


Globale standarder



Omverdenen: USA

SWOP: Specifications for Web Offset Publications 
Fra 1974
(etableret i 1974 af en komite nedsat af “The American Association of Advertising Agencies” 
og “The American Business Press”)

GRACoL: General Requirements for Applications in Commercial offset Lithography
Fra 1996
GCA: The Graphic Communications Association (etableret i 1966 nu kaldet IDEAlliance)

GCA har siden skiftet navn til IDEAllianceog i 2005 fusionerede SWOP med IDEAlliance. 
Dermed er både SWOP og GRACoL i dag under samme organisation. 

IDEAlliance: International Digital Enterprise Alliance (tidligere kaldet GCA)



Omverdenen: USA



Omverdenen: Schweiz 

Michael Abildgaard Pedersen



Lokalt ”standard”: Det enkelte danske trykkeri

Egne unikke fremgangsmåder
Rimelig god trykkvalitet
Forholdsvis tilfredse kunder

Men

ikke ensartet kvalitet
Ikke samme kvalitet som andre trykkerier



International Standard Organisation ISO

ISO er et verdensomspændende forbund af nationale 
standardorganer. For Danmark deltager Dansk Standard. 

Arbejdet med at fremstille internationale standarder udføres af ISO’s 
tekniske komiteer (TC). 

ISO har 229 tekniske komiteer, som hver har deres fagområde. 

ISO’s grafiske tekniske komite er nr. 130. 

TC130 tager sig udelukkende af standardisering 
af grafiske produktion og grafiske teknologier.

ISO-TC130 udgivet i alt 59 publikationer eller ”Grafiske Standarder”, 
som kan købes af enhver.

Michael Abildgaard Pedersen
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ISO TC 130 medlemmer

Michael Abildgaard Pedersen

p. 29-34

GA & Mediehøjskolen
burde overtage DS’ plads



ISO TC 130 daglig ledelse

Michael Abildgaard Pedersen
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International Standard Organisation ISO

= DKR 2.784

Michael Abildgaard Pedersen

p. 29-34



International trykkvalitet ISO12647-2

ISO’s tekniske komite nr. 130 (TC130) 
har bla udgivet ”ISO 12647-familien”:

ISO 12647-1 Parametre og definitioner
ISO 12647-2 Arkoffset og heatset
ISO 12647-3 Coldset / avisoffset
ISO 12647-4 Gravure / dybtryk
ISO 12647-5 Screen printing / serigrafi
ISO 12647-6 Flexografi
ISO 12647-7 digitale prøvetryk

Hvordan skal en CMYK-tryksag produceres ?

Michael Abildgaard Pedersen

p. 29-34

FORMÅL: at få alle trykmaskiner i verden
til at producere ens output



ISO 12647-2 opstiller krav til:

Krav til betragtningsbetingelser og målebetingelser
Prepresstekniske krav:
• Rasterfinhed 
• Rasterform
• Rasterdrejning
• Tonværdi sum 
• Tonværdistigning (punktbredning)
Materialetekniske krav:
• Egenskaber for 5 standardpapirkvaliteter
• Krav til trykfarverne
Tryktekniske krav (for tryk og prøvetryk):
• Fuldtoneværdier for CMYK 
• Fuldtoneværdier for overtryk RGB
• Tolerance OK-ark og oplagsark
• Tolerance prøvetryk og OK-ark

Michael Abildgaard Pedersen

p. 29-34



International trykkvalitet ISO12647-2: 
Krav til papiret

Michael Abildgaard Pedersen

p. 84-88



International trykkvalitet ISO12647-2
Krav til punktbredningen / TVIp. 124–125

Michael Abildgaard Pedersen



International trykkvalitet ISO12647-2
Krav til CMYK-trykfarverne

= CIELAB-værdier for den tørre trykfarve

= våde trykfarver

p. 40–42
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Indretning / indstilling af trykket
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Indretning / indstilling af trykket

Michael Abildgaard Pedersen



Hvad med gråbalancen?
(balancen imellem farverne)

p. 128

Michael Abildgaard Pedersen



ISO12647: Myter & sagn 

"...standarder giver en kvalitet, 
som er udtryk for laveste fællesnævner..."

Det har faktisk vist sig, at de trykkerier som har forsøgt 
at producere efter ISO 12647,  har opnået en kvalitetsforøgelse

Og at det har været SVÆRT at hæve kvaliteten op til ISO 12647

Michael Abildgaard Pedersen



ISO12647: Myter & sagn 

"...vi har hverken tid eller råd
til at gå i petitesser, for at stå og pusle med indretningen..."

