
Thưa Quý vị,

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ MẮT PHỔ (Gọi tắt là Mắt Phổ Consulting) là doanh nghiệp tiên 

phong về lĩnh vực quản trị màu theo tiêu chuẩn Quốc tế. Với mong muốn đồng hành cùng các 

doanh nghiệp in Việt Nam “nâng tầm” sản phẩm “vươn tầm” quốc tế. 

Sứ mệnh của Mắt Phổ Consulting là “Góp phần chia sẻ, lan toả một nền tảng chuyên môn và kỹ 

năng quản trị về “màu sắc” mới tại Việt Nam thông qua việc cung cấp các giải pháp, đào tạo, tư vấn, 

và thực hiện nhằm phát triển năng lực chuyên môn về quản trị màu sắc cho các cá nhân, nhà in và 

các nhà thương hiệu…

Theo đó, Mắt Phổ đã nỗ lực thiết kế và triển khai các hoạt động trong 3 mảng chính là: (1) Đào tạo 

Doanh nghiệp; (2) Thực hiện và cung cấp giải pháp cho việc lấy chứng chỉ quốc tế về quản trị màu 

như “G7Master và GMI”, hệ thống in thử ”Proong System”, hệ thống pha mực “Ink formulation 

System”; (3) Cung cấp các sự vụ về pha mực “Spot Color” và tạo icc prole cho O�set/Flexo/Gravure 

và Digital (In vỗ bài theo tiêu chuẩn); Đồng thời cũng thiết lập và mở ra một trung tâm ”demo” với 

nhiều thiết bị và phần mềm hiện đại và tiên tiến cho việc nghiên cứu và phát triển để có thể thực 

hiện hoá sứ mệnh của mình một cách tổng thể, đa chiều và đầy đủ nhất.

Kể từ năm 2017, Mắt Phổ Consulting đã và đang triển khai phương pháp quản trị màu hiệu quả nhất 

hiện nay là G7 cho hơn 30 nhà in Việt Nam với đầy đủ các công nghệ in khác nhau từ O�set, Flexo, 

Gravure và Digital kể cả cho Textile, và giúp nhiều trong số nhà in đó đạt được chứng chỉ G7Master 

và GMI cho cả công ty trong nước và nước ngoài. 

“CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ MÀU”
P R I N T  Q U A L I T Y  P R O F E S S T I O N A L

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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Song song cùng với chứng chỉ G7Master [Print to Standard] là hệ thống in thử chính xác và đồng 

nhất so với in thật - trên máy in sản lượng [Proof to Press] và đặc biệt là hệ thống pha mực chính xác 

ngay lần đầu cho cả O�set/Flexo và Gravure [Spot color/ Color matching].

Bên cạnh đó, Mắt Phổ Consulting là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ ”tram” tiên tiến FM 

20micron (Stochastic Screening) và tối ưu hoá lượng mực [Ink Optimizing] vào sản xuất thực tế cho 

các đòi hỏi của các thương hiệu lớn như Nokia, Google, Amazone, Samsung…

Cũng trong các sứ mệnh nói trên Mắt Phổ Consulting đã tổ chức thành công các hội thảo khoa học 

và chạy ”Demo” về “Tiêu chuẩn đo lường và quản trị chất lượng in theo tiêu chuẩn G7” tại trường 

ĐHSPKT Tp. HCM ở Khoa In và Truyền Thông. 

Đặc biệt, Mắt Phổ Consulting đã kết nối và tham dự thành viên các tổ chức chuyên sâu về quản trị 

màu cho in ấn bao bì như IDEAlliance.org, Flexography.org, cùng các hãng phần mềm và thiết bị nỗi 

tiếng như Bodoni, Kodak, Xrite, Colorlogic, IDEAlink, … giúp định hình một bức tranh tổng thể cho 

việc quản trị màu sắc. 

Đồng hành cùng ‘khát vọng quản trị màu” chung của cộng đồng doanh nghiệp để “nâng tầm” sản 

phẩm và “vươn tầm” quốc tế , trong brochure này, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý doanh 

nghiệp một chương trình đào tạo đặc biệt do Mắt Phổ Consulting thiết kế và triển khai thành công 

thời gian vừa qua, đó là chương trình CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ MÀU (gọi tắt là “PQP”).

Để biết thêm thông tin chi tiết, quý vị vui lòng truy cập website www.matpho.com.vn

Trân trọng!

Mắt Phổ Consulting
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KODAK COLORFLOW software
Ấn tượng, Màu sắc chính xác, Đơn giản, Hiệu quả với lượng mực ít

CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ MÀU - PQP THỜI 4.0

TỪ QUẢN TRỊ MÀU THEO CẢM TÍNH  ĐẾN QUẢN TRỊ MÀU THEO KHOA HỌC

Điều không thể phủ nhận việc có kinh nghiệm và duy trì cảm nhận ”tốt” về màu, các PQP cần phải 

cập nhật cho mình những nền tảng kiến thức cần thiết nhất, mới nhất để nâng cao năng lực quản 

trị màu theo khoa học và giảm bớt những quyết định theo cảm tính đầy rủi ro.

Đâu là lời giải cho bài toán “tiêu chuẩn hoá” chất lượng sản phẩm in?
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Chương trình “CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ MÀU - PQP”
do Mắt Phổ Consulting thiết kế và triển khai sẽ giải quyết câu hỏi hóc búa trên./.

