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A Real Print Kft. szokatlan utat járt be 
a nyomdaiparban tevékenyked� vállala-
tok között. Alig több mint egy évtized 
alatt kétf�s mikrovállalkozásból több 
mint hatvanf�s középvállalattá növeke-
dett úgy, hogy a digitális nyomtatással 
induló vállalkozás b�vült ofszet nyomó-
géppel. 2007 óta dolgoznak a Heidel-
berg SpeedMaster B2-es, ötnyomóm�ves 
gépen is, aminek rendkívül hatékony 
üzemeltetéséhez saját fejlesztés� szoft-
vert alkottak: az egyenletes min�séghez, 
a gyors és költséghatékony gépindításhoz 
elengedhetetlen „closed loop” el�festéke-
z�, színmér� és automata korrigáló 
rendszert. Közben a cégtrió elérte azt 
a méretet, amivel a kezdetben igen haté-
kony és rugalmas kisvállalkozás irányítá-
sára kiválóan alkalmas rendszer már 
nem jelentett megoldást a tökéletes m�-
ködéshez. A lavina elindult, a színmér� 
és korrigáló szoftver sikertörténete hama-
rosan folytatódik, mivel már folyamatban 
van a teljes céges munkafolyamatot 
szervez�-irányító szoftver fejlesztése, 
ami további hatékonysági tartalékokat 
mozgósít.

A ColorKeyPro egy új színmér� és korrigáló 
szoftver, amely egy saját fejlesztés� interfé-
szen keresztül teljesen automatikusan képes 
vezérelni számos népszer� ofszetgép (pl. Hei-
delbergi, KBA, manroland) festékez� rendsze-
rét, amihez az XRite EasyTrax spektrális mér�-
asztala a támogatott eszköz. A Real Print Kft., 
a Real Press Kft., valamint a www.nyomtatas.
hu portál egyik társtulajdonosát, Veréczi Tibor 
ügyvezet�t kérdeztük a magyar fejlesztés� CKP 
rendszerr�l, amivel a drupán is kiállítanak a 6. 
csarnok B43-as standján. A terméket bemuta-
tó rövid videó itt megtekinthet�: http://www. 
youtube.com/watch?v=OpF2f-HSwHY&featu-
re=endscreen&NR=1 

Miért érezték szükségét a színmér� 
és korrigáló szoftver létrehozásának?
Gyors és alapos piaci tanulmányozás után ha-
mar rá kellett ébrednünk arra a tényre, hogy a 
nagy gyártók rendszerei számunkra elfogadha-
tatlanul drágák és nehezen átlátható a m�ködé-
sük. Az elmúlt években több, bels� használatra 
fejlesztett szoftvert írtunk, ezért most is magunk 
álltunk neki a saját és a piaci igényeknek legjob-
ban megfelel� megoldás elkészítéséhez.

Kinek érdemes beruházni, belátható id�n 
belül megtérül-e a befektetés?
Mi fél év alatt tudtunk annyi papírt, áramot, gép-
id�t megtakarítani, amib�l egy ilyen rendszer 
megvásárolható. Könnyen és egyszer�en eldönt-
heti minden nyomda, érdemes-e beruháznia egy 
ilyen fejlesztésbe, honlapunkon található egy 
megtérüléskalkulátor, akinek felkeltette az érdek-
l�dését a lehet�ség, kipróbálhatja: http://www.
colorkeypro.com/pdf/kalkulator.pdf 

Mekkora munkabefektetés egy ilyen 
szoftver megírása?
A ColorKeyPro fejlesztés több mint egy évig 
tartott, és számos probléma megoldásra került, 
ami a „gyári” szoftverekben nem vagy csak ne-
hezen kezelhet�. Minden egyes funkciónál fi -
gyelembe vettük gépmestereink meglátásait és 
a több mint 15 éves hagyományos és digitális 
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nyomdai tapasztalatunkat, hogy elkészüljön 
egy mindenki számára könnyen kezelhet� és 
átlátható termék, mely emellett jelent�s szak-
mai értékekkel is bír.

Megszületett az ötlet. Hogy vált valósággá 
a rendszer? 
2010 szeptemberében a cégen belül sikerült meg-
szervezni egy professzionális szakembergárda 
összehangolt projektmunkáját, amely arra hi-
vatott, hogy elkészüljön a gépmesterek által is 
könnyen használható rendszer. Ezen munká-
ban segítségünkre volt a színekkel kapcsolatos 
olyan, nemzetközileg is elismert cégek együtt-
m�köd� szakmai támogatása is, mint a Pantone 
és az X-Rite.

