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Povzetek
Diplomska naloga opisuje pripravo produktnega kataloga. Priprava kataloga ne zahteva samo
postavitve besedila in slik na strani v programu, ampak tudi delo z ustreznimi programskimi
orodji, poznavanje barvnih teorij ter tiska. Končni produktni katalog gre namreč v tisk, zato mora
biti temu prilagojen. Življenjski cikel takega projekta zajema več faz, od načrtovanja do
končnega izdelka. Vse faze so teoretično in praktično predstavljene.
Produktni katalog sem izdelovala za podjetje Ledluks d. o. o., ki se ukvarja z izdelavo svetil. Pri
podjetju delujem kot zunanja sodelavka za področje grafičnega oblikovanja. V predstavljenem
primeru je podjetje potrebovalo oblikovanje katalogov izdelkov za tisk in spletno uporabo.
Diplomska naloga predstavi življenjski cikel kataloga in tudi uporabo programskega orodja
Adobe InDesign za oblikovanje končnega izdelka. Pri tem nastane veliko prototipnih verzij, ki se
izpopolnjujejo, dokler se ne doseže končnega, najbolj primernega izgleda.
Ključne besede: katalog, oblikovanje, grafika, Adobe InDesign, kombiniranje barv, priprava za
tisk, barvna teorija
Abstract
This diploma thesis describes the preparation of a product catalogue. The preparation of a
catalogue demands not only the layout of the text and photo on the pages but also work with
appropriate software tools, knowledge of colour theories and print. Final version of the product
catalogue will be printed and thus has to be prepared properly. The life cycle of such project
covers several stages, from planning to final product. All stages are presented from a theoretical
and practical standpoint.
I made a product catalogue for a company that manufactures lighting systems. I work for the
company as an external associate in the field of graphic design. In this particular case the
company needed product catalogues to be designed for print and web use.
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The diploma thesis presents the life cycle of a catalogue and also the use of Adobe InDesign
software for the purpose of creating the final product. During the process, we create many
prototypes which undergo various improvements.
Keywords: catalogue, design, graphic, Adobe InDesign, combining colours, preparation for print,
colour theory
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1 Uvod
Kljub temu da se informacije vedno bolj selijo na svetovni splet in tam bolj ali manj najdemo vse,
kar potrebujemo, imajo tiskovine še vedno poseben čar. Ob poplavi spletnih strani, aplikacij in
podatkov v obliki interaktivnih dokumentov ter podobnega je včasih kar užitek na polici najti
kakovostno oblikovano in izdelano brošuro ali katalog z vabljivimi platnicami in čudovitim
papirjem. Ker od nekdaj rada oblikujem takšne stvari, me vedno razveseli, da se podjetja odločajo
tudi za tiskani medij, vzporedno z elektronskim.
Seveda katalog niso samo slike in besedilo, združeni na straneh in natisnjeni na poljuben papir.
Dobro izdelan katalog je rezultat dobrega načrtovanja, premišljenih odločitev, veliko vlogo pa
igra tudi tisk, ki mora biti kakovosten in na ustreznem papirju.
Za izdelavo strokovnega kataloga v podjetju mora sodelovati skupina strokovnjakov s
posameznimi vlogami. Končni izdelki, ki sem jih sama izdelovala tudi v praksi, so posledica
številnih dogovorov in timskega dela, kjer oblikovalec ni samo oblikovalec, ampak tudi razume
vizijo podjetja, za katero dela. Tako lahko lažje sprejme odločitve glede končnega izdelka, ki
lahko to vizijo odražajo. Končni izdelek je katalog, ki je na voljo v tiskani in elektronski obliki
(PDF), namenjeni prenosu s spletne strani podjetja.
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Slika 1: Videz končnega izdelka: končni izdelek je katalog [23]
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2 Proces izdelave kataloga
2.1 Razvoj tiskanih in elektronskih medijev

Mediji se nanašajo na različne nosilce, ki lahko shranjujejo in prenašajo informacije z enega
konca na drugega, eni ali več osebam. Temu dandanes rečemo tudi množični mediji. Ideja o
medijih je nastala že pred davnimi časi, saj ljudje radi komuniciramo med sabo. V pradavnih
časih je bil ta način risanje po stenah jam, kasneje so se že razvili razni simboli, hieroglifi itn. To
so najbrž prvi primerki medijev. Današnji mediji pa se delijo na tiskane in elektronske.
Že samo ime tiskani mediji nam pove, da so natisnjeni na neki material, ki ga lahko nosimo s
seboj. Najbolj pogosti primerki tiskanih medijev so knjige, revije, časopisi, plakati, brošure,
katalogi itd. Najstarejše med temi so knjige, ki so še dandanes najbolj uporabljene. Časopisi in
revije so se uveljavili šele v 20. stoletju in bili dolgo glavni medij za širjenje informacij in novic.
Rečemo lahko, da so tiskanji mediji v zadnjih dveh stoletjih pomagali pri globalizaciji, kakršno
poznamo danes [19].
Elektronski mediji so posebni zaradi tega, ker jih lahko dosežemo samo s pomočjo elektronskega
medija. Te naprave so radijski valovi, televizija ter internet, do katerega lahko dostopamo z
različnih naprav. Najstarejši med elektronskimi mediji je seveda radio, ki je prišel v rabo v
poznem 19. stoletju. Kmalu je postal glavni vir informacij, znanja in zabave. Prav je prišel tudi
med obema svetovnima vojnama. Sledila mu je televizija, ki je vse fascinirala s svojo vizualno
zmožnostjo prikazovanja. Svoj sloves najpopularnejšega medija je ohranila še do danes. Z
razvojem globalnega medmrežja WWW (ang. World Wide Web), pa se je začela rast največje
informacijske mreže, na kateri je danes mogoče najti že prav vse, le s pritiskom na gumb. Z
dostopom do interneta pa lahko vsak ne samo dostopa do teh informacij, ampak jih tudi sam
proizvaja za druge [1].
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2.2 Tiskani medij v današnjem času
Treba se je vprašati, koliko se danes tiskani medij sploh še uporablja, da ga je smiselno uporabiti
kot oglaševalski in predstavitveni material. Letake zamenjujejo spletne pasice (ang. banners), ki
vabijo na razne dogodke in obveščajo o storitvah. Tiskane kataloge in brošure so zamenjali
elektronski katalogi, ki ravno tako ponujajo listanje navideznih strani. Tudi knjige niso več samo
knjige v prvotnem pomenu besede, vse bolj se uveljavlja elektronska knjiga, tudi z ekološkega
vidika [20].
Pa vendar se še vedno velik odstotek ljudi namesto pred računalnik raje usede kam drugam in
odpre tiskano revijo, knjigo, časopis, katalog. Pri tem nikoli nismo omejeni z internetno
povezavo, elektriko ter nujnostjo multimedijske naprave. Številni so mnenja, da so tiskani mediji
bolj priročni, pregledni in prijetni. Ali je mogoče, da bo zaradi poplave interneta tiskani medij
ponovno postal nekaj posebnega in bolj cenjenega?
Treba se je zavedati tudi tega, da je tiskani medij veliko dražji od elektronskega. Pri tiskanem je
treba poleg oblikovalca plačati še izjemno drag tisk, sploh če se odločimo za kakovostne
materiale, brez katerih tiskovina ne pride do pravega izraza in nima pravega učinka. Tu pa so
nato še stroški pošiljanja ter vprašanje, kako tiskovino razširiti med občinstvo. Kot vemo, je
elektronsko to veliko lažje, hitreje in ceneje [20].
Čeprav sta tiskani in elektronski medij v vseh teh letih dosegla ogromno glede doseganja
velikega števila ljudi in imata oba svoje prednosti in slabosti, je treba priznati, da bo tiskani medij
težko še kdaj dosegel pretekle uspehe, sploh v tako imenovani digitalni dobi. Sicer televizija ne
more nadomestiti knjig, vendar pa je privlačnost interneta močno izpodrinila časopise in revije.
Oblikovalci imajo zaradi tega še vedno enako količino dela kot prej, le tiskarne so tiste, ki
zagotovo čutijo upad tiskanega medija [1].
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2.3 Diagram korakov izdelave

DOLOČITEV OSNOVNIH LASTNOSTI
– format
– pisava
– barva
– izbira fotografij

IZDELAVA OSNUTKA
– postavitev vseh elementov
– umestitev .eps datotek in podatkov, prejetih od pristojnih

