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IZVLEČEK
Namen diplomskega dela je bil raziskati, kako skrajšati čas oziroma proces digitalne priprave
na tisk v okolju Esko Art Work za tiskanje na digitalnem tiskarskem stroju. Tiskarne v želji,
da ostanejo konkurenčne na trgu, iščejo možnosti optimizacije stroškov na področju izdelave
produkta, v kar sta vključena čas in način proizvodnje. Z optimizacijo lahko za vsako stranko
oziroma izdelek po potrebi ustvarimo delokrog oziroma potek dela, kakršnega potrebujemo.
Optimizacija procesa je opisana v treh delih. Prvi, teoretični del diplomske naloge zajema
osnove grafične priprave in analizo trenutnega stanja. V drugem, praktičnem delu je
predstavljen konkreten primer priprave na tisk in izboljšava poteka dela. Zaključni del pa
poda oceno stanja pred in po optimizaciji. Rezultati optimizacije so pokazali, da je s pomočjo
ustrezne programske opreme mogoče avtomatizirati in skrajšati potek priprave na tisk do
želenega rezultata, na katerega ne vpliva človeški faktor. Predstavljena optimizacija zajema
analizo enega izmed področij tiskanja. Da bi bila raziskava širše zasnovana, bi bilo potrebno
analizo razširiti na več tehnik tiska, s tem bi dobili več različnih vhodnih podatkov in
izhodnih strojev, kar bi zahtevalo bolj kompleksne rešitve. Rezultati diplomskega dela so
pomembni predvsem zato, ker se vsak dan uporabljajo v procesu priprave na tisk. Izdelan
proces poteka dela je prilagodljiv za nadgradnjo in vsestransko uporabo.

Ključne besede: priprava za tisk, avtomatizacija priprave, PDF, program Esko Art Work,
digitalni tisk
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ABSTRACT
The purpose of the paper was a research of how to shorten the digital prepress process in the
Esko Art Work environment for printing with a digital printing machine. Print studios wish to
remain competitive in the market, so they search for possibilities of cost optimisation in the
area of production, which include time and mode of production. Optimisation enables us to
create an individual work process for each customer or product if necessary. Process
optimisation is described in three parts. The first, theoretical part of the paper covers the
basics of graphic prepress and an analysis of the current status. The second, practical part,
presents a specific example of prepress and the improvement of the work process. The final
part evaluates the status before and after optimisation. The results of the optimisation show
that with the help of adequate software, the prepress process can be automated and shortened
until reaching the desired result, which is not affected by the human factor. The presented
optimisation covers an analysis of one of the printing fields. In order to make the research
more broad-based, the analysis would have to be extended to several printing techniques,
which would provide a variety of entry data and exit machines, requiring more complex
solutions. The results of the paper are important primarily because they are used every day in
the prepress process . The established work process is flexible for upgrade and versatile use.

Keywords: prepress, prepress automation, PDF, Esko Art Work software, digital print
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SEZNAM TUJK IN OKRAJŠAV
-

Repro: oddelek za pripravo na tisk

-

Workflow: potek dela

-

Task: stopnje oziroma posamezni procesi poteka dela

-

Step&Repeat: stopnja procesa poteka dela, ki razmnoži datoteko po dani poli

-

Router: usmerjevalnik, stopnja procesa poteka dela

-

Smart Name: dinamični podatki, ki jih poda vhodna datoteka

-

Smart Mark: dinamični objekti

-

Smart Layout: kombinacija dinamičnih objektov in dinamičnih imen

-

[File Name]: dinamični podatek o imenu datoteke, brez končnice datoteke

-

[VSIZE]: dinamični podatek za vertikalno velikost datoteke; V – vertikalno, SIZE 
velikost, merjeno v milimetrih

-

[HSIZE]: dinamični podatek za horizontalno velikost datoteke; H – horizontalno,
SIZE – velikost, merjeno v milimetrih

-

Plate size: velikost tiskovne pole

-

Sheet size: velikost površine, ki jo lahko potiskamo na poli

-

[VSSHEETFIT] in [HSSHEETFIT]: dinamične oznake za avtomatsko prilagajanje;
VS – vertikalna velikost in HS – horizontalna velikost; SHEET – list, kjer lahko
tiskamo; FIT – prilagajanje

-

SRA3: standardna pola materiala dimenzije 450 x 320 mm

-

Trim Box: podatek zapisan v datoteki PDF, ki nam poda končno dimenzijo datoteke

-

Bleed Box: podatek zapisan v datoteki PDF, ki nam poda dimenzijo datoteke z
dodatkom za porezavo

-

XML: angleško Extensible Markup Language, pomeni razširljiv označevalni jezik
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1. UVOD
Tako kot vse poslovne organizacije, so se tudi tiskarska podjetja znašla na vedno bolj
zahtevnem, negotovem in zapletenem trgu. Vse bolj se zavedamo, da je za uspešnost na trgu
potrebno vložiti veliko truda. Vse pomembneje postaja, kako se podjetja v svojem poslovanju
vedno znova ter vse hitreje odzivajo na nove spremembe poslovnega okolja in kako se v očeh
kupcev razlikujejo od konkurentov (1).
Varčevanje s surovinami, časom in denarjem je eden od načinov prilagajanja trgu. To velja
tudi za podjetja na področju tiskarstva, ki želijo s svojo ponudbo konkurirati na trgu.
V podjetju Etiketa d.d.1, ki se že več kot pol stoletja ukvarja s tiskarskimi proizvodi, že nekaj
let delam na področju priprave na tisk. Tehnologija je v tem času močno napredovala. Ker je
tiskarna sledila trendom na trgu, je danes konkurenčna ostalim podobnim podjetjem. To je
posledica neprestanega vlaganja v znanje, tehnologijo in razvoj. In z vlaganjem v razvoj danes
podjetje privarčuje veliko časa pri tiskovni pripravi, tiskovnih formah, tiskovnem materialu,
tiskarskih barvah in dodelavi produktov.
Konkurenčnost na trgu nam omogočajo kakovostni izdelki, ki zahtevajo kakovostne primarne
surovine in nizke proizvodne stroške. Ceno primarnih surovin nam narekujejo podjetja, ki
nam jih dobavljajo. Ker imajo konkurenčna podjetja v večini podobne nabavne cene
primarnih surovin, je na tem področju možnost nižanja stroškov končnega izdelka zelo
majhna. Preostane nam optimizacija stroškov na področju izdelave produkta, v kar sta
vključena čas in način proizvodnje.
Diplomsko delo z naslovom Optimizacija digitalne priprave v okolju Esko Art Work sodi na
področje repro2 priprave oziroma priprave na tisk. Namen diplomskega dela je raziskati, kako
privarčevati s časom v pripravi datotek za tiskanje na digitalnem tiskarskem stroju. Tako
nižamo stroške priprave datotek na odtis in hkrati povečamo konkurenčnost. Ker je priprava
datotek opravljena hitreje, so proizvodni stroški bistveno manjši.

1
2

Podjetje bomo predstavili v nadaljevanju.
V nadaljevanju bomo uporabljali izraz »priprava na tisk«, čeprav je v tiskarski stroki bolj poznan izraz »repro«.

