICC”) ma poważne ograniczenia w 
przypadku pracy z więcej niż czterema far-
bami, przez co nie zapewnia bardzo dokład-
nych wyników w zastosowaniach z rozsze-
rzonym gamutem. 

Użycie danych widmowych
Firma Esko stworzyła system oparty na inte-
ligentnym użyciu danych widmowych, który 
precyzyjnie próbkuje tylko przydatne obszary 
przestrzeni kolorów maszyny drukarskiej. 
Nawet gdy dostępnych jest siedem farb, 
zwykle nie jest konieczne łączenie więcej niż 
czterech farb w celu uzyskania określonego 
koloru. W wielu przypadkach najlepszy wynik 
zapewniają trzy farby.

Jak wspomniano powyżej, większość opa-
kowań jest obecnie drukowanych przy użyciu 
kombinacji farb specjalnych. Jednak użycie 
takich farb w cyfrowej maszynie drukarskiej 
nie jest praktyczne. 

Druk cyfrowy powstał w celu ekonomicznego 
drukowania niewielkich nakładów i zadań o 
zmiennych danych. Nie pasuje to do koniecz-
ności wymiany farb specjalnych dla każdego 
zadania. 

Ponadto standardowy druk CMYK na cyfro-
wych maszynach drukarskich nie sprawdza 
się: zakres („gamut”) kolorów CMYK jest nie-
wystarczający dla kolorów wielu marek. 

Rozszerzony gamut
Z tego powodu wiele cyfrowych maszyn dru-
karskich wykorzystuje zestaw farb z rozsze-
rzonym gamutem, który obejmuje sześć lub 
siedem farb, np. CMYKOG (CMYK plus poma-
rańczowy i zielony) albo CMYKOGV (CMYK, 
pomarańczowy, zielony, fioletowy).

 |  Powód 3: Rozwiązanie obecnych  
wyzwań związanych z kolorami
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Oprogramowanie Esko Equinox (oparte na 
mechanizmie Color Engine) umożliwia two-
rzenie precyzyjnych proofów w tym prze-
pływie pracy przed rozpoczęciem druku, a 
zadania wcześniej drukowane przy użyciu 
kolorów specjalnych można z łatwością prze-
kształcić do użycia stałego zestawu farb.

 |

poniżej 5%) w celu uniknięcia ziarnistego 
wyglądu lub niestabilnego druku. 

Precyzyjna reprodukcja 
kolorów marek
System Esko Color Engine uwzględnia 
wszystkie te czynniki, umożliwiając uzyskanie 
precyzyjnych i stabilnych kolorów przy 
użyciu cyfrowych maszyn drukarskich z sze-
ścioma lub siedmioma warstwami. Oznacza 
to odpowiednią reprodukcję kolorów marek 
i prosty przepływ pracy (workflow).

Z tego rozwiązania może korzystać nie tylko 
druk cyfrowy. Postępy w dziedzinie maszyn 
drukarskich, tworzenia płyt i technologii 
przygotowania do druku sprawiły, że także 
fleksograficzne i offsetowe maszyny drukar-
skie mogą korzystać ze stałego zestawu farb 
o rozszerzonym gamucie. 

Całe drukarnie zostały skonfigurowane w celu 
produkcji opakowań przy użyciu metody druku 
analogowego i stałego zestawu farb, co elimi-
nuje konieczność użycia kolorów specjalnych i 
wymiany farb w maszynach drukujących. 

System Esko Color Engine uwzględnia w for-
mule ∆E zarówno czynnik drukowalności, jak 
i zwykłą dokładność kolorów. 

Separacja kolorów musi być płynna, szcze-
gólnie w miejscach połączeń lub w przy-
padku obrazów przedstawionych pierwotnie 
przy użyciu kolorów PANTONE® lub innych 
farb niestandardowych, które są konwerto-
wane do sześciu lub siedmiu kolorów w pro-
cesie druku cyfrowego. 

Liczba farb użytych dla dowolnego kolo-
rowego obszaru musi zostać zoptymali-
zowana, ponieważ bardziej stabilny wynik 
procesu drukowania jest uzyskiwany przez 
użycie mniejszej liczby farb, które są jednak 
bardziej zbliżone do oryginalnego koloru 
docelowego. 

Należy także uwzględnić efekty rastrowania, 
ponieważ użycie wielu farb z tym samym 
kątem rastra może powodować powsta-
wanie mory. W przypadku niektórych pro-
cesów druku konieczne jest zoptymalizo-
wanie farb o niewielkim udziale (na przykład 

 |  Powód 3: Rozwiązanie obecnych  
wyzwań związanych z kolorami
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Te biblioteki znajdują się w chmurze, dlatego 
są dostępne z dowolnego miejsca, ale są 
kontrolowane przez system bezpiecznego 
logowania i zarządzania prawami autorskimi 
do materiałów cyfrowych. 