Mit�l más vagy talán jobb, mint a hasonló 
szoftverek?
Fontosnak tartjuk, hogy saját nyomdánk egy-
ben a referenciahelyünk is, ezáltal nemcsak lát-
ványos táblázatokon keresztül tudjuk bemutatni 
a ColorKeyPro el�nyeit, hanem termelés közben 
is látható a m�ködése. 

Habár a ColorKeyPro egy komplett, jól integ-
rálható rendszer, nagy el�nye, hogy modulá-
ris felépítésének köszönhet�en megfelel a szab-
ványosított szín kontroll bevezetés különböz� 
szintjeinek: pl. csak mérés, csak el�festékezés, 
mérés és automata korrekció.

A teljes Pantone skála integrációjával bár-
milyen direkt szín� munka mérhet� és ellen-
�rizhet�, ez azt hiszem, eléggé egyedivé teszi a 
rendszert. Nálunk az automat m�ködés és kor-
rekció az, amit a neve takar, nincs semmilyen 
kompromisszum  (job card, pen drive stb.).  

A PDF riport, amit a CKP generál, magáért 
beszél. Ezzel a rendszerrel bármelyik nyom-
da megszerezheti akár a nemzetközi tanúsít-
ványokat is. A letisztult felhasználói felületen 
keresztül még a nem szakmabeliek is fél óra 
alatt elsajátíthatják a rendszer használatát. Az 
X-Rite m�szerek népszer�ek a piacon, szívesen 
használják ezeket világszerte.  

  A CKP fejlesztése folyamatos, csapatunk kész-
séggel áll ügyfeleink rendelkezésére, és szívesen 
kiszolgálunk egyedi igényeket is. A vev�k tényle-
ges ipari igényeit szem el�tt tartva integrálunk új 
funkciókat szoftverünkbe. 

Programunk rugalmasan integrálható a meg-
lév� PrePress rendszerekhez a CKP Converter se-
gítségével (CIP3 licenc nem feltétel).

Milyen opciókat emelne ki, amire 
feltétlenül büszke?
A rendszer öntanuló el�festékezés-kalibrációval 
rendelkezik, így a gépterem festékezéskalibráció-
ja a gép és a festék esetleges változását mindig 
leköveti. Az el�festékezést és a korrekciót éles 
munkákon keresztül kalibráljuk (tehát ez a folya-
mat külön kalibrációs napot nem igényel). El�-
re jelezhet� a gép állapota (hézagolások, szorító-
nyomások stb.)  Teljes kontrollt biztosít nemcsak 
a gépmestereknek, hanem a menedzsmentnek 
és a vev�knek is.

 A program képes automatikusan felismerni a 
tesztcsíkokat, és nemzetközi és saját referenciák 
alapján is m�ködni.

Akár a komplett Pantone skála elérhet�, mind-
ez digitálisan. Vége a különböz� gyártók, illetve 
a megkopott színminta-gy�jteményekb�l adó-
dó reklamációk korának!

 És nemcsak a legelterjedtebben használt Pan-
tone Solid Coated skáláról van szó, hanem ak-
kor sem lesz zavarban, ha a vev�i a Pantone Solid 
Uncoated, Premium Metallics Coated, Pastels 
& Neons Coated, Pastels & Neons Uncoated, 
Metallic coated, Premium Metallic coated, Goe-
Guide™ coated skála alapján határozzák meg a 
színeket.
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 Saját digitális munkalap részébe a Magyar-
országon népszer� Scroll nyomdai kalkulációs 
program is csatlakoztatható. Ergonomikus és 
letisztult érint�képerny�s grafi kai felületen ke-
resztül kezelhet�.

 A tesztcsíkok felprogramozása gyors és inter-
aktív. A hozzá csatlakoztatott spektrofotométer 

használható kézi üzemmódban is. A program 
automatikusan küld riportot az el�re beállított 
e-mail címekre, amit „supervisor” jelszó véd. Így 
a vezet�k számára valós idej� információk áll-
nak rendelkezésre.
 Kívánunk további sikereket, sok érdekl�-
d�t és f�ként vásárlót a drupán!
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