1

Z optimizacijo lahko za vsako stranko ali izdelek po potrebi ustvarimo workflow oziroma
potek dela3, kakršnega potrebujemo. To nam pri digitalni pripravi omogoča programsko
okolje Esko Artwork, ki ga tiskarna Etiketa d.d. uporablja že nekaj let.
Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega dela, ki zajema osnove grafične priprave, in iz
praktičnega dela, v katerem bomo predstavili konkreten primer delokroga, s pomočjo katerega
smo optimizirali digitalno pripravo. V zaključku smo analizirali stanje pred in po optimizaciji.

3

V stroki uporabljamo termin »workflow«, kar bi lahko prevedli kot delokrog ali potek dela. V nadaljevanju
diplomske naloge bomo uporabljali termin »potek dela« ali »delokrog«.

2

2. TEORETIČNI DEL
2.1 DIGITALNA PRIPRAVA
Digitalna priprava datotek je proces, kjer naše ideje s pomočjo likovnih elementov, slik, teksta
in barv združimo v neko celoto ali izdelek. Izdelavo digitalnih datotek nam omogočajo
različna računalniška orodja oziroma programi. Najbolj razširjeno programsko okolje na
področju grafične industrije je Adobeov paket, ki vsebuje program za obdelavo bitne grafike
Adobe Photoshop, Illustrator je namenjen vektorski grafiki, InDesign pa služi za postavitev
obsežnejših publikacij. Poleg omenjenih programov so na trgu tudi programi Corel Draw,
Quark Xpress in podobni.
Končni izdelek shranimo v format, ki je uporaben za nadaljnjo rabo. Digitalno pripravo smo
izvajali v programu Adobe Illustrator, ki uporablja datoteko s končnico AI. To datoteko lahko
urejamo le v tem programu in je ne moremo uporabiti na digitalnem stroju za tisk, razen če ne
tiskamo neposredno iz Adobe Illustratorja. V primeru, da pošiljamo datoteko v predogled
stranki, ta prav tako ne more odpreti datoteke brez ustreznega programa. Zato uporabljamo
standard PDF, ki ga lahko odpremo z brezplačno dostopnim programom Adobe Reader. Iz
programa Illustrator izvozimo datoteko AI v PDF, ki je prosta za nadaljnjo uporabo, kot je
npr. predogled ali tisk. Te datoteke stranka ne mora urejati, razen če ima program Adobe
Acrobat z dodatkom PitStop, ki naknadno urejanje omogoča. V praksi za različne tipe (vrste)
dokumentov najpogosteje uporabljamo format PDF.

2.2 PDF DATOTEKA
PDF-datoteka je standard, ki se uporablja pri izmenjavi elektronskih dokumentov in je
neodvisna platforma. V datoteki se shranijo vsi podatki o pisavah, besedilu, prelomu, o
grafičnih elementih, meta podatkih. Lahko vsebuje tudi interaktivne elemente, kot so gumbi,
zvok, zaznamki, video ipd. Lahko jo tudi zaščitimo z geslom.
»PDF so razvili pri podjetju Adobe Systems leta 1993 in je bil sprva zaprt lastniški format, ki
ga je podpiral Adobeov programski paket Acrobat, namenjen poklicnim grafičnim
oblikovalcem ter založnikom. Kmalu je izšel še brezplačni program Acrobat Reader, ki je
namenjen zgolj prikazovanju PDF-datotek. Sčasoma je postal de facto standard za zanesljivo
izmenjavo in tiskanje dokumentov, pri katerih je postavitev elementov na strani bistvena.«
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V grafični industriji je najbolj razširjena verzija 1.6 in je skladna z vsemi domačimi in
produkcijskimi tiskalniki (2).

PDF-datoteko v programu Adobe Illustrator lahko izvozimo po naslednjih prednastavljenih
standardih:


High Quality Print: Izdela dokument visoke kakovosti za tisk na namiznih tiskalnikih,
kapljičnih in ostalih produkcijskih tiskalnikih. Barvne in črno-bele slike so
transformirane na ločljivost 300 PPI (pikslov na palec), kar zadošča industrijskim
standardom komercialnega tiskanja. Barvni prostor ostane nespremenjen, prav tako
ostanejo transparence.



Press Qualitiy: Izdela dokument z enakimi nastavitvami kot High Quality Print, z
razliko, da slike, ki so v RGB-barvnem prostoru, pretvori v CMYK-barvni prostor. Te
nastavitve bi bile primerne za izvažanje dokumenta PDF na osvetljevalno napravo za
izdelavo filma.



PDF/X-1a:2001: Izdela dokument z enakimi nastavitvami kot High Quality Print, z
razliko, da ne dovoljuje barvnih profilov. RGB-slike se prav tako pretvorijo v CMYKbarvni prostor, poleg CMYK-barv pa ta standard podpira tudi pripravljene oziroma
samostojne barve, v praksi bolj poznane pod angleškim izrazom »spot« barve. »Spot«
barvo lahko določimo sami ali s Pantone lestvice, gre samo zato, da jo dokument loči
od CMYK-barv in jo izvozi kot dodatno barvo.



PDF/X-3:2002: Je enak standard kot PDF/X-1a:2001, vendar ta podpira barvne profile
v RGB-barvnem prostoru. Ta standard je širše uporabljen v Evropi in ZDA.



Smallest File Size: Ta standard izberemo takrat, ko datoteko potrebujemo le za ogled
na monitorju, za pošiljanje po e-pošti ali za objavo na spletu. Barvnim slikam se
zmanjša ločljivost na 100 PPI, črno-belim pa na 150 PPI.

Med naštetimi standardi je očitno, da za tisk na digitalnem tiskarskem stroju izberemo
standard High Quality Print, ki bo zadoščal kakovosti in ne bo nič spreminjal naših nastavitev,

4

upoštevanih pri oblikovanju in pripravi datoteke. Lahko pa poleg predlaganih nastavitev, ki
nam jih ponujajo standardi, poljubno spremenimo lastnosti, kot nam ustrezajo na stroju.
Običajno pri oblikovanju naredimo na enem dokumentu en izdelek, ki ga bomo poslali v tisk.
Pri tisku na eno tiskovno polo običajno postavimo več komadov, zato moramo izdelek
razmnožiti po dani poli. Če poznamo format dane tiskovne pole, lahko montažo izvajamo na
več načinov. Lahko jo naredimo že v samem Adobe Illustratorju, tako da povečamo format
datoteke na velikost tiskovne pole, razmnožimo izdelek in narišemo križke za razrez.
Pri digitalnih produkcijskih strojih lahko montaže naredimo v programih, ki podpirajo RIP4stroja, če imamo seveda ustrezno programsko opremo. V primeru Xeroxovih digitalnih
strojev imamo Fiery Command Station programsko opremo. Ta skrbi za RIP in povezavo s
strojem. Poleg tega nam z dodatkom Imposition omogoča izdelavo montaže.
Za izdelavo montaž pa lahko uporabljamo tudi delokroge s pomočjo skriptnega jezika in
podatkov XML. V praksi nam vse skupaj podpira programsko orodje Esko Pilot, ki je v
zadnjih letih vodilno na področju grafične priprave oziroma tiskarske industrije po celem
svetu. Esko Pilot izvaja delokroge na normaliziranih PDF-jih, kar je poseben standard in
deluje znotraj programov Esko.