POPRAVKI
– lektoriranje
– pregled osnutka od nadrejenega
– razložitev popravkov

IZDELAVA KONČNE VERZIJE
– umeščanje vseh popravkov
– končno oblikovanje

POTRDITEV KONČNE VERZIJE

TISK

Slika 2: Proces izdelave kataloga
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Diagram prikazuje vse korake pri izdelavi kataloga v obsegu, kot je obravnavan v predstavljenem
primeru. Okvirno to obdobje traja slab mesec, vse pa je odvisno tudi od morebitnih zapletov in
zamud. Zagotovo je treba največ truda vložiti v prvo in drugo fazo (določitev osnovnih lastnosti
in izdelava osnutka), saj je tukaj največ premišljevanja, postavlja se največ vprašanj, odločitve
morajo biti premišljene. Treba se je vprašati, kaj želimo, da končni izdelek izraža, in nato
postaviti osnutek, od katerega bo odvisno, kako in s kakšno hitrostjo se bo projekt odvijal naprej.
Tudi pri osnutku oblikovalec sodeluje z ostalimi, ki mu pošiljajo datoteke, ki jih je treba vnesti v
katalog. Ko je osnutek narejen, ga pregledajo nadrejeni, posvet poteka tudi na sestanku, kjer se
razložijo vsi popravki in predlagajo izboljšave. Inženirji v podjetju tudi vidijo, ali so vsi tehnični
podatki pravilni. S seznamom popravkov oblikovalec izdela končno verzijo, ki gre nato še enkrat
v hiter pregled in v tisk.
Ker se tehnologija na trgu zelo hitro spreminja, prihaja do sprememb tudi v ponudbi, dovršenosti
in izboljševanju luči. Zato se spreminjajo tudi podatki o materialih, moči ter svetilnosti luči, ki jih
je treba sproti vnašati in zaradi česar nastajajo nove verzije kataloga.
Ekipo, ki je ustvarjala katalog, so sestavljali inženirji v podjetju, ki so prispevali podatke in
strokovno besedilo za katalog ter povedali, katere skice, izdelki in detajli morajo biti prikazani.
Oblikovalka je v programih Adobe Photoshop in Adobe Illustrator te skice in fotografije
pripravila za uporabo v katalogih, predvsem pa za tisk. Fotografije, namenjene tisku, morajo
namreč imeti višjo ločljivost kot tiste za uporabo na ekranih, pa tudi njihov barvni model mora
biti prilagojen za tiskarske, in ne zaslonske barve. Takšne fotografije, shranjene v formatu TIFF,
zajemajo veliko pomnilniškega prostora, zato smo pri izmenjavanju na daljavo to počeli z
novejšimi oblačnimi storitvami, kot sta Dropbox in Google Drive, saj samo uporaba elektronske
pošte ni bila mogoča. Med fotografijami so bili tudi posnetki izdelkov, ki smo jih skupaj s
fotografinjo posneli na beli podlagi z različnih zornih kotov, in bližnje podrobnosti. Ostale
elemente, kot so logotip, podatki o barvah in pisavah, je prispeval oblikovalec celostne grafične
podobe. Ustrezne podatke za oblikovanje sem razbrala iz njegovega priročnika celostne grafične
podobe.
Končni sklepi in združevanje vseh idej potekajo na sestankih v živo ali na daljavo. Če izpustimo
pregled in tisk, sem bila na neki način končni člen te verige izdelave kataloga.
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FOTOGRAFIJE
– Fotografinja
– Shutterstock

1

3
TEKSTOVNO
GRADIVO
Inženirji podjetja

1

SLIKOVNO GRADIVO
Oblikovalka skic in
obdelovanje fotografij

ELEMENTI CELOSTNE
GRAFIČNE PODOBE
Grafični oblikovalec

4

5

OBLIKOVANJE
KATALOGA
ADOBE INDESIGN CS

7
6

PREGLED
Inženirji podjetja

8

TISK
Tiskarna

Slika 3: Veriga sodelujočih za dosego končnega rezultata

Besedilo.doc
Tabele.xls

VektorskaGrafika.eps

Fotografije.tiff

Končni
izdelek.indd
Končni izdelek.pdf
Slika 4: Različni formati datotek, združeni v končni izdelek
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Zadnji diagram prikazuje vrste datotek, ki se združijo v eno. Poleg tega da sem bila končni
prejemnik vsega gradiva, sem imela tudi opravka z različnimi vrstami datotek, ki so morale
ustrezati standardom tiskarske tehnologije, da so bile ustrezne za oblikovanje tiskovin.
2.4 Časovni okvir celotne izvedbe – WBS

NAČRTOVANJE

1

10 DNI

OBLIKOVANJE

1.2

SLIKOVNI MATERIAL 1.1

BESEDILO 1.3

13 DNI

8 DNI

28 DNI
Prva faza oblikovanja –
osnutek
5 DNI

1.2.2

Tretja faza oblikovanja –
popolna verzija+popravki

8 dni

3 DNI

1.2.1

Druga faza oblikovanja
– popolna verzija
10 dni

Fotografiranje

1.2.3

Pregled,
popravki
5 dni

1.1.1

Obdelava
fotografij
7 dni

Lektura3
dni

Pisanje
8 DNI

1.3.1

Izbor Shutterstock
fotografij
3 DNI

1.1.2
CELOTEN PROCES:
59 DNI
+
ODVISNO OD POTREBE PO
POSODOBITVAH

Posodobitve
5 dni
Odvisno od
količine
posodobitev

Slika 5: Časovni obseg projekta

2.5 Primerjava s konkurenco
Veliko vlogo pri odločanju za videz, barve in način izdelave katalogov je igral tudi pregled
katalogov konkurenčnih podjetij iz tujine, predvsem Italije in Nemčije. Ti so na voljo na spletu v
obliki PDF-dokumentov. Veliko lažje je začeti načrtovati katalog, če si že pri ostalih ogledamo
prednosti in slabosti, nato pa poskusimo na podlagi izkušenj izdelati najboljše.
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Vsi so temeljili na načelu »manj je več«, izstopati pa morajo fotografije izdelkov. Torej čim več
beline, s čim bolj nazornimi in opaznimi fotografijami luči ter njihovih podrobnosti. Tudi
inženirji podjetja so podali svoje izkušnje na podlagi pregledovanja katalogov ostalih. Tako so
vedeli, da se je veliko lažje odločiti za nekega ponudnika, če takoj na začetku kataloga sporoči
vse pomembne grafične in slikovne informacije na čim enostavnejši način. Neprijetno je, če je
treba kljub temu, da imamo produktni katalog ali brošuro, še vedno brskati po spletu ter iskati
dodatne informacije, ki vplivajo na izbiro in nakup. Vse pomanjkljivosti katalogov konkurence je
treba torej izkoristiti v prid pri oblikovanju svojih.
2.6 Od prototipa (prve verzije) do končnega izdelka
Pred izdelavo končne verzije se je izdelalo že kar nekaj verzij, da smo prišli do ustreznega
izdelka. Velik vpliv ima vprašanje, ali brošura sporoča tisto, kar želimo, ter subjektivno mnenje
posameznika/oblikovalca. Sledi prikaz spreminjanja verzij z obrazložitvami razlogov za
spremembe.
Spodaj vidimo prvo verzijo kataloga, ki je nastala po mojem predlogu ob izbiranju grafičnega
oblikovalca za podjetje. Podjetje je takrat imelo še drugačno ime, drugi logotip, ni še imelo
izdelane grafične podobe ter zgodbe, ki bi jo izražalo s podobo. Zaradi logotipa se je pogosteje
uporabljala zelena barva. Tudi pisava še ni bila določena. Moj prvi predlog je vseboval veliko
sivine oz. sivega ozadja ter veliko dodatnih grafičnih elementov, kot so črte in vodni žigi
logotipa, kar je v popolnem nasprotju s končno verzijo. Sklep po ogledu tega kataloga je bil, da
morajo strani izražati svežino in biti samo bele, pisava pa siva. Odstraniti je bilo treba tudi
odvečne grafične elemente. Po tem predlogu sem dobila nalogo, da poiščem čim bolj preprosto
pisavo, določeno barvno paleto oz. idejo o uporabi barv ter sestavim nov predlog. Sodelavka in
oblikovalka skic je morala obdelati nove fotografije ter tudi črno barvo črtnih skic prilagoditi na
določen siv odtenek.
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Slika 6: Nekaj strani prve verzije kataloga

Pri naslednji verziji je vzorec na naslovnici še vedno ostal, a le na beli podlagi in brez fotografije.
Uporabljena je že nova, enostavnejša pisava v pretežno sivi barvi, nastane pa ideja, da bi vsaka
luč imela svojo barvo črt in črk na naslovnici, iz določene barvne palete. Nastane tudi ideja o še
bolj abstraktni naslovnici, sestavljeni iz oblike slikovnega dela logotipa. Vsa notranjost je na beli
podlagi.

