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1. Globalleşen  Üretimde Renk Yönetimiyle ilgili Zorluklar 



Zorluklar 

Globalleşen üretim &kaynak lar için 
Renk Yönetimi :

1. İmalattaki düşey entegrasyonun 
azaltılması 

2. Tedarik zinciri ile fiziksel numuneler 
üretme ve dağıtma maliyeti

3. Renk ölçümü için tanımlanmış bir 
renk ölçümü prosedürü yoktur

4. Renk ölçüm cihazlarının 
korelasyonu 



1. İmalattaki düşey enterasyonun azaltılması 

OEM

Raw material suppliers

Part suppliers

Tier 2

Tier 1

Sonuç:
Renk yönetimi sürecinde 
yer alan değer zinciri 
aracılığıyla katılımcı 
sayısının artması 



2. Fiziksel numuneler için tedarik zinciri için tekrar eden 
maliyetler

Standartların tanımı:
à Substrate (plastik, boya, deri, metal…)
à Yüzey & Doku
à Tedarikçi

Tanımı:
à Referans standartlar
à Çalışılan standards
à Geçerlilik süresiyle kabul edilebilir toleranslar



3. Renk Ölçümü için Standartlaşmış Bir Metodoji Yoktur

Durum : 
Farklı tipte ölçüm araçları, aynı renk örneğinde aynı 
değeri vermez

Sonuç: 
Gerekli tüm parametreleri içeren tanımlanmış bir 
metedoloji gereklidir:
1. Ölçüm geometrisi 
2. Gözlemci, Standart Işık kaynağı, Renk Uzayı 
3. Aparat , Ölçüm Yönü 
4. Gözle kontrol

45°c:0° Geometry

di/e:8° Geometry



4. Renk ölçüm cihazlarının korelasyonu 

Modeller Arası Uyum :
Aynı geometrili fakat farklı üreticili cihazların 
uyumu

Renk ölçüm cihazlarının korelasyonu aşağıdaki terimlerle 
tanımlanır:

Cihazlar Arası Uyum: 
Aynı cihazların uyumluluğu
model + üretici

Modeller Arası Uyum :
Farkı modellerin aynı geometri + üretici 
uyumluluğu 



2. „Dijital Renk Data Yönetimi“ne anlama gelir?



“Dijital Renk Data Yönetimi“ Tanımı

„Global Kalite Güvencesiyle dijital renk datası tasarım ve pazarlama 
arasındaki değer zinciri sayesinde üst düzey donanımsal ve 
yazılımsal çözümleri kullanarak tedarik zinciri verimliliklerini en üst 
düzeye çıkarır.“ 



Dijital Renk Datası Yönetimi için Ön Şartlar

1. Tedarik zinciri boyunca tutarlı QC yönetimi için kurulan global 
metodoloji.

2. „Yakın Tolerans “ dereceli cihazlar

3. Dijital Renk Verilerini değer zinciri boyunca dahili ve global 
olarak yönetmek ve paylaşmak için yazılım ve IT çözümü.



1.Renk QC Yönetimi iin Detaylı Methodoloji

1. Materyalinizin nasıl ölçülmesi istediğinizi temel olarak 
tanımlayın– küçük detayların büyük etkiler yaratabileceğini 
unutmayınız (örnek olarak, thermochromaticity or opacity).

2. Farklı malzemeleri (örneğin plastik ve tekstil gibi ) test etmemiz 
gerekiyorsa, bireysel fiziksel özelliklerin etkilerini bildiğinizden 
ve bunların ayrı ayrı kontrol edilmesi  gerekip gerekmediğinden 
emin olun(örnek olarak, 45° yerine d:8° cihazı kullanarak 0°
ayna benzeri yüzeyler için cihaz veya translucent malzeme 
açısından uygun bir arka plan tanımladığınıza emin olun). 



1. Detailed Methodology for Colour QC Management

3. Karar verilmiş ölçümlere çalışma standardı uygulamayı 
düşünürseniz , değiştirilmeleri gerektiğinde standartlarınıza en 
iyi değerleri uygulayın.

4. Tüm dünyada tutarlı olabilmek için,  her insanın 
aynı ölçüm prensibini izlediğinden emin olun:  
Ölçüm noktalarını ve cihaz yönünün aynı olması 
için parçaların resmini kullanmak ,  Minimum ölçüm 
miktarı (5+) olmalıdır.



1. Renk QC Yönetim Detaylı Metodolojisi 

5. Malzemelerinize makul toleranslar koyun “makul” toleransların 
amacına uygun olması gerektiği anlamına gelir –tek kullanımlık 
ürünler için toleranslar , dayanıklı yüksek kaliteli ürünlerden 
daha önemli olabilir. 