2.3 NORMALIZIRANA PDF- DATOTEKA
Normalizirana PDF-datoteka se od navadne PDF-datoteke razlikuje po tem, da omogoča
povezave na zunanje vire, npr. slike ali besedilo. To pomeni, da jih ne zapiše v samostojno
datoteko PDF, ampak črpa podatke zunaj normaliziranega PDF-ja. Če urejamo neko sliko, ki
je pripeta v normaliziran PDF, se ta ob shranjevanju avtomatsko obnovi. Pri navadnem PDFju bi morali datoteko še enkrat shraniti potem, ko smo sliko uredili. Normaliziran PDF z
zunanjimi referencami je pri uporabi kasnejših delokrogov hitrejši znotraj Esko Pilota, zasede
manj prostora in tako manj obremenjuje računalniški pomnilnik. Referenčne datoteke, vezane
na normaliziran PDF, pa ostanejo enake tudi v naslednjih fazah v delokrogu. Normaliziran
PDF podpira tudi XMP-podatke, to so podatki o velikosti, barvnih separacijah, pokritosti in
ostali podatki, ki jih lahko uporabimo znotraj Pilota za različne namene. Normaliziran PDF
podpira tudi specifične objekte, kot so na primer bar kode, ki jih lahko spreminjamo znotraj
programa Esko (3).
4

Raster Image Processor.
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Izdelava normalizirane PDF-datoteke je prav tako mogoča neposredno iz Adobe Illustratorja,
če imamo dodatek, ki ga izdeluje Esko. Lahko pa navadni PDF uvozimo v Esko Pilot in ga
normaliziramo znotraj programa. Normaliziran PDF lahko odpremo v Adobe Illustratorju,
vendar PDF ne bo deloval pravilno, če ima zunanje reference. Zato normaliziranih datotek
naknadno v Illustratorju ne urejamo. Urejamo jih lahko neposredno s programom Esko
Packedge, ki je prav tako produkt podjetja Esko in je namenjen striktno za urejanje
normaliziranih PDF-jev.
Normaliziran PDF vsebuje podatke XMP (Extensible Metadata Platform). To so podatki o
velikosti datoteke v milimetrih, podatki o dodatku za porezavo, podatki o pokritosti barv,
podatki o barvnih separacijah in ostali podatki, ki služijo za nadaljnjo rabo (4).

2.4 XMP ZAPIS IN XML JEZIK
XMP zapis je ISO-standard za izdelavo, procesiranje in izmenjavo metapodatkov. Podpira ga
XML računalniški jezik. XML ali angleško Extensible Markup Language pomeni razširljiv
označevalni jezik, podoben HTML-ju. Omogoča opisovanje strukturiranih podatkov in služi
za izmenjavo med omrežji. V XML-ju imamo lahko podatke o obliki za izpis podatkov, lahko
ga uporabljamo zgolj kot podatkovni zapis. Zapis XML lahko odpremo s programom
Beležnica, kjer vidimo strukturirani zapis z raznimi ukazi in podatki, ki so opisani številčno
(5).
Primer opisa Cyan separacije, ki ga vidimo v XML-jeziku:
<rdf:li rdf:parsetype="Resource">
<egink:type>process</egink:type>
<egink:frequency>150.</egink:frequency>
<egink:angle>15.</egink:angle>
<egink:dotshape>C</egink:dotshape>
<egink:r>0.</egink:r>
<egink:g>.5843137503</egink:g>
<egink:b>.8862745166</egink:b>
<egink:attribute>normal</egink:attribute>
</rdf:li>

Ta zapis opisuje cyan barvno separacijo, ki je procesna, tako kot ostale tri primarne tiskarske
barve: magenta, rumena in črna. Uporablja linijski raster 150 lpi (linij na inč), pod kotom 15
stopinj. Oblika pike je C - okrogla (circle) in pa rgb vrednosti za izpis na monitorju. Atribut
normal določa, da je barva normalna. Ostali atributi so lahko Varnish, ki pomeni, da se barva
6

podlaga pod druge barve, Technical pomeni tehnološka barva, ki se ne tiska in označuje le
tehnične elemente na datoteki, kot je na primer nož.
V normaliziranem PDF-ju so v XML-ju zapisani podatki o velikosti dokumenta (Trim Box),
podatki o celotni velikosti datoteke s porezavo vred (Media Box), podatki o dodatku porezave
(Margin), podatki o barvnih separacijah, podatki o Layerjih oziroma plasteh, kako je datoteka
sestavljena in podobni podatki. Za izdelavo montaže potrebujemo predvsem podatek o
velikosti in dodatku o porezavi. XML podatki kasneje služijo operacijam, ki jih izvaja
programski jezik JavaScript.

2.5 PROGRAMSKI JEZIK JAVASCRIPT
JavaScript je programski jezik, ki se uporablja na medmrežju za razvoj in poganjanje vseh
vrst aplikacij. To je platforma, ki je prisotna na vseh multimedijskih napravah in se uporablja
tako za spletne igre kot za poslovno programsko opremo. Poganja milijone osebnih
računalnikov, mobilnih telefonov, tabličnih računalnikov in drugih elektronskih ter
multimedijskih naprav.
JavaScript podpira tudi delovanje operacij znotraj Eskovih programov. Opravlja z
dinamičnimi podatki, ki jih poda vhodna datoteka. Ti podatki so poimenovani Smart Names
in zapisani v XMP zapisu, katere pri delokrogih uporabljamo za avtomatsko izpisovanje
podatkov. Najbolj pogosto uporabljeni so ime, velikost datoteke, pokritost barve, rastrskih
krivuljah, rastrskih pikah, skrajšavah in podobni podatki (6).