Wszyscy uczestnicy przepływu pracy, od wła-
ściciela marki i projektanta po osoby odpo-
wiedzialne za mieszanie farb i drukowanie, 
korzystają ze wspólnej definicji kolorów. 

Komunikacja w zakresie kolorów w prze-
pływie pracy przy użyciu bazy danych Color 
Engine lub w całym łańcuchu produkcji przy 
użyciu usługi PantoneLIVE promuje spójność 
i dokładność. Jest to możliwe dzięki użyciu 
wspólnej definicji przez wszystkie składniki 
i podmioty. Brak takiej komunikacji grozi 
powstawaniem błędów i pomyłek, które nie 
zostają wykryte.

pracy (workflow) prowadzą do powielonia 
danych, błędów i niespełnionych oczekiwań. 

System Esko Color Engine zapewnia cen-
tralną bazę danych zawierającą wszystkie 
zasoby związane z kolorami, takie jak profile, 
definicje kolorów marki i strategie kolorów 
(kolekcje ustawień przepływu pracy). 

Kiedy zostaną stworzone nowe kolory marki 
lub gdy kolory ulegną zmianie, stają się one 
dostępne natychmiastowo dla wszystkich 
operatorów na wszystkich poziomach prze-
pływu pracy.

Połączenie z usługą 
PantoneLIVE
Color Engine to pierwszy produkcyjny prze-
pływ pracy (workflow), który został połączony 
z chmurą PantoneLIVE. 

Usługa PantoneLIVE udostępnia bibliotekę 
definicji kolorów marek określonych jako 
rzeczywista farba na rzeczywistym podłożu. 

Zarządzanie kolorami nie jest wykonywane 
tylko przez jednego operatora na pojedyn-
czym etapie przepływu pracy (workflow), 
ani nie przez jedną organizację lub poje-
dynczego wykonawcę w łańcuchu produkcji 
opakowań. 

Produkcja opakowań obejmuje wiele pod-
miotów, a każdy z nich musi odpowiednio 
zarządzać informacjami o kolorach, aby uzy-
skać optymalne wyniki. 

W każdym zespole (takim jak dział przygoto-
wania do druku) wielu operatorów musi pra-
cować nad danymi kolorów w plikach, two-
rzyć precyzyjne proofy oraz przygotowywać 
końcowe separacje w celu naświetlenia płyt 
i/lub drukowania.

Efektywna komunikacja 
w zakresie kolorów
Efektywna komunikacja w zakresie kolorów 
ma ogromne znaczenie. Wszyscy operatorzy 
w zespole i wszyscy uczestnicy łańcucha 
produkcji muszą pracować na wspólnym 
zestawie danych. Niepołączone przepływy 

 | Powód 4: Pełna integracja 
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 | Powód 4: Pełna integracja

Druk z rozszerzonym 
gamutem

Druk z rozszerzonym 
gamutem

Narzędzia do separacji 
wektorów

Proofing Softproofing

Palety kolorów marki Próbniki kolorów Optymalizacja farb Druk cyfrowy

Softproofing Narzędzia do separacji 
obrazów Proofing Druk VLF

Właściciel 
marki

Projektant Przygotowanie 
do druku

Druk

Color Engine
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 � Rozwiązania firmy Esko umożliwiły standaryzację i sprawdzanie 
poprawności kolorów CMYK.

- RAKO ETIKETTEN 
- Stefan Behrens, menedżer ds. przygotowywania do druku

 � Dopasowanie kolorów przy użyciu narzędzi firmy Esko sprawia, że 
klienci mają zaufanie do naszych proofów. 

- NORTH STATE FLEXIBLES LLC (US) 
- Hugh Farrell, menedżer ds. przygotowywania do druku 

 � Dzięki firmie Esko możemy zwykle dopasować proofy do maszyny 
drukarskiej, wykonując szybkie i proste poprawki. 

- LONE STAR CORRUGATED CONTAINER CORPORATION (US)  
- Joe Phipps, dział przygotowywania do druku

Esko Color Engine to system zarządzania kolorami skupiający się na opakowaniach.  Potrzebujesz więcej informacji? 
Skontaktuj się z nami pod adresem info.eur@esko.com lub odwiedź naszą stronę www.esko.com.

 | Potrzebujesz więcej informacji?

 � Wśród właścicieli marek mamy reputację firmy, która dostarc-
za perfekcyjną jakość kolorów i spójność. Partnerstwo z firmą 
Esko jeszcze bardziej poprawiło nasze doświadczenie. 

- DSN 
- Erik de Cloe, dyrektor operacyjny

 � Dzięki rozwiązaniu firmy Esko możemy szybko i łatwo wy-
mieniać informacje o kolorach. Pozwala to oszczędzać wiele 
godzin pracy, które wcześniej były poświęcane na konwersję 
kolorów i retuszowanie.

- VCG CONNECT 
- David Piercy, dyrektor produkcji


