
Najbardziej wszechstronne narzędzie do 
zarządzania kolorem

• Catch – łatwa praca ze spektrofotometrami Konica Minolta serii FD

• Catch QC – kontrola koloru

• Catch Pro – precyzyjne profilowanie ICC jednym kliknięciem

• Catch Print Pro – pełny pakiet programu

basICColor Catch



Catch – najbardziej wszechstronne narzędzie
do zarządzania kolorem

Catch – uchwyć kolory

Catch QC – kontroluj kolory

basICColor Catch to uniwersalna aplikacja umożliwiająca pomiar drukowanych pasków kontrolnych, wzorców 
testowych do profilowania a nawet pomiary oświetlenia. Dzięki pomiarom gęstości optycznej, barwy i widma, 
Catch pomaga centralnie zarządzać wszelkimi zadaniami związanymi z barwą w codziennej pracy. Catch 
wspaniale integruje się z unikatowymi możliwościami innowacyjnych spektrofotometrów Konica Minolta serii 
FD. Usprawnia cykl pracy i łączy wszelkie czynności w jednym, modułowym rozwiązaniu. Począwszy od podsta-
wowej aplikacji "Catch", oprogramowanie można w miarę potrzeb stopniowo rozbudowywać do wersji "Catch 
QC", "Catch Pro" i "Catch Print Pro".

Jakość druku musi być kontrolowana i raportowana aby zapewnić zadowolenie klientów i zmniejszyć straty materiałów 
i czasu. Catch QC oferuje intuicyjny sposób wszelkich produktów drukowanych technikami tradycyjnymi i cyfrowymi, 
w tym wydruków próbnych. Obowiązujące normy takie jak ISO 12647-2/-7/-8 i Fogra PSD® są w pełni uwzględnione 
w programie. W dodatku można też tworzyć własne kryteria kontroli jakości, dopasowane do specyficznych cech 
produktu lub sprzętu.

Analiza statystyczna ułatwia wczesne określenie źródeł błędów przez monitorowanie jakości druku i stabilności sprzętu.

Okno pomiarowe Catch to centrum zarządzania kolorem. Wszystkie moduły mogą być 
uruchomione bezpośrednio. Widok gamutu 3D.

Okno kontroli jakości koloru.

Software 



do zarządzania kolorem
QC Colour – obiektywna kontrola koloru

QC Print – obiektywna kontrola druku offsetowego

QC Visual – nie tylko pomiary

QC Statistics – więcej niż tylko statystyka

Kolor produktów drukowanych jest zwykle najważniejszym kryterium oceny 
dla twojego klienta. Aby mieć pewność czy spełniasz jego wymagania, użyj 
QC Colour – narzędzia do kontroli koloru w sposób obiektywny.

Dzięki swej elastyczności, QC Colour umożliwia kontrolę koloru według 
obowiązujących norm branżowych oraz według własnych kryteriów i tole-
rancji dopasowanych do wymagań klientów.

Sprawdzenie jakości i sporządzenie raportu trwa zaledwie sekundy. 
Obsługiwane jest bezpośrednie zapisywanie raportów w plikach PDF, dru-
kowanie na etykietach, przesyłanie na serwery a nawet do bazy danych 
Online QC.

Wybranie szablonu kontroli jakości jednym kliknięciem sprawia, że praca 
z programem jest niespotykanie prosta.

Klienci drukarń offsetowych coraz częściej wymagają kontroli prac zgodnie z 
PSO (norma ISO 12647-2/-3), QC Print to idealne narzędzie do takich zadań. 
Sporządzenie odpowiedniego raportu kontrolnego jest bardzo proste.

Barwy kolorów specjalnych i wartości tonalne prezentowane są w sposób intui-
cyjny i łatwy do szybkiego sprawdzenia. W razie wykrycia problemów z jakością 
można przeanalizować wszystkie zmierzone kolory w szczegółowym raporcie.

Kolor jest wprawdzie najważniejszym parametrem oceny druku, lecz dla gotowych wyrobów należy też brac pod uwagę 
dodatkowe kryteria, takie jak dokładność pasowania, zszywania, zaginania itp. Kontrola jakości wymagająca wizualnej 
oceny takich parametrów może być sprawnie prowadzona i raportowana dzięki aplikacji QC Visual.

Analiza serii pomiarów kontrolnych stwarza dodatkowe możliwości 
w wielu zastosowaniach.