2.6 PREDSTAVITEV TISKARNE ETIKETA
Družba Etiketa d.d. Žiri (v nadaljevanju Etiketa) je podjetje z dolgoletnimi izkušnjami v
tiskarstvu, ki se vseskozi prilagaja potrebam mednarodnega trga. Njeni začetki segajo v leto
1960, ko je bila ustanovljena Trakotkalnica. Od takrat naprej podjetje izdeluje kakovostne
proizvode, ki so prodrli v več kot 20 držav po svetu. Podjetje posluje s preverjenimi in
zanesljivimi dobavitelji, pozornost pa nenehno usmerja v okolju prijazne materiale. Etiketa
deluje v skladu s standardi ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 in EN 16001. Vse barve,
ki jih podjetje uporablja pri svojem delu, imajo ECO-certifikate. Slednje je danes na trgu
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pogoj, če želimo poslovati z državami Evropske unije ter ostalimi, ki se zavedajo, da je
varovanje okolja na prvem mestu.
Osnovno poslovanje predstavljajo štirje proizvodni programi, ki pokrivajo potrebe naših
kupcev. Ti programi so:
- Sito tisk,
- Grafični program,
- Tekstilni program in
- Digitalni tisk.
Sitotisk program izdeluje EKO-transferje za športna oblačila, konfekcijska oblačila, obutev,
flock transferje, PVC-nalepke, nalepke iz samolepilne svile in papirja, zastave, tattoje, našitke
in obeske v 3D-tehniki, tisk s posebnimi efekti, samolepilne transferje ter samolepilne
transferje za potrebe industrije, tisk z UV-barvami in lakiranje, računalniški izrez termo
transferjev, storitev tiska na dostavljene materiale in izdelke in še mnogo več. Sitotisk v
Etiketi je tako kakovosten, da zadovolji potrebe nogometnih klubov, oglaševalcev velikih
korporacij, avtomobilske industrije, farmacevtske industrije in še mnogo ostalih zadovoljnih
kupcev, ki se z naročili vračajo v Etiketo.
Grafični program z ofset, knjigotisk, sublimacijski tisk in fleksotisk tehniko tiska izdeluje
etikete za farmacijo, prehrambno industrijo, vinske etikete, kozmetiko, booklet etikete,
kartonske etikete, večslojne etikete, etikete z Braillovo pisavo za slepe in fleksibilne etikete.
Na grafičnem programu imamo prav tako kot na sito programu veliko strank, ki so stalni
kupci naših etiket, kar še potrjuje kakovost in zadovoljstvo naročnikov.
Tekstilni program izdeluje všivne etikete, etikete z vstavljenimi RFID čipi, etikete za
posteljnino, označevanje proizvodov, okrasne trakove za aranžiranje, etikete z vzdrževalnimi
znaki in vsem poznane trakove za promocijske namene.
Digitalni tisk pa je dodatni program, ki pokriva naročila vizitk, publikacij, zloženk, plakatov,
brošur, prospektov, vabil, nalepk, voščilnic, vstopnic z numeracijo. V Etiketi imamo dva
visoko zmogljiva stroja podjetja Xerox, in sicer starejši model Xerox serije 8000 s tiskom
CMYK in novejši Xerox serije 1000, prav tako s tiskom CMYK in dodatno kartušo s prozornim svetlečim lakom.
Poleg tiskanja imamo v podjetju tudi orodja za dodelavo, kot so plastificiranje, razrez,
izsekovanje, perforiranje, žlebljenje, zgibanje in ostale operacije. Tako v Etiketi pokrivamo
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skoraj vse operacije, ki jih v grafični industriji potrebujemo. V primeru, da stranki znotraj
podjetja ne moremo ustreči, se obrnemo na naše zunanje partnerje, s katerimi skupaj
dosežemo cilje kupca (7).
Poleg naštetih storitev, ki jih Etiketa ponuja, naj omenimo, da je podjetje delniška družba v
lasti delavcev in upokojencev, ki so predhodno delali v podjetju. Tako se dobro izogibamo
težavam, ki se pojavljajo v podjetjih po Sloveniji. S politiko večanja prepoznavnosti, krepitve
ugleda družbe, izdelovanja kakovostnih izdelkov in storitev, zadovoljevanja kupcev in
inovacij bo Etiketa obstala na trgu in še naprej sledila potrebam grafične industrije v Sloveniji
in v svetu.
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3. PRAKTIČNI DEL
3.1 METODA DELA
V tiskarskem podjetju sem zaposlen v repro studiu, kjer pripravljam datoteke za sitotisk,
fleksotisk, knjigotisk in digitalni tisk. Poleg tega upravljam tudi z digitalnim tiskarskim
strojem Xerox 1000, Xerox 8000, Screen L350 in ploter rezalnik Summa.
Med opravljanjem dela smo opazili, da zaradi izdelave montaž na stroju prihaja do
zaustavitev in bi montaža teh datotek morala potekati hitreje. Najprej smo analizirali, kje se
pojavljajo zelo podobne montaže in veliko različnih motivov. To se je navezovalo na stranko,
za katero tiskamo voščilnice. Te voščilnice so standardnih dimenzij; menjajo se le motivi,
zato je bila optimizacija montaže smiselna in potrebna. Po preučevanju smo prišeli do sklepa,
da ta problem lahko rešimo z izdelavo delokrogov znotraj programa Esko Pilot.
Po končani optimizaciji smo analizirali ugotovitve in jih zapisali v diplomski nalogi.
Spodnja slika prikazuje celoten postopek, ki se začne z izdelavo datoteke v Adobe Illustrator,
ta datoteka se avtomatsko razmnoži na dano izhodno tiskovno polo in pošlje na stroj, kjer
čaka tiskarja, da jo na stroju odtisne.

Slika 1: Skica celotnega poteka dela
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3.2 ANALIZA POTREBE
V nalogi predstavljena optimizacija se navezuje le na eno stranko in ustreza le njenim
potrebam. Po analizi smo ugotovili, da ima stranka pet različnih dimenzij izdelkov. To so
voščilnice, ki imajo pet različnih montaž oziroma razporeditev po dani poli za največji možen
izkoristek. Velikost tiskarske pole je standardni SRA3, to je 450 x 320 mm. Dimenzijsko smo
razdelili voščilnice in naredili izračune, tako da tiskarsko polo izkoristimo maksimalno.
Razporeditve števila kosov glede na velikost po X- in Y- smeri na dani poli SRA3:
Velikost (mm)

Število kosov po X

Število kosov po Y

Kot (°)

Vseh kosov

1

120 x 80

2

5

0

10

2

250 x 125

1

3

0

3

3

215 x 150

2

2

0

4

4

210 x 220

1

2

90

2

5

297 x 210

1

2

0

2

Preglednica 1: Razčlenitev voščilnic po velikosti in razporeditve na poli

3.3 IZDELAVA MONTAŽE PRED OPTIMIZACIJO
Izdelava montaže pomeni razmnoževanje izdelka glede na ugotovitve razporeditev po X- in
Y-smeri. Analizirali smo, koliko časa potrebuje tiskar, da naredi montaže na stroju s
programsko opremo Fiery Workstation. Poleg tega smo časovno analizirali še ročno montažo
v Adobe Illustratorju, misleč, da bi tiskarju lahko operater na delovni postaji prihranil nekaj
časa. Podatke smo zapisali in jih po optimizaciji primerjali z rešitvijo delokrogov.

