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Hành trình “NÂNG TẦM” sản phẩm
“VƯƠN TẦM” Quốc tế

SureColor SC-P7000/P9000
CHẤT LƯƠNG HOÀN HẢO
KHÔNG GIAN MÀU CỰC LỚN
ĐỘ CHÍNH XÁC MÀU TUYỆT VỜI
SureColor SC-P7000/P9000 thể hiện đẳng cấp công nghệ chưa từng có trong lịch sử của
Epson.
Có khả năng sản xuất các bức ảnh chuyên nghiệp với chất lượng cực cao, các tác phẩm
nghệ thuật, cũng như tái tạo màu chi tiết cho các bản in thử chính xác.
Đầu in TFP với Công nghệ giọt có kích thước thay đổi mang lại hiệu suất in ấn phi thường
& chất lượng lâu dài.
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DIGITAL PROOFING
VẤN ĐỀ ĐỐI MẶT
Trong một thế giới hoàn hảo, màu sắc bạn in cho khách hàng luôn chính xác và họ luôn
hoàn toàn hài lòng với sản phẩm cuối cùng. Trong thực tế, chúng tôi biết rằng điều này
không phải luôn luôn như vậy. Kiểm soát màu sắc, đạt được kỳ vọng phù hợp, tạo ra kết
quả màu có thể dự đoán, lặp lại là một thách thức.
Làm thế nào để dự đoán kết quả màu sắc trước khi in?
Làm thế nào để cho màu sắc đồng nhất trên các thiết bị?
Làm thế nào để giảm chi phí trong việc tái tạo màu và điều chỉnh màu theo yêu cầu
khách hàng?
Làm thế nào để hiệu quả trong việc kiểm soát màu sắc trước khi in?
Làm thế nào để tạo tờ in thử đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO, GRACoL, FOGRA,…?
Làm thế nào để “giao tiếp” màu sắc giữa các phòng ban, khách hàng, nhà cung cấp &
máy in?

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Nhằm giải quyết triệt để các vấn để khó khăn trên và xây dựng phòng chế bản chuyên
nghiệp trong lĩnh vực bao bì. Mắt Phổ mang đến giải pháp in thử chuyên nghiệp.
Máy in proof Epson Surecolor P series
Phần mềm quản trị màu màu chuyên nghiệp Fiery XF version 7.x
Hệ thống đo đạc màu sắc Xrite: I1 Pro 3
Giải pháp tạo tờ in thử chính xác theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/ GRACol, giải quyết hiệu quả
các vấn đề về màu sắc trong khâu tạo mẫu trước khi in sản lượng thực tế.
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LỢI ÍCH GIẢI PHÁP
Tờ in được tạo đạt tiêu chuẩn quốc tế về màu sắc – ISO/ GRACoL/ FOGRA,….
Đảm bảo màu sắc đồng nhất với kết quả in thực tế (Offset, Flexo, Gravure,…)
Dự đoán kết quả màu sắc bài in trước khi in thực tế
Tiết kiệm thời gian trong quá trình tạo mẫu – điều chỉnh theo yêu cầu khách hàng
Tiết kiệm thời gian vỗ bài, điều chỉnh kẽm và tiết kiệm vật tư sử dụng,…
Giả lặp bề mặt giấy theo điều kiện sử dụng thực tế
Điều chỉnh màu sắc trên file nhanh chóng và chính xác
Hỗ trợ giao tiếp với khách hàng bằng tờ in - trực quan
Xây dựng hệ thống chế bản chuyên nghiệp
Đào tạo – củng cố kiến thức màu sắc cho quý doanh nghiệp

LỘ TRÌNH TƯ VẤN – XÂY DỰNG HỆ THỐNG

KHẢO SÁT
HIỆN TRẠNG

XÂY DỰNG
GIẢI PHÁP
TƯ VẤN

THỰC HIỆN
GIẢI PHÁP
TƯ VẤN

TRIỂN KHAI
ÁP DỤNG
& ĐIỀU CHỈNH

HOÀN THIỆN
GIẢI PHÁP

Dịch vụ - Tư vấn của Mắt Phổ luôn được thiết kế theo từng yêu cầu riêng biệt của từng
doanh nghiệp.
Mắt Phổ có thể triển khai tư vấn từng phần hoặc tư vấn tổng thể hoặc những dịch vụ tư
vấn chuyên sâu cho doanh nghiệp trong lĩnh vực bao bì.
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ĐÀO TẠO – CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP
1. KIẾN THỨC
Kiến thức chuyên sâu trong quy trình đánh giá - kiểm soát màu sắc tại quý doanh nghiệp.
Nâng cao khả năng “giao tiếp” màu sắc giữa các phòng ban, khách hàng, nhà cung cấp và
máy in.
2. VẬN HÀNH – SỬ DỤNG
Khả năng sử dụng phần mềm, thiết bị đo đạc.
Vận hành, lắp đặt các thiết bị.
3. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN
Cung cấp các tài liệu, hướng dẫn kỹ thuật, SOP cho toàn giải pháp.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO
Nắm lý thuyết quản lý màu sắc và các khái niệm nền tảng.
Các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật in.
Cách chọn mục tiêu tiêu chuẩn phù hợp.
Yêu cầu để thiết lập “soft-proof” trên màn hình.
Làm thế nào để chuẩn bị các file cho việc kết xuất đúng cách.
Cách kiểm soát màu CMYK và Spot cho việc sử dụng quản lý màu trong RIP.
Các phương pháp và hướng dẫn thực hành “Linearization” cho thiết bị.
Thực hành tạo “Media profile” với phần mềm RIP.
Thực hành tạo ICC Profile cho từng loại vật liệu.
Các tùy chọn về cách đánh giá chất lượng bài in – Verify.
Đo màu pha (Spot color) và quản lý nó.
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Phần 1: Giới thiệu
Phần 2: Tiêu chuẩn in quốc tế - đặc tả kỹ thuật
Phần 3: ICC profile và lưu đồ quản trị màu
Định nghĩa
Nguyên tắc hoạt động
Thiết lập chu trình làm việc cho hệ thống chế bản
(Phần mềm: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Acrobat,…)
Phần 4: Spot color
Phần 5: In thử đến tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá
Phần 6: Giải pháp in thử “Calibrating & Profiling”
Phần 7: Tổng hợp và hỏi đáp
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