Slika 7: Druga verzija kataloga ter ideja za abstraktno naslovnico [23]
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Počasi pridemo do sklepa, da je manj več in da pri profesionalnih katalogih ni dobro uporabljati
preveč oblik oziroma pretirano poudarjati elementov, ki niso najpomembnejši. Odločimo se za
prazno naslovnico, na kateri je le naslov, tudi barve pisave so na vseh naslovnicah enake.
Notranjost kataloga pridobiva končno podobo. Svoj stil dobijo naslovi, podnaslovi, fotografije v
vseh katalogih zajemajo prostor na enak način, svoj stil dobijo tudi poudarjeni deli besedila,
začnejo se uporabljati ikone z lastnostmi, ki se ponavljajo pri vseh katalogih. Katalog v tej verziji
pravzaprav nima nobenega odvečnega elementa več. Vsi potrebni elementi tvorijo popolnoma
dovolj polno ter dinamično podobo, a hkrati svež videz.

Slika 8: Notranjost tretje verzije kataloga

Pri zadnji verziji kataloga je veliko vlogo igralo mnenje grafičnega oblikovalca, ki je bil zadolžen
za novi logotip preimenovanega podjetja in videz spletne strani. Zaradi novega dinamičnega
logotipa s štirimi barvami, predloga za novo zeleno barvo, ki ni tako težavna za tisk, in predloga
za spremembo pisave (da bi se ujemala s pisavo na spletni strani) smo še zadnjič posodobili
katalog, ki je tako dobil končno verzijo in slog barv ter pisave.
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Slika 9: Končni slog kataloga [23]

3 Načrtovanje zunanje podobe kataloga
Izdelava kataloga se ne začne s postavljanjem besedila in slik v za to namenjenem programu,
ampak se prične pri načrtovanju. Način načrtovanja je odvisen od tega, v kakšni situaciji je
oblikovalec. Oblikuje za podjetje, društvo, skupnost ali za posameznika? Je omejen s strogimi
pravili ali mu je prepuščena oblikovalska svoboda? Načrtuje sam ali v skupini?
Pri oblikovanju kataloga za podjetje se je treba držati določenih pravil, ki so po navadi okvirno
opisana že v priročniku celostne grafične podobe podjetja. V njem najdemo naštete pisave, ki jih
podjetje lahko uporablja v različnih tiskovinah, pa tudi barve in velikosti elementov.
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Če je podjetje mlado in takšnega priročnika še nima, je podobo kataloga najbolj priporočljivo
doreči skupaj z zaposlenimi in odgovornimi. Pri tem si lahko pomagamo s ključnimi vprašanji:
1. Kaj je namen kataloga?
Nameni katalogov so različni. Nekateri le predstavljajo določene stvari, drugi prepričujejo
v nakup in tudi omogočajo nakup. V kolikor gre za profesionalne kataloge, stremimo k
temu, da oblika ne bo ovirala bralca in oteževala strokovnega branja in odločanja.
Oblikovalec seveda le pomaga stranki do prikaza njene vizije skozi oblikovanje. Če
stranka nima izdelanih želja, je uspešnost projekta nemogoča.
2. Kdo so uporabniki?
Podobno je pri opredeljevanju ciljnega občinstva. Vsako podjetje ima ciljno občinstvo
nekako že opredeljeno glede na produkte oz. storitve, ki jih ponuja. Drugače je, če
oblikujemo za splošno občinstvo. Od ciljnega občinstva, za katero mislimo, da bo
prevladovalo, je odvisno tudi celotno oblikovanje. Obstajajo že razdelane barvne teorije o
tem, kdaj je primerna katera barva. Enako velja za vrste pisav.
3. Sporočilnost izdelka
Sporočilo kataloga mora biti jasno razdelano. Pri tem se izognemo dolgim odstavkom, ki
odvračajo od bistva, katalogu pa dajejo bolj knjižni videz. Katalog z jasno sporočilnostjo
bo več povedal s slikovnim kot s tekstovnim gradivom, razen tam, kjer je to seveda
neizogibno [2].
V predstavljenem primeru smo načrtovali kataloge, ki se pošiljajo naročnikom, zainteresiranim za
produkte podjetja, ti pa lahko v katalogu najdejo tudi tehnične podatke za naročilo. Zaradi tega
mora biti katalog predvsem pregleden in jasen, vse informacije, ki jih naročnik potrebuje, morajo
biti pregledne in lahko dostopne. Načrtovati je bilo treba format kataloga, barve, pisave ter vrste
elementov (fotografij, skic) v njem.
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3.1 Sporočilnost barv

Vsebino kataloga je dobro izraziti tudi z uporabljenimi barvami. Vsaka namreč prinaša drugo
sporočilnost. Ta se razlikuje tudi od izkušenj posameznika ter od kulturnega ozadja, iz katerega
prihaja. V zahodnih državah pa je sporočilnost barv bolj ali manj ista oziroma podobna [3].
Rdeča je ena izmed primarnih barv, ki je največkrat povezana z ognjem ter tudi agresijo. Po drugi
strani pa predstavlja tudi ljubezen in strast, že v zgodovini je predstavljala dobro in slabo stran.
Predstavlja hkrati nekaj zelo pomembnega ali pa nekaj zelo nevarnega in opozorilnega. Za
razliko od zahoda na vzhodu predstavlja srečo in je zelo pozitivna barva. V grafičnem
oblikovanju je ni dobro uporabiti preveč, vendar pa v kombinaciji s svetlejšimi toni deluje zelo
energično, v kombinaciji s temnejšimi toni pa zelo močno in elegantno [4].
Tudi modra je primarna barva, ki večkrat predstavlja mir in odgovornost, resnost. Uporaba modre
barve v oblikovanju je zelo odvisna od odtenka modre. Medtem ko je svetlo modra zelo
osvežujoča in prijateljska, je temno modra močnejša in bolj resna. Zato je treba pri oblikovanju
paziti, katero modro barvo izberemo, glede na to, kaj želimo sporočiti. Za močne korporacije je
najbolj primerna barva temno modra, saj predstavlja moč in pomembnost.
Zadnja primarna barva pa je rumena, najbolj svetla in energična topla barva. Seveda jo
povezujemo s soncem in srečo. V oblikovanju je ni dobro uporabiti v velikih količinah, saj je zelo
močna barva in lahko že samo kanček rumene hitro uravnoteži vse ostale barve. Seveda nam spet
veliko predstavlja določen odtenek – svetlo rumena je za zabavne in vesele vsebine, temnejša pa
je največkrat videti nekoliko antično, zato se uporablja takrat, kadar želimo doseči občutek
trajanja, dolge zgodovine, tradicije.
Zelena barva je že od nekdaj povezana z naravo, rastjo, tudi novimi začetki. Ima enake
pomiritvene učinke kot modra, vendar vsebuje tudi odtenek rumene, zato oddaja tudi njeno
energijo. Ker predstavlja naravo, je to najbolj primerna barva za katalog, ki prikazuje ekološko
noto svetil [3].
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3.2 Kombiniranje barv
Ker kataloga ne moremo narediti le v eni barvi, je treba določiti barvno shemo oz. kombinacijo
najmanj treh barv, na katerih bo temeljilo nadaljnje oblikovanje. Obstaja veliko barvnih teorij ter
tipov kombiniranja barv, s katerimi si lahko pomagamo. Vse pa izhajajo iz barvnega kroga [5].

Slika 10: Barvni krog z različnimi svetlostmi čistih barv [25]

V nadaljevanju so predstavljene najbolj osnovne kombinacije.
3.2.1 Monokromatsko kombiniranje
To je kombiniranje barv, pri katerem kombiniramo isto barvo v različnih nasičenostih in
svetlostih, kot vidimo v primerih spodaj. Pri tem bo prva barva (če gledamo z leve proti desni)
uporabljena za glavne naslove, druga barva za glavno besedilo, tretja za ozadje, zadnji dve pa za
vse ostale podrobnosti in dodatke [6].

17

Slika 11: Monokromatske barvne kombinacije

3.2.2. Analogno kombiniranje barv
Drugo najlažje kombiniranje barv je analogno. Pri tem se uporabijo tri barve, ki si na lestvici 12delnega barvnega kolesa sledijo zaporedno. Po čistosti so si barve enake, vendar lahko za dosego
večje dinamičnosti nekaterim dodamo več bele ali več črne [6].

Slika 12: Analogna kombinacija barv z enako čistimi barvami

Slika 13: Enake barve, vendar s spremenjeno čistostjo

18

3.2.3. Komplementarno kombiniranje barv
Komplementarne lestvice ustvarimo s kombiniranjem barv, ki so si v barvnem krogu nasproti.
Najbolj osnovne kombinacije vsebujejo le dve barvi, a se z lahkoto razširijo še z dodajanjem
enakih barv, vendar različnih nasičenosti. Vsekakor je priporočljivo mednje dodati še dodatne
svetlosti barve, saj samo dve delujeta zelo močno [6].