3.3.1 Ročni način montaže v programu Adobe Illustrator
Postopek ročne montaže v Adobe Illustratorju je zamuden, poleg tega pa se lahko pojavi
veliko napak. Najprej smo AI-datoteki določili velikost dokumenta na 450 x 320 mm
(Document Setup), prav toliko kot je velika tiskovna pola. Nato smo končno obliko voščilnice
razmnožili po poli glede na velikost. Voščilnice smo med seboj razmaknili za 4 mm, kar je
služilo kot mreža, upoštevali pa tudi 2 mm dodatka za porezavo. Če v prostoru z mrežo med
voščilnicami ni bilo belega prostora, so bile voščilnice pravilno postavljene, ker sta se v mreži
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približala z ene strani spodnji rob porezave 2 mm in iz druge strani zgornji rob porezave 2
mm. Tako smo lahko kontrolirali, ali montažo izvajamo pravilno. Lahko bi mrežo povečali in
bi imel bel prostor, vendar je 4 mm dovolj. Ko smo z montažo opravili, smo dodali še črtice,
ki služijo za razrez na rezalnem stroju in jih razmnožili na mestih, kjer so potrebni rezi. V
prostoru na poli, ki je izmet, smo napisali šifro dokumenta, ki služi za kontrolo pri tisku. Ta
šifra se mora ujemati s šifro na delovnem nalogu, ker tako lažje nadzorujemo tisk in sledimo
procesu. Ta dokument izvozimo v PDF-obliko, in jo uporabimo za tiskanje. Slabost ročne
montaže je v tem, da nam vzame veliko časa in z veliko možnostjo napak. Napake se
pojavljajo pri kopiranju in razmnoževanje objektov, napake pri pisanju teksta, postavitvah
križkov in podobne napake.

3.3.2 Montaža v programu Fiery Workstation
Za montažo v programu Fiery datoteko AI skupaj z dodatkom za porezavo izvozimo v PDFformat in ga uvozimo v program Fiery Command Work Station. To naredimo samo z enim
komadom. Dokument pripravimo tako, da določimo velikost dokumenta (Document Setup) na
končno dimenzijo voščilnice, dodatek za porezavo pa dodamo z opcijo Bleed. Fiery podpira
tudi standarde, kot so PostScript, EPS, TIFF, JPEG. Teh standardov ne moremo uporabiti za
montažo na stroju, ampak jih lahko le tiskamo take, kot so. PDF-standard pa lahko s pomočjo
programskega dodatka Impose znotraj Fiery Command Work Station razmnožimo enako kot
pri ročnem delu v Illustratorju, vendar brez človeških napak. V dodatku Impose vse te iste
podatke samo vpisujemo v grafičnem vmesniku programa.
Nastavimo:
•

Media Size: določimo velikost tiskovne pole, program ima že standardizirane
dimenzije, preprosto izberemo SRA3 v dani knjižnici velikosti materialov.

•

Row&Column: razmnožitev voščilnic po X- in Y-smeri.

•

Bleed: dodatek za porezavo, v našem primeru vpišemo 2 mm.

•

Gutter: mreža med razmnoženimi motivi, vpišemo 4 mm.

•

Marks: Job name: na polo dodamo ime datoteke, ki je sestavljena iz šifre in
podšifre. Imamo tudi možnost dodajanja datuma in podobnih podatkov.

•

Trim marks: križke za razrez, ki jih program samodejno postavi na ustrezno
mesto. Križkom oziroma črticam za razrez lahko poljubno določamo debelino,
dolžino in oddaljenost od motiva.
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Slika 2: Montaža v Fiery Command Station, dodatek Impose

Tako imamo montažo narejeno hitreje in brez napak človeškega faktorja. V primeru, da
imamo več takih motivov, pri katerih potrebujemo enako mrežo, enako število komadov,
enake podatke, si lahko to montažo shranimo in jo naknadno uporabimo pri ostalih motivih.
To nam pri več motivih skrajša čas priprave datotek na stroju. Izdelava montaže v programu
Fiery je torej hitrejša in brez človeških napak, vendar lahko operater na stroju hkrati izdeluje
samo eno montažo.
Večopravilno orodje za izdelavo več montaž hkrati pa nam ponuja Esko Artwork, kjer je bilo
potrebno izdelati delokroge, ki hitreje procesirajo in izdelujejo montaže.
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3.4 ESKO ARTWORK
Esko Artwork je podjetje, ki izdeluje integrirane rešitve, namenjene tiskarnam in podobnim
obratom, ki se ukvarjajo z izdelavo tiskarskih izdelkov, embalažo in ostalih podobnih
izdelkov. S svojimi produkti in servisi pomagajo kupcem izboljšati produktivnost, znižati
stroške in povečati donosnost podjetja. Esko je belgijsko podjetje s sedežem v Gentu in
globalno zaposluje 1200 ljudi. Obrate ima v petih evropskih državah, ZDA, na Kitajskem in v
Indiji. Svoje produkte distribuirajo v več kot 50 držav. Esko trg osvaja s programsko opremo
za oblikovanje, strukturno načrtovanje, avtomatizacijo poteka dela, spletno sodelovanje in
opremo za zagotavljanje kakovosti (8).

3.4.1 Esko Pilot
Esko ponuje širok spekter programov. V tiskarni Etiketa uporabljamo le del ponujenih
programov. Glavni program je Esko Automation Engine Pilot, ki je namenjen nadzoru vseh
podatkov na diskih, nadzoru nad vsem, kar se znotraj Eska dogaja. Pilot je center vseh
procesov, ki se izvajajo na datotekah. Po izgledu spominja na program Raziskovalec, vendar
je več kot le pregledovalec datotek. Struktura datotek je poljubna, v repro studiu Etikete smo
sestavili arhitekturo, ki ustreza celotni tiskarni. V Esko Pilotu izdelamo t. i. Job ali elektronski
delovni nalog. V ta elektronski delovni nalog se zapišejo podatki o šifri izdelka, šifre kupca,
razni parametri, ki so vezani na izhodni stroj, na katerem se bo produkt tiskal. Omogoča razne
zapise, ki jih lahko poljubno ustvarjamo. Ko se Job generira, se shrani na strežniku in izgleda
kot datoteka. Če pa do te datoteke dostopamo preko Esko Pilota, vidimo tudi ostale
parametre. V našem primeru smo se odločili, da znotraj posameznih Jobov izdelamo
podmape, kjer ločeno shranjujemo prvotne datoteke, risbe oziroma obdelane .ai datoteke v
Adobe Illustratorju. Iz datoteke .ai nato naredimo normaliziran PDF, ki je prav tako shranjen
v posebni mapi. Sledi mapa, kjer je shranjena montaža izdelka, ter izhodna oblika, ki služi
RIP-u. Ta oblika je lahko .tiff za klasično osvetljevalno napravo, kjer izdelamo film in nato po
klasičnem postopku osvetlimo npr. sito tiskarsko šablono. Isto datoteko lahko uporabimo na
CTS napravi (angleško Computer To Screen), kjer filma ne potrebujemo ampak CTS
neposredno osvetli sito tiskarsko šablono s pomočjo rip-a in vhodne .tiff datoteke.
Uporabljamo tudi tehnologijo CDI (angleško Cyrel Digital Imager). Na CDI-ju izdelujemo
gumijaste klišeje za flekso in knjigo tisk. CDI stroj za delovanje potrebuje .len datoteke, to so
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1 bitne datoteke za vsak barvni izvleček posebej, katere izdelamo znotraj programa Esko Pilot
(9).
Torej struktura podmap znotraj Joba je pomembna, da je uporabniku pregledna in hitra za
uporabo. Za pregled nad vsemi procesi skrbi Automation Engine Pilot. Spodnja slika
prikazuje strukturo Job-a s podmapami na levi, na sredini zgoraj datoteke v podmapi Scope,
to so normalizirani PDF-ji, desno razpoložljivi »taski« in »workflowi«, spodaj zgodovina
Task-ov. Skrajno levo pa je prikazan pregled nad vsemi orodji Pilota.