APC =

Actual Print Condition =

[Điều kiện in thực tế =

CRPC

Characterized Reference Print Condition

“Điều kiện in” tiêu chuẩn]

Quản trị màu là gì?
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THÀNH PHẦN THAM DỰ

Chương trình đào tạo này phù hợp với các đối tượng tham dự sau:

Các cấp quản lý và chủ doanh nghiệp trong lĩnh vực in ấn 

Các cá nhân công tác trong lĩnh vực thiết kế, chế bản, in ấn, và pha mực

Bộ phận kiểm soát chất lượng sản phảm in QA/QC/Người mua hàng (Print Buyer)

Bộ phận Sale/marketing

Những người có hoài vọng trở thành chuyên viên quản trị màu chuyên nghiệp

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Chương trình này sẽ trang bị , cung cấp cho học viên:

Những kiến thức tổng quát và ”bức tranh” tổng thể về mô hình quản trị màu mà một chuyên 

viên quản trị màu cần phải có trong môi trường in ấn – Graphics arts.

Những kiến thức nền tảng từ khâu thiết kế, chế bản, vật tư in, và in mà một chuyên viên quản 

trị màu cần phải trang bị.

Những kỹ năng và kiến thức sử dụng thiết bị đo đạc, kỹ năng sử dụng phần mềm và sự trải 

nghiệm ”xông pha thực địa” sẽ giúp bạn trở thành một PQP chuyên nghiệp.

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi hoàn tất khoá học này, học viên có thể:

Biết được tài nguyên, làm thế nào, trải nghiệm ra làm sao để trở thành một chuyên viên quản 

trị màu chuyên nghiệp trong tương lai.

Nắm được những tư duy và kiến thức cốt lõi mà một PQP cần phải có.

Biết cách trang bị những năng lực cho việc quản trị màu cần thiết phải có. 

Biết cách đạt được hoài vọng của mình là trở thành một PQP chuyên nghiệp.
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P.1

P.2

P.3

P.4

P.5

P.6

P.7

P.8

P.9

: Giới thiệu và chiến lượt học tập

: Các thuộc tính về màu, các thuật ngữ và dung sai 

: Tổng quan về quản trị màu cơ bản.

: Lý thuyết về phương pháp G7 và các lợi ích 

: Các tiêu chuẩn In , thông số kỹ thuật và phương pháp luận 

: Thực hành và hiệu chuẩn thiết bị in theo phương pháp G7

: Các nguyên tắc cơ bản ở phòng sản xuất in. 

: Cài đặt các đặc tả kỹ thuật G7 cho chế bản Rip/Work�low và phần mềm ứng dụng cho thiết kế

: Kết xuất báo cáo chất lượng sản xuất, đánh giá hiệu suất thiết bị và quản lý kỳ vọng đạt được

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Nó được chia thành chín cấu phần:

THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

Tổng thời lượng chương trình là 2 ngày

HOÀN TẤT CHƯƠNG TRÌNH

Cuối khoá, học viên sẽ phải hoàn hoàn tất ”Bài kiểm tra” là một trong những cơ sở “Đánh giá 360” để tự 

nhận thức cần phải bổ túc và cập nhật cho lộ trình học tập tới.

CÁC CHI PHÍ CỦA KHÓA HỌC BAO GỒM:

Tất cả tài liệu học tập bao gồm các les hướng dẫn(user guide), các le tài liệu chuyên nghành và 

công nghệ, các tập quy trình thực hiện (SOP), các video hướng dẫn tương tác…

File kiểm tra in FingerPrint 

Điện thoại/email hỗ trợ trong ba tháng trên bất kỳ khía cạnh của việc thực hiện tiêu chuẩn G7.
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Printing Quality Management - Bộ phận in

Máy quét màu X-Rite eXact Auto Scan/ITX2...

Phân mềm PressSign Pro

Máy đo cầm tay

X-Rite eXact Standard/Advance/I1 Pro

Spotlight - Đặc biệt

Staccato 10, 20 micron

Spot Colors

Ink Optimizing/Save Ink

Kodak Prinergy Work�ow cho chế bản:

Phần mềm Kodak Prinergy 8.x

Phần mềm quản trị màu

Kodak Color�ow pro

Các tuỳ chọn chế bản cho bao bì

Proong System - Hệ thống in thử

Máy Epson Surecolor SC-P Series

Phần mềm in thử EFI/MPI

X-Rite Color

Management Solution

Thiết bị tạo prole X-Rite

i1iO or i1iSiS v2

Phần mềm đo đạc & đánh

giá I1proler

Hệ thống pha mực - IFS

Phần mềm pha mực

X-Rite InkFormulation 6

Máy in mô phỏng IGT/RK...

Quản trị chất lượng màu sắc

iQC Print

ColorCert Manager

PressSign Pro

COLOR MANAGEMENT CONSULTING 

Hệ thống Closed Loop

Rutherford

Inkzone System

Proof to Press
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Mắt Phổ Consulting:

Số 7 Đường số 4, CityLand, Phường 5, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

0983 220 477 | phu.le@matpho.com.vn | www.matpho.com.vn

Mắt Phổ Consulting Hà Nội:

N07, ĐTM Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

0333 091 123 | hung.do@matpho.com.vn

HƯỚNG TỚI KẾT QUẢ

Performance-oriented

- Kết quả tức thì

- Kết quả bền vững

PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP

Integrated

- Kiến thức, kỹ năng & công cụ

- Đào tạo, viết SOP & thực hành

THAY ĐỔI ĐỊNH KIẾN

Transformational

- Số hoá màu sắc

ĐẲNG CẤP THẾ GIỚI World-class

- Chuẩn mực Quốc tế

- Chứng thực toàn cầu

NỀN TẢNG BỀN VỮNG Sustainable

- Giá trị phổ quát

- Nguyên lý trường tồn
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GIẢI PHÁP