Slika 14: Komplementarne barve (3. in 4. po vrsti, ostale so variacije teh dveh)

3.2.4. Triadno kombiniranje
Triadne kombinacije so sestavljene iz treh barv, enakomerno razporejenih po barvnem krogu:
kakor da bi vanj postavili trikotnik in uporabili barve na konicah trikotnika. Zaželeno je dodati še
kakšno svetlejšo/temnejšo variacijo obstoječe barve [6].
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Slika 15: Barvni krog, v katerem je prikazana skupina barv v triadnem razmerju [26]

3.2.5. Barvna kombinacija za naše kataloge
Z uporabo toliko različnih barv, kot jih ponujajo te kombinacije, naši katalogi ne bi dosegli prave
svežine in »čistosti«, ki jo želimo izražati. Zato smo se raje odločili za uporabo najlažje barvne
kombinacije, pri kateri eni močni, nasičeni barvi dodamo še odtenke nevtralne barve, v našem
primeru sive. Ozadje pa smo pustili belo.

Slika 16: Najpreprostejše barvne kombinacije
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Osnovna barva naših katalogov je zelena, ki nastopa tudi v logotipu. Zelena zato, ker poudarjamo
ekološka svetila. Zraven sta dodani še dve sivinski barvi: temnejša za barvo besedila, svetlejša za
celice tabel ter bela za ozadje.

Slika 17: Barvna kombinacija katalogov za Ledluks d. o. o.

Barvna lestvica je na prvi pogled videti nekoliko dolgočasno, vendar svoj pridih dodajo
fotografije izdelkov, ambientov, skice ter ikone z lastnostmi luči. Tako so strani na koncu videti
dovolj dinamične.
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Slika 18: Stran z uporabo vseh barv barvne lestvice [23]

Na zgornji sliki lahko vidimo, da so na tej strani iz kataloga izbrane vse barve, ki jih vsebuje prej
prikazana barvna lestvica. Osnovna barva je živahno zelena, ki se uporablja le pri skicah ter
naslovih tabel, v ostalih elementih pa je le siva v več odtenkih. To dobro sovpada tudi s
fotografijami izdelkov (v spodnjem desnem kotu), ki so po večini v sivem odtenku. Strokoven
katalog lahko začne namreč z vpeljavo še ene živahne barve delovati neprofesionalno. Z uporabo
črne pisave in črnih črt v skicah namesto sive pa katalog izgubi svojo eleganco, zato se tudi temu
izogibamo.
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3.3 Izbira in sporočilnost pisave
Pisave delimo na več različnih kategorij, po katerih ločimo, katere je bolj priporočljivo uporabiti
za določene namene. Te kategorije so: serifne pisave, neserifne ali linearne pisave ter dekorativne
pisave. Serifne pisave imajo na koncu svojih linij in potez posebne podaljške, ki jim pravimo
serifi, in jih zato pogosteje uporabljamo v daljših besedilih, saj lajšajo branje, ker nas serifi
peljejo od črke do črke.

Slika 19: Razlika med neserifnimi in serifnimi pisavami [27]

Neserifne oziroma linearne pisave pa teh podaljškov nimajo, so zato manj berljive, vendar so
videti bolj tehnično in so zato bolj primerne v katalogih, kakršnega sem izdelovala sama, saj tako
dosežemo bolj moderen in tehničen videz. V tej kategoriji izstopa pisava Helvetica, ki poleg
osnovne pisave ponuja še ogromno drugih variacij različnih debelin in nagibov. Dobro jo
podpirajo tudi vsi brskalniki, zato se lahko videz katalogov smiselno kombinira z videzom
spletne strani [7].

Slika 20: Pisava Helvetica v katalogih [23]
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Dekorativne pisave praviloma niso primerne za dolga in resnejša besedila, saj so preveč
neberljive. V poštev pridejo le za naslove in akcidenčne tiskovine, kot so vabila in podobno [7].

Slika 21: Raznolike dekorativne pisave [28]

3.4 Mreža, postavitev (knjiga Making and breaking the grid)
Celoten proces grafičnega oblikovanja vključuje iskanje vizualnih in organizacijskih rešitev.
Fotografije, simboli, besedilo, naslovi, skice, tabele: vsi deli morajo medsebojno »funkcionirati in
komunicirati«, če želimo, da je končna oblika videti skladna. Mreža je eden od načinov, kako te
elemente spravimo v celoto. Za nekatere oblikovalce je mreža nepogrešljiv del celotnega procesa.
Mreže so lahko proste oziroma organske ali pa so stroge in zelo tehnične.
Zgodovina oblikovalske mreže je pripeljala do novega načina, kako reševati oblikovalske
probleme in zagate glede postavitev.
Mreža celotni obliki prinese predvsem sistematičnost. Oblikovalcu omogoča, da lahko velike
količine besedila in drugih elementov v revijah ali knjigah postavi na strani veliko hitreje, kot bi
jih sicer, saj je veliko oblikovalskih vprašanj rešenih že z določitvijo mreže. Mreža tudi dopušča,
da lahko enak projekt nekega podjetja nadaljuje tudi nekdo drug, ki ni od začetka izdeloval
kataloga, saj mu mreža pove, kakšno postavitev je treba narediti.
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Izdelovanje mreže sestoji iz dveh faz. V prvi fazi je treba preučiti, kakšne elemente je sploh treba
umestiti v katalog, in od tega je odvisno, na kakšen način bo mreža narejena. Ta del je izjemno
pomemben, mreža je namreč po načrtovanju določena in se je predvsem v resnih tiskovinah z
znanimi in strogimi videzi ne spreminja. Predvidevati je treba tudi probleme, kot so dolgi naslovi,
rezanje fotografij ali prazni prostori, ki ostanejo med oblikovanjem: te zagate se najpogosteje
pojavljajo v tiskovinah, kjer se vsebine stalno spreminjajo in so nepredvidljive, na primer v
revijah. Druga faza sestoji iz vstavljanja elementov na strani po vodilih, ki nam jih daje mreža.
Treba se je zavedati, da kljub postavljeni mreži ta ne sme preveč potopiti elementov, ki bi
drugače prišli bolj do izraza: imamo jo zato, da se držimo celovitosti, a vedno pridejo v poštev
tudi izstopajoči elementi, ki pa morajo kljub temu delovati celovito. Večkrat je tako izstopanje
dobro tudi za popestritev celotnega videza [8].
Vsak oblikovalski »problem« je samostojen in svojevrsten, zato potrebuje drugačno mrežo. Za
začetek obstaja kar nekaj osnovnih oblikovalskih mrež. Prvi del je seveda preučitev, kakšna nam
najbolj ustreza. Vsaka pa sestoji iz elementov, ki so predstavljeni v nadaljevanju.
1 Stolpci (ang. Columns) so vertikalne poravnave teksta, ki ustvarjajo horizontalne razdelitve
med robovi strani. Imamo lahko poljubno število stolpcev, včasih so enake širine, lahko pa so
tudi različnih širin. Odločitev je odvisna od vrste informacij.
2 Robovi (ang. Margins) so prazni prostori med robom strani oz. lista in vsebino. Na strani
obstajajo štirje robovi, ki so lahko poljubno veliki in med sabo različni. S pravo določitvijo robov
lahko veliko pripomoremo k preglednosti in berljivosti strani. Lahko pomagajo pri privabljanju
pozornosti, kot mesto počitka za oči ali pa so tudi zapolnjeni s kratkimi opombami,
zanimivostmi, ki delujejo kot dopolnilo ostali vsebini.
3 Moduli so ustaljeno razporejene enote prostora, ki po ponavljanju skozi format strani tvorijo
stolpce in vrstice.
4 Prečne linije razdeljujejo stran na posamezne horizontalne pasove. Pomagajo pri vodenju
očesa čez celoten format in jih lahko uporabljamo tudi pri navideznem začenjanju in končevanju
nekega teksta, vsebine ipd.

25

5 Rezerviran prostor lahko zajema več stolpcev skupaj. Je rezerviran prostor za določeno
slikovno gradivo ali serijo tekstovne vsebine, ki se nadaljuje na več straneh.
6 Markerji ali indikatorji postavitve določajo, kje se nahaja vsebina v glavi ali nogi strani, kot
so številka strani, oznaka poglavja ali katerikoli drugi element, ki zaseda le eno določeno lokacijo
na strani [8].

Slika 22: Sestavni deli mreže
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3.4.1. Osnovne vrste mrež
Mreža na poln format je najpreprostejša vrsta mreže. Kot že ime pove, je to mreža, pri kateri en
stolpec zajema večino strani (kot bi pisali prosti spis). Značilna je seveda za knjige, v katerih je
čim lepše postavljena velika količina besedila. S primernimi velikostmi robov in razmiki med
vrsticami lahko veliko pripomoremo k lažji berljivosti. Zaradi velike količine besedila so te
lastnosti zelo pomembne, prav tako kot tudi vrsta in velikost pisave [8].