Slika 3: Primer pregleda nad Job-om Esko Avtomation Engine Pilot

3.4.2 Esko Packedge in Esko Plato
Drugi pomembni progam, ki ga uporabljamo, je Esko Packedge. To je risarsko orodje,
podobno kot Adobe Illustrator, namenjen urejanju normaliziranih PDF-jev. Normaliziran PDF
lahko izdelamo znotraj Pilota, brez uporabe Adobe Illustratorja. Original PDF normaliziramo
s »Ticket-om«, ki ga ponuja Esko Pilot. Ticket-i ali orodja, ki na datoteki izvedejo neko
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dejanje, delujejo na JavaScript platformi. Ko izdelamo normaliziran PDF, je lahko obvladljiv
v Packedgeu.
Esko Plato je namenjen izdelavi montaž, kjer smo ustvarili tudi set oznak za avtomatsko
montažo, poimenovan »Xerox Print«. Ta set je nastal zaradi potreb digitalnega tiska, kjer
rabimo križke za razrez in ime datoteke. Možnosti, ki jih ponuja Plato pri izdelavi
avtomatskih oznak, so sicer obsežnejše. Za set Xerox Print smo uporabili Trim Mark, to so
črtice za razrez, kjer lahko poljubno določamo dolžino, debelino in odmik črtice od roba
motiva. Črticam lahko poljubno določamo barvo, ker pa je set namenjen za digitalni tisk v
CMYK-u, smo določili črtice črne barve, da so pri izpisu močno vidne za nadaljnjo dodelavo.
Dodali smo še Text Mark »File name«, ki na poli izpiše ime datoteke. Tako je ustvarjen t. i.
Smart Layout ali pametni set oznak. Smart Layout bo sam določil lokacije križkov, na podlagi
XML-podatka iz Trim Size-a oziroma velikosti datoteke. Ta set smo uporabili v delokrogu,
kjer se izvede montaža in priključitev oznak za razrez. Za enostavne montaže ne potrebujemo
Platoja, ker lahko uporabimo dodatek v Pilotu »Step&Repeat«. Ta izdela .pdfpla datoteko, ki
jo lahko naknadno še urejamo v Platoju. S pomočjo dodatka »Step&Repeat« združimo
razmnožen motiv s križki za porezavo in ostalimi podatki, ki jih potrebujemo.

Slika 4: Predogled montaže v Esko Plato, z izdelanim in v delokrogu uporabljenim Xerox
Print »Smart Layout-om«
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3.5 IZDELAVA DELOKROGA V ESKO PILOTU
Delokrog ali angleško Workflow pomeni verigo nalog, ki se morajo v pravilnem vrstnem redu
izvesti za določen rezultat. Pilot nam za izdelavo delokroga ponuja orodje The Workflow
Editor (10).

Slika 5: Vsi možni procesi, ki jih lahko vstavimo v verigo procesov poteka dela

V nadaljevanju bo opisan proces izdelave delokroga za konkreten primer postavitve voščilnic
različnih velikosti. Delokrog se razumljivo začne na začetku, kjer ga zaženemo na izbrani
datoteki. Torej datoteka začne pri Start akciji. Naslednja naloga je, da teh pet različnih
dimenzij voščilnic, za katere izdelujemo delokrog, ustrezno ločimo po velikosti. The
Workflow Editor nam ponuja orodje router, slovensko usmerjevalnik, ki mu lahko določimo
parametre usmerjanja na podlagi velikosti datoteke. Ta usmerjevalnik bere velikost Trim
Boxa iz XML-zapisa in datoteko ustrezno pošlje naprej po delokrogu.
Prvi usmerjevalnik je ločil najmanjšo voščilnico iz celotne množice in jo poslal na ustrezno
montažo, ostale štiri velikosti pa naprej po delokrogu v drugi usmerjevalnik. Ločitev je
pogojevala, da se vse datoteke, ki prispejo v usmerjevalnik, ločijo na podlagi velikosti: če so
manjše od ali enake 130 x 90 mm, gredo naprej po eni poti, večje od 200 x 100 mm pa po
drugi poti. Te velikosti smo določili na podlagi analize velikosti voščilnic, ki jih tiskamo.
Velikost 130 x 90 mm je namenjena voščilnicam velikosti 120 x 80 mm. Velikost smo
povečali zato, ker včasih program v XML Trim Box zapiše, da je realna velikost 120.00001 x
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80.00001 mm, zaradi česar pa usmerjevalnik ni deloval. S povečanjem smo to napako
odpravili, ločevanje pa je ostalo enako.

Slika 6: Primer ločevanja voščilnic po velikosti

S podobnim sistemom ločevanja smo ločili prav vse velikosti in jih za maksimalen izkoristek
pravilno razvrstili na ustrezne razporeditve po poli.
Naslednji korak delokroga je razporeditev po poli oziroma montaža. V Workflow Editorju
imamo orodje, ki nam omogoča podobno funkcijo kot program Plato, torej funkcijo montaže.
To orodje je Step&Repeat, slovensko razmnoži. V Step&Repeatu določimo Plate Size
oziroma velikost tiskovne pole, Sheet Size je velikost tiskovnega dela, vendar bo določen na
podlagi velikosti Trim Size in dodatka za mrežo. Polje Sheet Size vsebuje Smart Name

[VSSHEETFIT] in [HSSHEETFIT]. Sheet Size podatka v tem primeru ne potrebujemo, ker
bodo Smart Mark-i določeni na Trim Size-u. Sheet Size je sestavljen iz Trim Size-ov (XML)
in mreže med razmnoženimi datotekami. Ker pa poznamo točno dimenzijo voščilnic, ne
potrebujemo tega podatka, in preprosto določimo vertikalno in horizontalno velikost na FIT,
kar pomeni, da bo delokrog na montaži upošteval podatke iz XML-ja. Pri Sheet nastavitvah
lahko uporabljamo zamike po X- in Y-smeri, če bi potrebovali odmike za prijemače ali
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podobne zahteve. V našem primeru bomo postavili vse skupaj na sredino, ker je dodelavna
operacija le razrez na komade in zgibanje. Dinamične oznake - Smart Marks izberemo Xerox
print, ki so izdelani posebej v ta namen. Vsebuje črtice za razrez, ki se pripnejo na vogale
Trim Size-a in Smart Name [File Name], da se na poli avtomatsko izpiše ime datoteke. V
Step&Repeat-u, pod zavihkom Grids določimo razmnožitev po X- in Y-smeri, zasuk v
stopinjah glede na polo in dodatek za mrežo. Mrežo določimo tako, da uporabimo Smart
Name iz XML-zapisa, to je [VSIZE] in [HSIZE], ki pomenita vertikalno in horizontalno
velikost in dopišemo +4, kar pomeni dodatek 4 mm med prvim in drugim razmnoženim. To
velja za vse razmnožene elemente na poli (11).

