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Az X-Rite, Incorporated és a Pantone LLC 
a 2012. március elsején kiadott körlevelé-
ben nyilvánosságra hozta egy új típusú 
szolgáltatásának beindítását. A Pantone 
LIVE digitális színadatbázis hozzáférés 
biztosítás haladéktalanul elérhet�vé teszi 
a fontosabb kiemelt védettséget igényl� 
színek (például a márkaszínek) szabvá-
nyait. A hírlevélben ismertetett Pantone
LIVE a Pantone szakgárda, valamint az 
X-Rite színtudományi és technológiai f�-
nökség által létrehozott els� új digitális 
üzleti egység (Pantone Digital Business 
Unite) irányítása alatt m�ködik. 

Az elmúlt év folyamán el�fordult hamisítási, csa-
lási és fogyasztómegtévesztési esetek feldolgozá-
sa bizonyítja, hogy ezek a csokoládétól a pezsg�-
ig, a szódától a t�sarokig és a mindenen jelenlév� 
márkaszínekre is kiterjedhetnek. A Cadbury cso-
koládégyár és a Veuve Clicquot például a márka-
színeik védelmében volt kénytelen tulaj   donjogi 
perbe keveredni, míg a Christian Louboutin-nek 
egy védjegyen szerepl� aláírással kapcsolatos 
problémái támadtak. A márkavédelem szempont-
jából kritikus márkaszín eltérése fogyasztói biza-
lomvesztést, kereskedelmi forgalomcsökkenést 
idézhet el�. 

A Pantone Color Institute által nemrég végzett 
vizsgálat tanúsága szerint a márkaszínek egyér-
telm� defi niálása és a nyomataik szính�sége a 
megkérdezettek 70 százaléka szerint üzleti szem-
pontból rendkívül fontos tényez�, 42 százalékuk 
pedig úgy fogalmazott, hogy a márkaszín-vonat-
kozású kihívások negatív hatással lehetnek ma-
gára a vállalatra. Közel ötven évvel ezel�tt a Pan-
tone a színszabványokat nélkülöz� ipar részére 
megalkotott egy színkommunikációs nyelvet, 
amely segített javítani a színmin�ség-állandósá-
got. Azóta az eredetileg analóg eljárást alkalma-
zó nyomdaiparban – a digitális korszak hatására 

– fejlett technológia alakult ki. Az új szolgáltatás-
sal kapcsolatban Ron Potesky, a Pantone cég alel-
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nöke megállapította: „A PantoneLIVE digitalizál-
ja a nyomdai gyártási m�veleteket azzal, hogy 
az ellen�rzés folyamatát kivonja a vizuális érzé-
kelés és szubjektivitás hatása alól, ezáltal javul a 
színállandóság és a korrekt színmegismételhet�-
ség – jelent�sen csökkentve az id�kieséseket és 
javítva a hatékonyságot.”
„A PantoneLIVE – az egész ellátóláncbeli színkeze-

lésben átfogó átalakulást biztosít a márkatulajdo-
nosok számára” – magyarázza Tom Vacchiano, az 
X-Rite elnök-vezérigazgatója.  „Mivel cégünk részé-
r�l dr. Sonia Megert digitális ellátólánc elképzelése 
vezetett a PantoneLIVE kifejlesztéséhez, ezért az új 
Pantone Digitális Üzleti Egységet � fogja vezetni.” 

Dr. Megert szerint: „A globálisan egységes szín-
szabványok léte – a márkaazonosság (Brand Iden-
tity) biztosítása szempontjából – alapvet� fon-
tosságú. A világon szétszórt ellátóláncot alkotó 
különféle szervezetek ezért harcolnak az egysé-
ges festékszín-azonosság biztosításáért.” A Panto-
neLIVE egy dinamikus ökorendszer, amely nyitott 
és az ellátólánc bármely résztvev�je által elérhe-
t�. A terméktervezést�l a kiskereskedelmi polco-
kon lév� árukig bezárólag biztosítani képes az 
egységes szính�séget az alkalmazott csomagolá-
si workfl ow révén. 

A márkaszínszabványok fontos alkotóelemei a 
valóságos nyomathordozóra, festékre és nyom-
tatóeljárásokra alapozott PantoneLIVE-nak. Ez 
teszi lehet�vé, hogy a márkatulajdonosok el�re 
tisztázni tudják, hogyan jelenik meg majd a cég 
valamely védett márkaszíne a különféle nyomat-
hordozókon, pl. a barna hullámkartonon, az 
átlátszó fi lmen vagy a fehér polipropilénen.  
A márkaszín nyilvántartás analóg a fentebb em-
lített digitális hálózati architektúra (DNA) fogal-
mával, amelyet azért hoztak létre, azért kezelik 
és karbantartják, hogy a digitális adatok tárhá-
zaként a világ bármely szállítója számára a szak-
szer� és egyértelm� színmeghatározásokat tar-
talmazó színkommunikációt biztosítson.   
„A PantoneLIVE használatának az el�nyei vi-