Slika 23: Stavljenje na poln format [29]

Stolpčna mreža ima besedilo in ostalo vsebino razporejeno po posameznih stolpcih, katerih
število je lahko poljubno, prav tako širina. Ta je največkrat odvisna od vrste in velikosti
uporabljene pisave. Taka postavitev nam je najbolj znana iz revij. Cilj je najti tako širino
stolpcev, pri kateri bo branje najlažje. Pri preozkih stolpcih nam mora oko preveč skakati iz
vrstice v vrstico, pri preširokih pa se že izgubljamo pri iskanju nove vrstice. Ustvariti je treba
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»udobne« pogoje za branje. Veliko je odvisno od velikosti pisave, razmika med vrsticami, črkami
in podobnega. Pomemben je tudi razmik med posameznimi stolpci, ki mu strokovno rečemo
»gutter«. Pri tem si lahko pomagamo tudi s preprosto formulo: če je širina našega razmika med
stolpci x, potem je širina robov strani dvakrat tolikšna.
Robovi strani, ki so širši od stolpcev, preveč vlečejo pozornost nase [8].

Slika 24: Postavitev v stolpčni mreži [30]

Modularna mreža je navadno najboljša izbira pri zelo kompleksnih oblikovalskih situacijah. To
je pravzaprav stolpčna mreža z velikim številom prečnih linij. Te prerežejo stolpce in ustvarijo
veliko prostorčkov, ki jim pravimo moduli. Večje poljubno število modulov skupaj tvori
rezervirane prostore, ki so lahko namenjeni specifični vsebini. Vsak modul posebej opredeli
majhen prostor za informacijo. Majhni moduli ponujajo več fleksibilnosti in preciznosti,
premajhni pa ustvarijo preveliko zmedo.
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Modularna mreža je najbolj pogosta pri časopisih velikih formatov. Dobro se odziva tudi pri
vključevanju tabel, obrazcev, grafikonov, razporedov itd [8].

Slika 25: Postavitev v modularni mreži [31]

Hierarhična mreža nam je bolj kot iz tiskovin znana s spletnih strani. Za tiskovino pa se jo bolj
uporablja takrat, ko vrste naše tiskovine ne moremo postaviti v nobeno od ostalih kategorij. Svoje
ime je dobila zaradi svoje postavitve, saj si podatki sledijo po pomembnosti in velikosti, mreža pa
je že na prvi pogled videti hierarhično postavljena [8].
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Slika 26: Postavitev v hierarhični mreži [32]

V našem katalogu se poslužujemo stolpčne mreže s tremi stolpci, vendar jo je treba zaradi
dinamičnosti in različnih oblik elementov velikokrat »kršiti«. Vseeno je glavno besedilo
večinoma vedno umeščeno znotraj mej stolpcev.
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3.5 Smernice pri oblikovanju kataloga
Da se oblikovanja ne lotimo brezglavo in neučinkovito, si je pri tem dobro pomagati vsaj z
osnovnimi smernicami, ki nam pokažejo nekaj rešitev, s katerimi bo naš katalog bolj dovršen.
1. Močne grafične elemente postavimo v zgornji desni kot strani. Pri listanju in ogledovanju
kataloga se oči namreč tam velikokrat ustavijo. V katalogih, ki sem jih oblikovala sama, je
v zgornjem desnem kotu naslovnice in prve strani mogoče zaslediti logotip podjetja. Tja
lahko postavimo tudi kaj drugega, kar ravno tako pritegne pozornost – sliko, slogan ipd.
Obstajajo tudi testi, ki so pokazali, da se je nekaterim prodaja izdelka celo povečala, ko so
sliko izdelka premaknili s prejšnjega mesta v zgornji desni kot [9].
2. Izbrana tipografija naj bo preprosta, število uporabljenih pisav pa omejimo. Tudi če je
treba v katalog vključiti veliko število različnih informacij, moramo še vedno poskrbeti, da
je katalog berljiv. To pomeni, da ne smemo pisave pomanjšati na 6 pik, da lahko vse
besedilo spravimo na eno stran [9].
3. Celovita oblika postavitve pri vseh katalogih iz iste družine je ključnega pomena. Izdelati
moramo funkcionalno razporeditev, določiti barve, pisavo ter ikone, ki bodo na prvi
pogled podale informacijo o nečem. Ta oblika naj nato ostane podobna v vseh katalogih.
Vseeno je dobro, da vsake toliko v katalog vstavimo kakšen poseben element, ki se ne
ponavlja, da popestri celotno sliko in poskrbi, da se bralec ne naveliča listanja kataloga. V
našem primeru smo v katalogih poskrbeli za atraktivne, visokokakovostne fotografije, ki
zelo popestrijo sicer »čiste« in bele strani. Lahko se izdelajo tudi vmesne strani,
sestavljene samo iz fotografij. Monotonosti se lahko znebimo tudi z uporabo drugačne
barve ozadja strani [9].
4. Standardni formati strani so po navadi bolj ustrezni in cenovno ugodni za podjetje. Posebni
formati najrazličnejših oblik zagotovo pritegnejo pozornost, vendar so stroškovno tudi zelo
obremenilni za podjetje. V našem primeru smo se namerno odločili za standarden format
A4, saj je treba kataloge pošiljati po pošti, to pa je najlažje storiti s standardnimi A4
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formati v A4 ovojnicah. Prav tako je ta velikost ravno prav velika, da so izdelki lahko
dovolj pregledno predstavljeni in dobro vidni [9].
5. Bolje je predstavljati posamezne izdelke kakor vse skupaj. Sicer je cenovno veliko bolj
ugodno, da izdelek za izdelkom namestimo na eno stran in vsakega zraven še predstavimo,
vendar to v marketinškem smislu ne pomeni nič dobrega. V tem primeru namreč noben
izdelek ne izstopa in ne naredi vtisa. Prav tako se lahko zgodi, da drug z drugim ne tvorijo
lepe podobe. Veliko izdelkov na eni strani seveda pride prav v katalogih z oblačili, čevlji,
razglednicami ali čem podobnim, v našem primeru pa mora biti posamezen izdelek velik,
nanj pa se nanaša še ogromno okoliških grafik [9].

Še vedno se za različne primere in učinke »pravila« tudi kršijo. V našem primeru gre za
strokoven katalog, ki mu ta pravila ustrezajo.
3.6 Od osnutka do končne verzije – časovni diagram

Prva izdelava kataloga
1-Jan
Sestanki-načrtovanje
Priprava besedila

8-Jan

22-Jan

29-Jan

5-Feb

7
2

Priprava skic
Fotografiranje

15-Jan

5
1

Obdelava fotografij

7

Priprava prve verzije

5

Pregledovanje

3

Vnos popravkov

2

Sestanek za končno verzijo

1

Izdelava končne verzije

3

Pregled končne verzije

1

Tisk

2
Slika 27: Od osnutka do končne verzije
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12-Feb

Izdelovanje enega kataloga lahko seveda poteka različno dolgo, vendar pa je potek pri vseh
podoben, prav tako tudi trajanje, če ni posebnih komplikacij ali nepričakovanih zastojev. Z
zgornjega diagrama je razvidno, da to traja dober mesec ter da največ časa vzameta prav
načrtovanje in obdelava fotografij, saj je fotografskega materiala veliko.
Na spodnjem diagramu pa je prikazano trajanje kasnejših edicij kataloga. Večkrat pride do
sprememb podatkov, ki se nato po dogovoru in razlagi vnesejo v nekaj dneh, sledi še pregled in
morebitni končni popravki, da nastane obnovljena edicija s popravljenimi skicami, spremenjeno
vsebino, podatki. To se pri enem katalogu lahko ponovi večkrat. Časovno izdelava vsakega
posameznega kataloga variira glede na obseg, zahtevnost obdelave in možne zaplete.
Vsi viri in osebe, ki pripomorejo k izdelavi enega kataloga, so opisani ter prikazani z diagrami v
poglavju 5.