Catch Pro – dokładne profile ICC za jednym kliknięciem

Catch Pro umożliwia tworzenie najwyższej jakości profili ICC dla urządzeń RGB i CMYK. Ręczne ustawienia parametrów 
profilowania zostały w możliwie największym stopniu zastąpione ustawieniami automatycznymi. Wbudowany algorytm analizy 
danych, wykorzystujący wiedzę i doświadczenie twórców programu, zapewnia doskonałą jakość separacji barw dla twoje-
go procesu druku. Integracja z unikatowymi cechami spektrofotometrów Konica Minolta serii FD umożliwia tworzenie profili 
dokładnie dopasowanych do twoich warunków wizualnej akceptacji kolorów.

Opcjonalny wybór algorytmu optymalizacji umożliwia uzyskanie doskonałych profili ICC nawet gdy wydruki testowe są miejscami 
porysowane lub zabrudzone. Tego rodzaju błędy są automatycznie wykrywane i inteligentnie korygowane. Chaotyczne fluktuacje 
pomiarów na podłożach strukturalnych, takich jak niepowlekany papier, są kompensowane w optymalny sposób. Funkcja AutoIm-
prove pozwala uniknąć błędów i osiągnąć najlepszą jakość odwzorowania barw.

AutoImprove – z wbudowaną inteligencją

• W kilka sekund można obiektywnie ocenić cały przebieg produkcji 
danej partii.

• Bez dodatkowego wysiłku można sprawdzić stabilność systemu 
wydruków próbnych.

• Można wyznaczyć optymalny odstęp kalibracji systemu produkcyjnego 
aby maksymalnie wykorzystać jego wydajność.

Z narzędziem QC Statistics masz pełną kontrolę nad jakością pracy 
drukarni.

Autoprofiler – z wbudowaną doskonałą separacją barw

Intuicyjna kontrola koloru

Intuicyjna kontrola druku offsetowego.

Analiza statystyczna
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Catch Print Pro – kompletny pakiet aplikacji

Spełnione oczekiwania – łatwa iteracja profili

Catch Print Pro daje zaawansowanym użytkownikom możliwość sterowania wszystkimi parametrami profili ICC. Strategia 
separacji barw może być wybierana stosownie do specyficznych wymagań., można też określić parametry tworzenia czerni 
oraz specjalne ustawienia dla neutralnej szarości. Sterowanie limitami wartości tonalnych pozwala na uzyskanie najlepszych 
możliwych profili nawet dla bardzo wymagających procesów druku.

Niektóre firmy tracą wiele czasu na ręczne poprawianie błędnego mapowania gamutu. Catch Print Pro oferuje wysoce 
zaawansowane strategie mapowania gamutu dla optymalnej reprodukcji obrazu.

Wbudowana opcja wsadowego tworzenia profili o różnych parametrach zapewnia efektywną pracę. Unikatowe pomiary 
widmowe ze spektrofotometrów Konica Minolta serii FD mogą być w ciągu kilku sekund przetwarzane z uwzględnieniem 
docelowych warunków oświetleniowych dla wizualnej oceny barw.

Aby zachować zgodność odwzorowania barw z wzorcami klienta, należy regularnie uaktualniać profile urządzeń drukujących. 
Catch Print Pro umożliwia iteracyjne korygowanie profili bez strat związanych z przestojem produkcji. Profil maszyny może 
zostać dopasowany na podstawie pomiarów kontroli jakości. Efektywność produkcji jest maksymalna, straty materiału i czasu 
minimalne.

PrintProfiler – pełna kontrola

Spełnione oczekiwania – kolory specjalne bez zgadywania

Klienci chcą zobaczyć idealnie odwzorowane kolory ich marki. Catch Print Pro umożliwia obiektywną optymalizację kolorów 
specjalnych na twoim sprzęcie. Wbudowany algorytm znajduje najlepszą kombinację kolorów CMYK odwzorowującą dokładnie 
kolor wymagany przez klienta. Nie musisz już tracić czasu na dobieranie koloru metodą prób i błędów – wykorzystaj czas na 
produkcję doskonałych prac!

Funkcje Catch Catch QC Catch Pro Catch Print Pro

Pomiar pasków kontrolnych i wydruków testowych, pomiar uśredniany, 
podgląd gamutu 3D • • • •

Kontrola wydruków próbnych (ISO 12647-7) • • •

Kontrola druku offsetowego (PSO) • • •

Kontrola druku cyfrowego (Fogra PSD®) • • •

Własne kryteria użytkownika, analiza statystyczna • • •

Tworzenie profili ICC urządzeń RGB i CMYK • •

Automatyczna korekta danych pomiarowych • •

Wpływ na parametry profili, tworzenie profili szarości, profilowanie 
wsadowe •

Iteracyjna optymalizacja profili •

Optymalizacja kolorów specjalnych •

Kompatybilność z systemami
Windows XP SP2, Windows VISTA (32- i 64-Bit), Windows 7 (32- i 64-Bit)
Mac OS X 10.5.6 – 10.8 (Intel)