lágosak”, mondja Nigel Dickie, a testületi és kor-
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mányzati ügyek igazgatója. „Ez a digitális esz-
köz a különböz� nyomtatóeljárások és általuk 
használt anyagok esetében egyaránt számunkra 
eddig példátlan ellen�rzési és min�ségállandó-
sági lehet�séget képes biztosítani.  Segítségével 
minden csomagolóanyag-formátumnál 50 szá-
zalékkal csökkenthettük a színvariációk számát. 
Egyetlen színkeres�/színkombinációs tábla segít-
ségével id�megtakarítást is tudtunk elérni meg-
alkotásával, amelyet minden Heinz Beinz dizájn 
esetében alkalmazni tudunk. Az elért eredmény 
annyira jelent�snek bizonyult, hogy a Pantone-
LIVE alkalmazását más termékcsoportok (Heinz 
szappanok és spagettikarikák) esetében is kiter-
jeszteni szándékozunk.

A márkaazonosság szempontjából a fogyasz-
tási cikkek csomagolásain a színhelyesség dön-
t�en fontos, mert a gyógyszeriparban ez védi 
meg a fogyasztó egészségét kockáztató utánzás-
tól, hamisítástól. A világ számos vezet� gyógy-
szergyára részére csomagolóanyagokat gyártó 
Chesapeake cég („A gyógyszerhamisítást hiteles 
márkaszínek képesek korlátok közé szorítani” 
cím� esettanulmány állítása szerint) a Pantone-
LIVE-hoz fordult, hogy segítségével az általuk 
gyártott fogyasztói csomagolásokon alkalma-
zott színek megismételhet�en márkah�ek le-
gyenek. A márkaszín az orvoslás egyik sebezhe-
t� pontja, mivel már a legcsekélyebb színeltérés 
is felvetheti a hamisítás gyanúját.  

Egyik nyomdai megrendelésük esetében pél-
dául a Chesapeake 84 százalékkal tudta csökken-
teni a színváltozatok számát, ami jelent�sen javí-
totta az ellen�rzés hatékonyságát, gyakorlatilag 
nullára csökkentette a nyomtatás folyamán fel-
fedezett és el�z�ekben kifogásolt színeltéréseket, 
továbbá százszázalékossá tette az ügyfél-elége-
dettséget. A PantoneLIVE-nek volt egy másik po-
zitív ráhatása is a Chesapeake üzletágra: a cég, az 
angliai Leicesterben lév� üzemében korábban kö-
zel 3000 különböz� szín� festéket volt kényte-
len tárolni, most pedig elegend� 537 szín ahhoz, 
hogy a nyomtatott csomagoláson a márkaszín-
választék ne csökkenjen.

A PantoneLIVE hatalmas szoftverbázishoz 
csatlakozik, amely valós nyomathordozókra, fes-
tékekre és nyomtatóeljárásokra vonatkozó több 
száz ezer szín korszer� színmérés-technológiá-
val rögzített adatokat tartalmaz, továbbá profesz-
szionális workfl ow és színracionalizálási tanács-
adó szolgálattal is a megrendel�k rendelkezésére 
áll. Fellelhetünk benne különféle Pantone és 

X-Rite operációs m�veleteket, Bespoke spektrális 
mérési eredményeket és úgynevezett metaadato-
kat (azaz márkaszínek digitalizálása során hasz-
nált adatokra, címekre, szerz�kre, állományokra 
és állományméretekre vonatkozó további adato-
kat) is. A független színszabványokat digitalizált 
paletták (azaz videó színminta/színkeres� táb-
lák) kiterjesztésével alkotja meg, lehet�vé téve ál-
taluk azt, hogy biztonsággal el�re megjósolhatók 
legyenek a legkülönböz�bb min�ség� és szín� 
nyomathordozókon létrehozható majdani már-
kaszínek.

Az online adatbázisban tárolt márkaszíngy�j-
temény – lényegében – egy digitális „színminta-
könyvnek” (a Digital Swatch Book-nak) felel meg, 
amelyet biztonságos, csak a márkatulajdonosok 
és más, de szintén digitális felhatalmazással ren-
delkez�k által elérhet� hálózati portálokon tá-
rolnak. Az adatokat a jogosultak, megfelel� szín-
kommunikációs eszköz birtokában, a nyomdai 
gyártófolyamat bármely fázisában használhat-
ják, a különféle anyagaikkal kapcsolatban. Ez a 
centralizált színkommunikációs eljárás – a ter-
méktervezést�l a késztermékig bezárólag – biz-
tosítani képes a mindenkori konzisztenciát (a 
folyamatos márkaszính�séget és min�ségállan-
dóságot), a megfelel� m�veleti gyorsaságot és 
a piaci hatékonyságot. Ugyanaz a portál instruk-
ciókkal is segíti a beszállítókat a védett márka 
követelményein alapuló színmin�ség el�írások 
megismerésében is.
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