6. Standart bir kural olarak, toleransınız ideal olarak metaryelinizin
/prosesin  tekrarlanabilirliğinin standart sapmasının 3 katından 
daha az olmamalıdır; global iletişim  ve çoklu cihazlar için , 
toleranslar , belirtilen  cihaz uyumluluğunun 2x den daha düşük 
olmamalıdır. (yalnızca bir Yakın-Toleranslı cihaz tipine sadık 
kalmanızın bir nedeni )



1. Renk QC Yönetim Detaylı Metodolojisi 

7. Ölçümler belirtilen „Başarılı/Başarısız toleransını dışınında
„Geçiş “ bölgesi de belirlenmelidir. Ancak belirli bir sınırın görsel 
kontrolü gerekebilir ve montajın görünürlüğüne bağlı olabilir. 

8. Aynı renk koduna sahip birden fazla malzeme kullanıyorsanız , 
herzaman için “hepsi için geçerli bir tolerans  ” kullanmak yerine 
ayrı toleranslara bağlı standartlar oluşturmak önemlidir.



1.Renk QC Yönetim Detaylı Metodolojisi 

9. En son olarak , doğru prosedür veya tolerans sistemi hakkında 
emin değilseniz, en yakın Konica Minolta Destek merkezine 
başvurun- size yardımcı olamaktan memnuniyet duyarız!



2.  „Yakın Tolerans“ dereceli cihazlar 
Aynı cihazları arası uyum herhangi bir rengin en dar toleransından daha küçük 
olmalıdır!

Konica Minolta, fabrikadan yüzey toleransına bağlı olarak, yüzey koşullarına bağlı 
kalmaksızın garanti edilen cihazlar sunuyor.

IIA: Mean ΔE*ab 0.08IIA: Within ΔE*ab 0.15IIA: Within ΔE*ab 0.15

CM-700d CT (d:8°) CM-25cG (45°:0° CM-3700A (d:8°)



3. Dijital Renk Datalarını  Yönetmek ve Paylaşmak için 
Çözüm
Modüler Colibri® platformu, değer zinciri boyunca Renk Yönetim 
sürecinin her aşamasında kullanılabilir.



Colibri® ColorSpec: Standard tanımlama merkezi

à Yeni standartlar oluşturun yada bir 
şablon oluşturun.

à Resimleri ölçüm pozisyonu ile 
bağlayın

à Bağımlı standartlar tanımlayın 
à Standart başına atanan toleransları 

ayarlayın
à Şablonlara standartlar için rapor 

oluşturun
à Standart güncellemeleri ve standart 

geçmişi yönetme
à Tasarım aşamasında Renk 

Fizibilitesini kontrol edin



Colibri ColorMatch: Formülasyon Merkezi

àRenk ve opacity bir basamakta eşleştirilir = 
daha doğru reçete tahmini

àOpak numunler için pigment yükleme 
minimize edilmesi = maliyet düşürür

àPigmentlerin ve boyarmaddelerin karışımı 
sağlar = esneklik kazandırır

àMükemmek ilk atış kalitesi ve daha az 
düzeltme     = zaman kazandırır

àSadece bir polimer grubunda kalibrasyon 
numunesi = zaman ve esneklik kazandırır



Colibri® ColorQuality:Rengi izlemek ve onaylamak 

à Bireysel QC-Job sabit şablon dizaynı = esneklik 
kazandırır 

à Otomatik standart atama = 
zaman kazandırır

à Tescilli toleranslarla standartların yüklenmesi 
= hataları önler

à İzin verilen spektrum koşullarının 
sınırlandırılması  = hataları önler
à Bireysel talepler için çeşitli rapor seçenekleri = 

esneklik kazandırır



Şartlarınıza göre Dijital Renk Datasını 
Paylaşın

à Tek istasyonlu yerel 
veritabanından global çözümlere 
kadar ölçeklenebilir

à IT altyapınızı öncül veya web 
tabanlı olarak bütünleştirir

à Dijital renk verilerini dahili ve 
tedarik zinciriyle paylaşın

à Kullanıcı ve veya kullanıcı grubu 
başına verilere ve özelliklere 
erişim

à Database hosting either in private 
or public clouds



Özet 
1. Dijital Renk Data Yönetimi globalleşen imalatın cevabıdır
2. Değer zinciri boyunca  global bir QC Yönetim metodolojisi kullanmak 

ana ön şarttır. 
3. Donanımın eski esksikleri “Yakın Tolerans ” dereceli cihazlarla 

çözülmüştür.
4. Gelişmiş yazılım platformu  mimarisi, tasarımdan pazara değer 

zinciri de dahil olmak üzere özel çözümler sağlar
5. Günüzün IT altyapısı öncül veya Web-tabanlı (Cloud) çözüm olarak 

tamamen ölçeklenebilir bir sistem sağlar

Konica Minolta: Global ortağınız “Dijital Renk Data Yönetimizde ”
yolunuzu açacaktır.