Kasnejše posodobitve in edicije
15-Feb
Sestanek ali sporočanje po e-pošti

19-Feb

23-Feb

27-Feb

1

Vnos popravkov

3

Pregled

1

Tisk

2

Slika 28: Kasnejše posodobitve in edicije

Do kasnejših izdaj enakega kataloga s popravki je prihajalo zaradi pogostega spreminjanja
vsebine. Eden od razlogov je bilo posodabljanje tehnologije luči, in sicer vrst optike na
najnovejšo LED-tehnologijo, kar je od blizu videti drugače, tako da je bilo treba vse luči še
enkrat fotografirati, obdelati in vstaviti v katalog.
Zaradi menjave optike je seveda prišlo do drugačnih lastnosti svetil (izkoristek, varčnost, poraba),
zato je bilo treba te podatke zamenjati po vsem katalogu in v tabelah za naročanje.
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Ostale spremembe pa so bile preprosto rezultat odločitev članov podjetja, da nekatere luči ali
možnosti naročil umaknejo iz prodaje (možnost izbire drugačnega zunanjega materiala, stekla
ipd.).
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4 Programsko orodje Adobe InDesign CS
Za stavljenje revij, knjig, brošur, katalogov in podobnih tiskovin je najlažje uporabiti program
Adobe InDesign, ki je na tem področju še vedno vodilno programsko orodje. Njegova delovna
površina je zasnovana tako, da upošteva razporejenost strani kot v knjigi (odprta knjiga ima
vedno dve sosednji strani). Poleg tega, da lahko v njem pripravimo datoteke za tisk, ima InDesign
tudi sposobnost izvoza datotek v formata SWF in EBUP, s katerima lahko ustvarimo e-knjige in
digitalne publikacije, ki so predvsem priročne za uporabo na tablicah. Prav tako podpira
programski jezik XML, kar nam omogoča izvažanje datotek, primernih za uporabo na spletu

2

4

6

1

3
5

[11].

Slika 29: Programsko okno programa Adobe InDesign CS5

1. Paleta z orodji – orodja za vse operacije imamo vedno pri roki v meniju, ki ga lahko tudi
premaknemo drugam.
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2. Paleta Control – ko imamo objekte že vnesene na delovno površino, jim osnovne
lastnosti lahko določamo v paleti Control.
3. Navpično ravnilo – pomaga pri orientaciji glede velikosti naših objektov, iz njih lahko
povlečemo vodila. Merske enote lahko spreminjamo, izhodišče merjenja pa postavimo
drugam.
4. Vodoravno ravnilo –- ima enako funkcijo kot navpično ravnilo.
5. Sosednji strani – program omogoča, da si enostavno predstavljamo odprto knjigo/revijo s
sosednjimi stranmi.
6. Plavajoče palete – odpremo si lahko paleto nastavitev za razne kategorije urejanja,
takšno ime imajo zato, ker jih lahko premaknemo kamorkoli, kjer jih bomo imeli pri roki
[10].
Pri postavitvi kataloga za podjetje sem najprej postavila mrežo (ang. Layout), o katerih smo
govorili v prejšnjih poglavjih. V našem primeru je prišla v poštev stolpčna vrsta mreže. Mrežo
sestavimo s pomožnimi črtami, ki jih potegnemo iz ravnil. Pomagajo nam, da so elementi urejeni
in natančno razporejeni [10].
Prav tako potrebujemo tudi okvirje za besedilo ter okvirje za slike. Ti so lahko različnih velikosti
in poljubnih oblik. Pravzaprav lahko okvirje popolnoma lastnoročno oblikujemo. V našem
primeru so bili primerni samo navadni, pravokotni. Ločimo jih po tem, da so okvirji za besedilo
prazni, slikovni pa imajo diagonalni črti. Okvirje nato natančno umeščamo v meje naše mreže ali
pa od nje namenoma odstopamo [10].

Slika 30: Tekstovni in slikovni okvirji
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Podjetje se mora od začetka dogovora naprej držati enakih slogov pisave in barv, ki jih je
določilo. Da oblikovalcu ni treba vsakega prejetega besedila ponovno oblikovati in mu določati
vseh lastnosti, imamo v ta namen v programu Adobe InDesign zelo uporabno orodje paragraph
style. Naslovom, glavnemu besedilu in ostalemu lahko posebej določamo sloge pisav. Če pride v
slogu pisave do spremembe, to samo nastavimo v meniju orodja paragraph style in sprememba
bo upoštevana povsod. Največkrat nastavitev uporabljamo za lastnosti, kot so vrsta pisave,
velikost pisave, barva pisave, razmiki med črkami in vrsticami, vrsta postavitve, načini deljenja
besed v več vrstic in še veliko ostalih, bolj specifičnih nastavitev.
Vseeno si včasih želimo znotraj že določene vrste odstavka narediti izjemo. Takrat uporabimo
sorodno nastavitev character style. Nastavitev v tem meniju je precej manj, saj gre samo za
nastavljanje posameznih besed ali črk (velikosti, barv, razmikov itd.) [10].

Slika 31: Možnosti oblikovanja paragraph in character
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Prav tako se mora podjetje držati tudi barv naslovov in pisav, ki jih je določilo na začetku. Sicer
barvo pisave določamo v že prej omenjenih nastavitvah, a vendar je dobro barve shraniti v paleto
swatches. Te palete so nam vedno na voljo, kjer si jih namestimo, tako lahko hitro preverjamo
odtenke ter uporabljamo ali ustvarjamo nove [10].

Slika 32: Galerija odtenkov swatches

Poleg tega pa nam program Adobe InDesign ter tudi nekateri ostali Adobovi programi ponuja
knjižnico barv standarda pantone in nekaterih drugih standardov. Najbolj pogosta paleta pantone
je paleta pantone solids, ki je sestavljena iz 1114 barvnih odtenkov. Standard je bil zasnovan za
grafično industrijo.
Odtenek je določen s trimestno ali štirimestno številko, ki ji sledi črka C, U ali M. Končne črke
povedo, na kakšen papir bo barva tiskana. Rdeča barva je lahko na primer opredeljena kot
pantone 199 C (C = coated paper ali premazni papir), U (U = uncoated paper ali nepremazni
papir) ali M (M = matte paper ali mat papir).
Ostale palete pantone so še:
Paleta process: vsebuje več kot 3000 barv, ki zahtevajo, da se stvari tiskajo v štirih barvah: cianu,
magenti, rumeni in črni. Vse barve v tej paleti se imenujejo z oznako DS, temu sledi številka ter
oznaka U (uncoated) ali C (coated).
Paleta textile: vsebuje 1925 odtenkov, namenjenih modi in domu.
Paleta plastic: vsebuje prozorne in neprozorne barve za industrijo in plastične izdelke [12].
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4.1 Kako pantone deluje
1. Namišljeni grafični oblikovalec oblikuje logotip, za katerega si je zamislil točno določeno
rdečo barvo. Poišče jo v paletah z barvami pantone.

Slika 33: Katalog barv pantone [33]

2. Barva, ki jo oblikovalec izbere, je pantone 199 red.
3. Logotipu, ki ga oblikuje v programu, poišče izbrani barvni odtenek v meniju, ki ga ponuja
program.

Slika 34: Meni, v katerem poiščemo ustrezen odtenek pantone
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4. Oblikovalec pošlje logotip tiskarju, sporoči pa mu tudi oznako barvnega odtenka primarne
barve.
5. Ko gre izdelek v tisk, grafični operater oziroma tiskar pogleda na podatke tega barvnega
odtenka v tabeli, kjer je navedena tudi formula za pridobitev te barve (obkroženo)

Slika 35: Izbrani odtenek pantone z vsemi potrebnimi informacijami [34]

6. Tiskar torej zmeša 12 enot barve pantone rubine ter 4 enote barve yellow. Rezultat tega je
pantone 199 red.

Slika 36: Način mešanja deležev barv za pridobitev pravega odtenka za tiskarski stroj [34]

7. Tiskar barvo vnese v tiskarski stroj oz. na tiskarske valje in natisne izdelek.
8. Z barvnim sistemom pantone je zagotovljeno ujemanje odtenka vse od grafičnega
oblikovalca do končnega izdelka [12].
40

4.2 Oblikovanje tabel
Za oblikovanje katalogov sem potrebovala tudi orodje za izdelovanje tabel. Najprej izberemo
število stolpcev in vrstic, dodatno lahko tudi slog tabele. Najbolje pa je, da izdelane osnovne
stolpce in vrstice nato poljubno oblikujemo (barvamo, širimo itn.). Dobro pa je, da že prej
določimo, koliko je vrstic v glavi ali nogi, če jih seveda imamo [10].

Slika 37: Začetni meni za izdelavo tabele

4.3 Paginacija, glava in noga v programu Adobe InDesign
Za umestitev številk strani ter elementov glave in noge uporabljamo nekoliko drugačen pristop
kot v ostalih programih za stavljenje strani. Za oboje si pomagamo s funkcijo master pages. S to
funkcijo lahko na hiter način dodamo enake elemente več stranem oziroma tistim, katerim
želimo. Če kadarkoli v procesu naredimo spremembo na master strani, se to hkrati spremeni na
vseh straneh z enako lastnostjo. Grafični oblikovalci v tem programu funkcijo največkrat
uporabljajo pri ponavljajočih se logotipih, številkah strani, raznih napisih na vrhu in dnu strani,
grafičnih okraskih ipd. Elementov teh strani se ne da urejati v klasičnem urejevalniku, ampak do
njih dostopamo prek menija master pages [13].
V naših katalogih smo funkcijo potrebovali za paginacijo, naslov spletne strani ter označevanje
poglavja, v katerem se nahajamo.
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Slika 38: Uporaba funkcije master pages v katalogu [23]

Master stran ustvarimo v tem meniju, kjer lahko tudi določimo, ali ta vrsta strani temelji na
kakšni drugi strani [10].