Slika 7: Primer nastavitev Step&Repeata za eno izmed velikosti voščilnic

Vsaka različna voščilnica zaradi različne velikosti potrebuje svoj Step&Repeat, oziroma
montažo znotraj delokroga. Zato smo v delokrog vključili pet Step&Repeatov; vsak posebej
služi svoji velikosti, da izdela montažo z vsemi ustreznimi parametri in ustreznimi oznakami.
Step&Repeat izdela .pdfpla datoteko.
Ko je proces končan, preverimo, če je montaža res pravilno izdelana. To nam omogoča
dodatek Viewer v Pilotu; če je montaža pravilno izdelana, jo lahko uporabimo za tisk. Znotraj
datoteke se ustvari tudi XML-zapis .pdfpla datoteke, ta nam omogoča dodatne opcije za
uporabo v drugih sistemih, npr. informacijski sistem za računanje stroškov in uvoz v MSExcel. Esko Pilot ponuja grafični prikaz XML-zapisa, lahko pa si ogledamo tudi izvorno
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kodo, kjer je npr. zapis razporeditve dvakrat vertikalno in petkrat horizontalno, skupaj
desetkrat razmnoženo na poli. Zapisani so tudi podatki o velikosti pole, ki smo jih v orodju
Step&Repeat vpisali v delokrogu. To je le delček XML-zapisa montaže, v ostalem delu pa so
zapisani še ostali podatki, ki so našteti že pri XML-ju normaliziranega PDF-ja in ostali
podrobni podatki datoteke.
Primer: del XML zapisa, kjer je zapis o voščilnici z oznako »G1153_0006_NA.pdf«
razmnožen dvakrat po vertikali in petkrat po horizontali.
<egSrLayout:repeats>
<rdf:Bag>
<rdf:li rdf:parseType="Resource">
<egSRRep:type>grid</egSRRep:type>
<egSRRep:name>Grid 1</egSRRep:name>
<egSRRep:vnr>2</egSRRep:vnr>
<egSRRep:hnr>5</egSRRep:hnr>
<egSRRep:front>file:../Scope/G1153_0006_NA.pdf</egSRRep:front>
<egSRRep:frontpage>1</egSRRep:frontpage>
<egSRRep:back/>
<egSRRep:backpage>0</egSRRep:backpage>
<egSRRep:count>10</egSRRep:count>
</rdf:li>
</rdf:Bag>
</egSrLayout:repeats>
</rdf:Description>
<rdf:Description xmlns:egImp="http://ns.esko-graphics.com/impose/1.0/"
xmlns:egPlate="http://ns.esko-graphics.com/plate/1.0/" xmlns:egSurf="http://ns.eskographics.com/surface/1.0/" rdf:about="">
<egImp:surfaces>
<egSurf:plateSizeX>320.</egSurf:plateSizeX>
<egSurf:plateSizeY>450.</egSurf:plateSizeY>

Montažo lahko nato izvozimo v samostojni PDF in jo uporabimo na digitalnem tiskarskem
stroju. V delokrog bi lahko dodali tudi »Export to PDF« ukaz in šele nato OK, ki zaključuje
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delokrog. Vendar .pdfpla datoteka montaže zasede zelo malo prostora, ker ni samostojna
datoteka, kot bi bil PDF-zapis. Datoteka montaže ima shranjene le podatke od razmnožitve
normaliziranega PDF-ja, ki pa ima slikovne povezave v prvotnem zapisu. V primeru izvoza
montaže v PDF bi bila zasedenost diska najmanj dvakrat večja. Zato smo izdelali še en
delokrog, ki je namenjen pošiljanju datotek na stroj.

Slika 8: Izdelan potek dela za voščilnice

3.6 POŠILJANJE DATOTEK NA STROJ
Pripravljene datoteke oziroma montaže voščilnic z novim dodatnim delokrogom “Voscilnice
print” pošljemo na stroj. Digitalni tiskarski stroj smo morali najprej dodati v Esko Pilot. Pod
menijem Device, slovensko »naprave«, je Pilot samodejno preko računalniške mreže zaznal
Xerox Color 1000 Press 1.1. V delokrogu “Voscilnice print” smo stroj uporabili in ga shranili.
Tako je ta stroj privzeto uporabljen v tem delokrogu, če pa bi želeli uporabiti drugi digitalni
tiskarski stroj za tisk voščilnic, bi preprosto pred zagonom delokroga pri Device izbrali drugi
stroj; ta bi moral biti povezan z Esko Pilotom.
Pred pošiljanjem montaž na stroj smo v Command WorkStation na stroju v meniju Virtual
Printers, slovensko »navidezni tiskalniki«, izdelali navidezni tiskalnik “voscilnice XxY”. Ta
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deluje tako, da vse montaže, ki jih pošljemo preko delokroga “Voscilnice print”, potujejo
preko tega navideznega tiskalnika v Command WorkStation. Naloga tega navideznega
tiskalnika je, da vsaki datoteki oziroma montaži nastavi enake nastavitve, ki smo jih
prilagodili za tisk voščilnic.

Virtualni tiskalnik “voscilnice XxY” nastavi:


Tip materiala, ki je lahko navaden, sijajen ali visoko sijajen. Ker tiskamo voščilnice na
visoko sijajen papir, določimo nastavitev: Coating: High Gloss.



Gramaturo materiala, ki jo določimo v gramih na kvadratni meter: Media Weight:
221–256 gsm.



Material iz knjižnice shranjenih personaliziranih materialov. Ta dodatek, ki ga vsebuje
Command WorkStation, je zelo uporaben, ker si lahko shranimo nastavitve za material
in deluje kot profil, ki je shranjen v knjižnici materialov. Ta knjižnica je povezana z
vhodnimi predali za tiskovni material na stroju. Če na primer tiskamo iz dveh predalov
hkrati, nam ni potrebno nastavljati vseh nastavitev ločeno, ampak to napravimo le za
enega. Nastavitve nato shranimo v knjižnico in drugemu preprosto določimo material
iz knjižnice, kamor smo shranili predhodne nastavitve. V našem primeru Paper
Catalog Name: OTO 250g SRA3.



Možnost dostave iztisa na izhodnem delu stroja. Imamo možnosti pravilno ali
nepravilno. Privzeta nastavitev je nepravilno, kar pa nam ne omogoča hitrega pogleda
na iztis, saj moramo polo prijeti in jo obrniti, da lahko prekontroliramo iztis. Če pa
dostavo obrnemo pravilno, lahko med samim tiskanjem kontroliramo kakovost odtisa,
brez da bi pole ročno obračali. Ta nastavitev je Output delivery: Face up - normal
order.