Slika 39: Meni za ustvarjanje novih master strani
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Na koncu dobimo seznam vseh master strani, poljubno poimenovanih ter v poljubnem številu.
Ko imamo opredeljene, jih samo povlečemo tja, kjer jih želimo uveljaviti. Takšna svoboda pri
oblikovanju glave in noge nam tudi omogoča, da lahko številke strani oblikujemo na
najrazličnejše načine [10].

Slika 40: Umeščanje master slogov na poljubne strani

4.4 Postavitev kataloga
Podjetje ima več različnih katalogov za različne produkte, vendar je vsak katalog narejen na enak
način. Na naslovnici sta ime produkta ter kratek opis, v kotu pa logotip. V nekaterih primerih je
na naslovnici tudi fotografija izdelka, umeščenega v okolje, za katerega je namenjeno.
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Slika 41: Naslovnica kataloga [23]
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Na prvi strani v notranjosti katalogov najdemo glavno sliko izdelka z ikonami o lastnostih ter
kratkimi opisi. V kotu je tudi logotip, ki je za različne produkte različen. Podjetje ima namreč
dinamičen logotip. To pomeni, da ima podjetje en glavni logotip ter še tri različice, vsaka pa
ponazarja glavno lastnost določenega svetila.

Slika 42: Dinamični logotip v različicah za dinamične, eko, pametne in aktivne luči [24]

V enakih barvah so tako tudi ikone z glavnimi lastnostmi, razen tiste, ki prikazuje, da je izdelek
100-odstotno narejen v Evropi, saj je barva evropske zastave zelo prepoznavna.

Slika 43: Ikone z glavnimi lastnostmi svetil [23]
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Slika 44: Prva stran kataloga [23]

Na naslednjih straneh so grafikoni, ki prikazujejo razne pozitivne lastnosti svetil. Takoj se opazi,
da je čistega besedila v katalogu zelo malo. Cilj je, da se čim več stvari prikaže s slikovnimi
sporočili. Sledijo tudi tehnične skice luči, prikaz montaže svetil, fotografije bližnjih podrobnosti
itd. Število teh grafičnih elementov se od izdelka do izdelka spreminja, zato postavitev ni vedno
povsem enaka, vendar pa je vrstni red zelo podoben. Prva stran kataloga je večinoma popolnoma
enaka.
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Slika 45: Strani z diagrami, skicami, podrobnostmi ipd. [23]

Primerne so tudi strani s fotografijami ambientov, ki luč prikažejo v realnem okolju.

Slika 46: Stran z ambienti [23]
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Sledi zelo pomembna stran, stran s tabelo, ki vsebuje šifre za naročilo vseh modelov določenega
izdelka. Zahteva veliko natančnosti in pazljivosti pisca in oblikovalca. Vsebovati mora natančna
imena modelov, natančne podatke o vseh fizičnih lastnostih ter natančne kode za naročilo.

Slika 47: Stran s tabelo za naročilo [23]
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Zadnja stran oziroma platnica je pri vseh katalogih enaka. Vsebuje osnovne podatke podjetja
(naslov, elektronski naslov, spletno stran, telefonske številke), logotip ter označen okvirček, ki je
namenjen za nalepko z naslovom, kamor podjetje pošlje produktni katalog.

Slika 48: Zadnja stran kataloga [23]
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5 Priprava kataloga za tisk
Pri pripravi kataloga za tisk je treba biti pozoren na več stvari, da bo izdelek kakovosten in
korektno natisnjen. Največ poudarka je treba nameniti slikovnemu gradivu, ki mora ustrezati z
več vidikov. Kot zadnji član verige pri izdelavi katalogov sem morala biti pozorna, da prejeti
slikovni material ustreza kriterijem. To sem lahko sproti preverjala kar v programu InDesign v
oknu info ob kliku na določeno sliko.

Slika 49: Okno info s podatki o označeni datoteki

5.1 Ločljivost fotografije
Pri tisku za najbolj pogoste dimenzije tiskovin, kot je A4, se držimo standarda, da mora
fotografija imeti ločljivost najmanj 300 DPI ali dots per inch, kar pomeni pikic na palec. Pri tisku
ne uporabljamo bolj znanega izraza s področja fotografije – PPI (ang. points ali pixels per inch),
saj so piksli kvadrataste oblike, pri tisku pa se tiskajo pike okrogle oblike [22].

Slika 50: Razlika med piksli (zaslon) in pikami (tisk) [35]
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300 pik na palec je idealna meja za ločljivost, saj oko ne opazi več prehodov oz. posameznih
pikic. Večinoma današnji fotoaparati omogočajo fotografiranje v tej ločljivosti. Tudi fotografije,
ki smo jih kupili od spletnega ponudnika fotografij, že omogoča to ločljivost. Če vseeno nimamo
fotografije s tako visoko ločljivostjo, lahko uporabimo interpolacijo. To je umetna povečava
slike, ki jo lahko izvedemo v programu Adobe Photoshop. Program z interpolacijo analizira pike
v sliki ter vrine nove pike z barvnimi vrednostmi, ki so podobne sosednjim pikam. Pravzaprav
razmnoži število pik. Načeloma lahko sliko brez večjih posledic interpoliramo do 150 odstotkov
izvirne velikosti. Čeprav imajo zadnje različice Photoshopa zmogljivejše algoritme za povečavo,
pa je sliko vseeno priporočljivo povečevati v 10-odstotnih intervalih [15].

Slika 51: Rezultat interpolacije [36]

Slika 41: Meni za določanje resolucije slike
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5.2 Barvni model fotografije
Tiskarji uporabljajo drugačne barve za tisk kakor navadni tiskalniki. Medtem ko slednji in naši
zasloni uporabljajo barvni model RGB (Red, Green, Blue ali rdeča, zelena, modra), tiskarji
tiskajo v barvah CMYK, ki so cian, magenta, rumena ter črna. Ta barvni model je sposoben
prikazati veliko manj barv kakor RGB, zato je treba fotografiji že v programu spremeniti barvni
model iz RGB v CMYK ter sliko v tem modelu malo obdelati, da se izognemo poznejšim
presenečenjem ob izjemno drugačnih barvah na tiskalniku. V praksi se izguba barvnih tonov
odraža v manj nasičenih in manj čistih barvah, nekaterih barv pa barvni prostor CMYK sploh ni
zmožen prikazati. Določene barve so zato še posebej občutljive, predvsem so to živo oranžni ali
živo zeleni toni, modra je malo manj občutljiva, rdeča pa je skoraj enaka (16).

Slika 52: Opazna razlika v nasičenosti barv barvnih modelov RGB in CMYK [37]

52

5.3 Datotečni format fotografije
Na koncu je pomembno, v kakšen datotečni format fotografijo na koncu shranimo. Poznamo
veliko formatov fotografij, vendar eni shranijo več informacij o sliki, drugi pa manj. Za splet na
primer tako uporabljamo formate JPEG ali PNG, ki stisnejo sliko, tako da zasede manj prostora,
vendar se s tem izgubijo tudi številne informacije o sliki in tudi kakovost. Pravimo, da so to
izgubni formati. Za kakovosten tisk pa si tega ne smemo privoščiti, zato uporabimo brezizgubni
format slike TIFF. Ta obdrži vso informacijo o fotografiji (o vsakem pikslu), taka slika pa zasede
tudi veliko več prostora. Format je sposoben shraniti katerokoli barvo do velikosti 32 bitov, kar
pomeni 4,3 milijarde različnih barv [17]. Njegova prednost glede shranjevanja vseh informacij je
lahko hkrati tudi slabost – zasede veliko pomnilniškega prostora [14].
5.4 Shranjevanje celotnega dokumenta za tisk
Na koncu shranimo dokument v PDF-format, kjer moramo izbrati nastavitev za kakovosten tisk
(ang. High quality print). V zavihku marks and bleeds pa nastavimo rob 3 mm, kar pomeni, da bo
program PDF-datoteki dodal nekaj dodatnega roba ter označbe za porezavo papirja v tiskarni. S
tem se izognemo belim robovom na končnem, porezanem izdelku. Vseeno se ta pravila od
izdelka do izdelka ter od tiskarja do tiskarja razlikujejo. Veliko je odvisno tudi od vrste tiska.
Zaradi tega je najbolje, da se oblikovalec sam posvetuje s tiskarjem, pri katerem želi podjetje
tiskati izdelke. Tako je bilo tudi v našem primeru, kjer je tiskar zahteval vsako stran posebej (in
ne dve v paru, kot je za kataloge značilno), prav tako je želel le dodaten rob, brez oznak za
porezavo. V osnovi zahteve torej ostajajo enake, se pa lahko malenkostno razlikujejo. V oknu za
shranjevanje PDF-dokumenta lahko izberemo oziroma napišemo, do koliko pik na enoto naj nam
stisne slikovni material v katalogu, vendar v našem primeru kompresijo in izgubo kakovosti
seveda izpustimo [14].
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Slika 53: Shranjevanje PDF-dokumenta za profesionalni tisk