Velikost pole oziroma Paper Size: SRA3. Velikost pole smo sicer že določili pri sami
montaži v Esko Pilotu, vendar je prihajalo do napak, ker je Command WorkStation
namesto dimenzije 450 x 320 mm, določene v Esko Pilotu, zaznal kot 449,9 x 319,99
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mm, kar pa je povzročilo, da je stroj javil nepravilno dimenzijo materiala. S tem
dodatnim potrdilom, da gre za velikost SRA3, se ta napaka ni več pojavljala.
To so osnovne nastavitve, ki jih virtualni tiskalnik določi voščilnici, poleg tega pa ima še
funkcijo Job action: Process and hold. Process pomeni, da RIP-digitalnega tiskarskega stroja
procesira barvne izvlečke barv cyan, magente, rumene in črne in jih pripravi za tisk. Funkcija
Job action je lahko tudi Process and Print, kar bi samodejno sprožilo tisk, če je v katerem od
predalov stroja ustrezen material. V našem primeru Command WorkStation počaka, da tiskar
ročno sproži tiskanje in ima tako večjo kontrolo nad delom.

Slika 9: Virtualni tiskalnik »voscilnice XxY«
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3.7 REZULTATI ČASOVNIH MERITEV
Cilj optimizacije digitalne priprave je zmanjšati čas izdelave montaže. Ta je dosežen šele, ko
imamo časovno primerjavo med načini izdelave montaže. Za primerjavo smo vzeli delovni
nalog, kjer je bilo potrebno odtisniti deset različnih voščilnic. Vsak postopek smo izvedli
posamezno. Pričeli smo z ročno montažo v Adobe Illustrator in si zapisali čas, ki smo ga
porabili za vsako voščilnico posebej. Rezultate smo vpisali v razpredelnico pod stolpec Ročna
montaža, čas pa izrazili v minutah in sekundah. Nato smo za iste datoteke izdelali montažo še
v Fiery Command WorkStation. Pričakovano smo delo opravili mnogo hitreje in tudi brez
napak. Pri ročni montaži smo namreč nekajkrat pozabili na križke, ki služijo za razrez, v dveh
primerih pa smo napisali napačno šifro voščilnice. Takšne napake v Fieryu niso možne, saj
program šifro voščilnice, ki jo izpiše na odtisu, vzame iz imena datoteke. Pri montaži v Adobe
Illustratorju smo morali šifro pisali ročno, kar je privedlo do tipkarske napake. Zadnje meritve
pa smo dobili z montažo voščilnic v Esko Pilotu, ki se je izvedla mnogo hitreje kot montaža v
Fieryu.
Rezultati meritev izdelave montaž na različne načine:
Meritev

Ročna montaža (m:s)

Fiery (m:s)

Esko Pilot (m:s)

1

3:40

0:50

0:16

2

3:35

0:33

0:14

3

3:55

0:48

0:30

4

2:40

0:44

0:15

5

3:15

1:03

0:16

6

3:25

0:40

0:15

7

2:56

0:54

0:13

8

3:27

0:52

0:29

9

4:05

0:45

0:15

10

3:07

1:10

0:15

Skupaj

34:05

8:19

2:58

Preglednica 2: Časovna analiza
Iz preglednice lahko razberemo, da smo za ročni način porabili 34 minut in 5 sekund, pri
montaži v Fiery Command Work Station 8 minut in 19 sekund, kar je 4-krat hitreje kot pri
ročni montaži. Tako privarčujemo več kot 25 minut. Pri izdelavi montaže v Esko Pilotu pa so
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se montaže izvedle v 2 minutah in 58 sekundah. To so časovni podatki za vsako montažo
posebej, ker pa je Esko Pilot več montaž izvajal hkrati, jih je opravil v le 1 minuti in 26
sekundah, kar pa je 23-krat hitreje od ročne montaže. Tako smo montažo opravili več kot 30
minut hitreje kot v ročnem načinu in skoraj 6-krat hitreje kot v programu Fiery.

3.8 UPORABA IZDELANEGA DELOKROGA IN MOŽNOSTI IZBOLJŠAVE
Po končni analizi optimizacije smo obvestili vse zaposlene v repro studiu, ki delajo na
konkretnem primeru voščilnic. Razložili smo jim problem, ki je nastajal pri izdelavi montaž
na digitalnem stroju, kar so opazili tudi sami. Skupaj smo uvedli postopek, da za izdelavo
montaž poskrbijo tako, da normalizirane PDF-je zaženejo z delokrogom “Voscilnice
Montaza” znotraj Esko Pilota in ta na podlagi velikosti voščilnice pošlje dokument na
ustrezno montažo, ki je pripravljena za tiskanje. Tako sami pripravijo montaže in jih pošljejo
na stroj, kjer čakajo tiskarja. Razložili smo delovanje in možnosti spreminjanja delokroga ter
možnost izdelave drugih podobnih delokrogov za druge namene.
Izboljšave, ki jih bomo vsekakor vključevali, so dodatki Preflight Check, kjer lahko
ustvarjamo različne profile pregledovanja. V primeru voščilnic lahko vključimo
pregledovanje ustreznosti barv, če so vse v CMYK-barvnem prostoru, ustreznost resolucije
slike, pregledovanje dodatka za porezave in podobno. Želimo, da bi čim več možnosti napak
ugotovili že pri sami obdelavi datotek in ne šele po prvem iztisu na stroju. V Preflight Checku
lahko pregledujemo tudi transparence, ki so včasih problem interpretiranja na RIP-u
digitalnega stroja. Težave nastajajo tudi pri barvah, poimenovanih White, z vklopljenim
atributom Overprint in podobno. Vse to lahko še vključimo v delokrog ali pa ustvarimo
novega, namenjenega le za kontrolo. V delokrog lahko vključimo tudi transformacije. Primer
transformacije je pretvorba iz RGB v CMYK barvni prostor (če ga reprograf pozabi
spremeniti), lahko zamenjamo pisavo, preimenujemo datoteko in podobne modifikacije. Vse
to se lahko vključi v delokroge.
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4. RAZPRAVA O REZULTATIH Z ZAKLJUČKI
Diplomska naloga praktične narave je prinesla odlične rezultate in odprla tudi nove izzive za
izboljšavo digitalne priprave datotek. Optimizirali smo majhno področje, ki časovno močno
vpliva na proces izdelave produkta. Prišli smo do zaključka, da je optimizacija pripomogla k
precejšnjemu prihranku časa pri izdelavi montaž in ugotovili, da povprečno na podobnih
delovnih nalogih lahko privarčujemo vsaj pol ure časa. Ker delovna ura repropriprave stane
22,5 €, lahko po taki optimizaciji stranki ponudimo boljše cene, prav tako pa se nam dobiček
lahko še poveča. Optimizacija je skrajšala izdelavo za pol ure le na enem nalogu, kjer se tiska
le deset voščilnic. Na letni ravni pa lahko predstavlja veliko ur oziroma dni, ki jih sedaj
namenjamo drugim procesom. Poleg časovnega varčevanja je prav tako pomembno omeniti
bolj standardizirano delovanje priprave in odprave nezaželenih človeških napak.
Pri izdelavi delokroga smo tudi natančneje spoznali delovanje Eskovih programov, spoznali
smo, kako in kje se zapisujejo podatki v XML-zapisih ter potencial, ki ga ponuja Esko in ga
znotraj podjetja lahko še dodatno izkoristimo, glede na nove zahteve in potrebe.
Cilji pri izdelavi diplomske naloge so povsem doseženi; doprinesli smo tako k osebnostnemu
razvoju kot k razvoju podjetja.
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