Slika 54: Vstavljanje dodatnega roba za porezavo
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5.5 Shranjevanje celotnega dokumenta za elektronsko pošiljanje
Podjetje me je prosilo, ali jim lahko enake kataloge shranim tudi v PDF-format, ki bo zasegal
manj prostora in ga bodo tako lahko hitreje pošiljali naročnikom po elektronski pošti. V meniju
za shranjevanje izberemo možnost smallest file size, kar pomeni najmanjšo možno datoteko [14].
Največ prostora seveda pridobimo s tem, da se slike stisnejo na vsaj 100 pik na palec. Razlika v
kakovosti je seveda očitna, je pa datoteka na ta račun manjša.

Slika 55: Razlika v kakovosti (levo – nizka kakovost, desno – visoka kakovost)

Pri zgornji primerjavi kakovosti vidimo, da je zaradi zmanjševanja številka pik prišlo do bolj
zabrisane oziroma meglene slike. Tudi podrobnosti optike v luči so precej manj vidne.
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6 Končni izdelek
Končni izdelek je v tiskarni natisnjen katalog, ki ima format A4, trše platnice ter gladek papir.
Ker je katalog standardnega formata A4, ga zaposleni brez problemov pošiljajo tudi po pošti.
Predstavlja tudi dobro reklamno gradivo za predstavitve na sejmih.
Določene pisave, barve in pravila, ki smo jih določili, so se nato obdržali tudi na novi spletni
strani podjetja, ki so jo izdelali drugi oblikovalci in spletni programerji. Vsi katalogi pa so v
PDF-obliki na voljo tudi na spletni strani za prenos na osebni računalnik. Izdelava elektronskega
kataloga ni v načrtu, ker tudi ostala podjetja komunicirajo z izmenjavo katalogov v obliki PDFdokumentov, saj format podpira večina brskalnikov, pregledovanje je najhitrejše, podatke si
lahko tudi hitro natisnemo.
Izdelava katalogov je bila ključna za uspešen prodor na tržišče, sedaj pa je predvsem čas za
uporabo tega gradiva pri pridobivanju strank, naročnikov. Zaenkrat so katalogi izdelani za vso
ponudbo in tudi posodobljeni.
Sodelovanje poteka na daljavo, s hitrim dogovarjanjem o posodobitvah. V primeru novih
produktov bodo na voljo tudi novi projekti izdelave katalogov.
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7 Priprava datotek za kasnejšo izdelavo e-knjige
Z napredkom tehnologije se kažejo tudi novi načini predstavitev katalogov. Začele so se
pojavljati tudi e-knjige. Pri izdelavi teh pridejo v poštev nekoliko drugačni formati datotek kot pri
izdelavi za tisk. Poseben poudarek je na slikah, ki morajo zasesti čim manj pomnilniškega
prostora, saj je odpiranje na elektronskih napravah, predvsem pa na spletu, lahko počasno. Vemo,
da mora biti slikovni material za tisk barvno in datotečno ustrezen, predvsem pa zasede ogromno
pomnilniškega prostora.
Pri tem si lahko pomagamo z navodili podjetja Lulu (http://www.lulu.com), ki skrbi za
distribucijo e-knjig.
1. SLIKOVNI MATERIAL
Slike v dokumentu morajo imeti visoko resolucijo, biti morajo v barvnem formatu RGB.
Slike v barvnem formatu CMYK niso ustrezne.
2. PISAVE – FONTI
Pri tisku lahko natisnemo vse vrste pisav, če zraven datoteke, ki jo pošljemo tiskarju,
pošljemo tudi pisavo ali pa jo shranimo v vektorski obliki. Pri e-knjigah pa to ni možno.
Zaradi tega se moramo držati »standardnih«, najbolj razširjenih pisav, kot sta Ariel in
Times New Roman, saj vse naprave ne podpirajo vseh pisav.
3. PRILAGAJANJE TEKSTA
Treba je upoštevati, da se pri najbolj razširjenem formatu e-knjig EPUB ves tekst
prilagaja trenutnemu formatu zaslona, kjer je knjiga odprta. Številke strani ter elementa
glava in noga tukaj ne prideta v poštev, zato jih izpustimo.
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Preden pošljemo knjigo distributerjem e-knjig, moramo biti pozorni še na naslednje stvari:
1. EPUB-format
EPUB-format je najbolj sprejemljiv format e-knjig, ki ga sprejema večina naprav. Narejen je
tako, da lahko bralec sam spreminja orientacijo strani, velikost teksta, vrsto pisave ipd., da
zadovolji svoje potrebe. Program Adobe InDesign nam ponuja izvoz v EPUB-datoteko, zato s
tem nimamo večjega dela.
2. ISBN-koda
Brez ISBN-kode na prvi ali zadnji platnici svoje knjige ne moremo prodajati oziroma ne more
biti uvrščena na listo in se je ne da najti prek šifre. Brezplačno kodo lahko dobimo od podjetja
Lulu, ko svojo knjigo nalagamo s pomočjo e-book čarovnika (ang. eBook wizard), ali pa jo
sami kupimo drugje.
3. NASLOVNA IKONA
Naslovna ikona knjige bo prva stran, ki jo bo bralec videl med seznamom knjig in drugimi
naslovnimi ikonami. Če je ne bomo predložili sami, bo to naredilo podjetje v obliki izreza
nekega dela naše knjige. Ker je prvi vtis pomemben, je dobro, da dorečemo, kaj želimo z
ikono sporočiti in kako bi z njo pritegnili največ pozornosti.
4. METAPODATKI KNJIGE
Vsaka stvar na spletu ima svoje metapodatke oziroma ključne besede, ki to stvar opisujejo.
Več ko jih je in bolj ko so natančni, lažje in prej najdemo, kar iščemo. Enako velja za eknjigo. Eden izmed glavnih razlogov za zavrnitev e-knjig je premalo sporočenih ključnih
besed.
Več pomembnih stvari, na katere moramo biti pozorni, ter seznam elementov, ki jih za razliko
od tiskane verzije izpustimo, seveda dobimo pri vsakem posameznem distributerju e-knjig
[18].
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8 Zaključek
V diplomskem delu sem obravnavala grafično oblikovanje strokovnega produktnega kataloga.
Življenjski cikel kataloga zajema načrtovanje, oblikovanje, korekturo in tisk kataloga ali spletno
objavo.
Delo grafičnega oblikovalca v nekem podjetju večkrat zajema veliko več dejavnosti kot le
grafično oblikovanje. Nujno je razumevanje vizije podjetja, iz česar nato izhaja skupno
načrtovanje celotnega grafičnega videza in postavitve. Kadar je v podjetju za posamezne naloge
zadolženih več različnih ljudi, to pomeni tudi veliko neposredne komunikacije in komunikacije
na daljavo, ki vključuje uporabo novih medijev za prenos datotek. Takšno delo je dinamično in
prav zaradi tega zanimivo. Zelo nam pride prav znanje, pridobljeno med študijem, ki združuje
teoretično znanje o multimediji in poznavanje programskih orodij, s katerimi smo se seznanili
med študijem.
Kot mlad kader v podjetju sem lahko delo izkoristila za izpopolnjevanje in dokazovanje znanja,
pridobljenega v letih šolanja. Ni dovolj le oblikovanje samo, upoštevajo se številne teorije s
področja barv, pisav, postavitve. Vedno si je treba vzeti tudi čas za pregled konkurenčnih
katalogov ter njihove slabosti in prednosti obrniti sebi v prid.
S podjetjem Ledluks d. o. o. sodelujem še naprej. Z razvojem svetil je vedno treba razvijati in
posodabljati tudi kataloge. Vedno se iščejo boljše in boljše grafične rešitve, z razvojem novih
tehnologij pa se načrtujejo tudi drugačni načini predstavitev.
Menim, da bo tiskani medij kljub digitalni dobi vedno v uporabi, saj je videz z lepimi platnicami
in kakovostnim papirjem vedno privlačen na oko. Kljub dražji produkciji ga številna podjetja
uporabljajo vzporedno z elektronskimi mediji.
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