Når først hele det grafiske workflow er indstillet til ISO 12647, 
så vil indretningen gå væsentligt hurtigere og der vil være en mindre 
makulaturprocent.
Det bliver altså hurtigere og billigere.

Michael Abildgaard Pedersen

Hvilken makulaturprocent har I haft i år?
(hvor mange tons papir har I købt og hvor mange tons er afhentet af Averhoff)

For hvor mange kroner, har I haft omtryk / omproduktioner?



ISO12647: Myter & sagn 

"...trykkerne kan opleve det som en degradering, 
fra at være en stolt faglig trykker til at blive maskinpasser..."

Det er ikke en degradering men en forfremmelse til ”Maskinmester” 

Der er mere end nogensinde behov for en trykker med viden om, fx:

• CIELAB
• Delta-E afvigelser
• Delta-H afvigelser
• Tonværdistigning (TVI)
• Prøvetryksvalidering

Samtidig får trykkeren nu ansvaret for opdatering af RIP-kurverne

Det bliver opnåelse af bestemte måleresultater der bliver det væsentligt,
I stedet for en tilfældig trykkers personligt fornemmelse for grøn.

Michael Abildgaard Pedersen



Hvis man vil standardisere..

..skal man indføre opmålinger af både tryk og prøvetryk, 
som en naturlig del af den daglige produktion

..skal man være villig til at ændre alle de nuværende fremgangsmåder

..har man sandsynligvis ikke personalet, som kan håndtere ISO 12647

..må man være villig til at efteruddanne personalet

..skal man have fuld opbakning fra teknisk personale, 
produktionsledere og andre mellemledere



Hvis man ikke vil standardiserer…

…så følger man ikke anbefalingerne fra:

…fordi man ved bedre selv ?

p.21



Faktisk bliver beslutningen taget i forarbejdet !
(.. Af kunderne?..måske tilfældigt?)

Michael Abildgaard Pedersen

Hér bestemmes,… 
hvordan der skal TRYKKES !

p. 98-99



Internationale Standard ICC-profiler

Det fremgår ikke af ISO12647-2 hvilken form for ICC-profil, 
der bør anvendes, kun at, 
” de tiltænkte tryktekniske forhold skal specificeres”, 
og at der så vidt muligt skal anvendes en ICC-profil.

ECI har ud fra Altona Test Suite fremstillet 
et sæt standardprofiler som frit kan downloades 
på www.eci.org

Nye ICC-profiler medio 2008

Michael Abildgaard Pedersen

p. 98-99

http://www.eci.org/


Pladefremstillingen bliver central

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

ISO12647-2
+

ISOcoated_v2.icc
+

Prøvetryk

er indrettet til at
TRYKMASKINEN
har en pkt.br. på:

C: 12-16%
M: 12-16%
Y: 12-16%
K: 12-19%



Pladefremstillingen bliver central
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ISO12647-2
+

ISOcoated_v2.icc
+

Prøvetryk

er indrettet til at

TRYKMASKINEN
har en pkt.br. på:

C: 12-16%
M: 12-16%
Y: 12-16%
K: 12-19%

Maskine 1

Maskine 2



Pladefremstillingen bliver central

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
Maskine 1

Maskine 2
har lavere 
pkt.bredning
end mask1



Hvad skal der til?
p.22



Hvad skal der til?
p.22



Hvad skal der til?
p.22



Hvad skal der til?

Prøvetryk? : ”…”Kunden får bare en pdf - et ”softproof”…”

(ISO 3664)



Hvad skal der til?



OK, hvordan kommer vi så i gang?

1. Kalibrering og karakterisering (Foranalyse: undersøgelse af nuværende kvalitet)
1. Kalibrering af trykmaskine (finindstilling og justering)
2. Hvordan er den nuværende trykkvalitet (problemer med maskine, trykfarve eller andet?)
3. Tryktest med farveføring i henhold til ISO 12647-2
4. Vurdering af punktbredning, trapping og gråbalance

2. Implementering
1. Anvend ovenstående tryktest til fremstilling af reprokurver
2. Ny tryktest med nye plade. Undersøg om ISO’s targetværdier kan opnås i trykmaskinen
3. ISO’s targetværdierne ”oversættes” evt. til måleudstyret i trykkeriet.

3. Eventuel fremstilling af ICC-profil (eller standardprofil, fx ISOcoated_v2.icc)
4. Instruktion og undervisning af teknisk personale, konsulenter
5. Dokumentation: 

1. Skemaer med targetværdier for trykkere og prepressparsonale
2. Fremstilling af kvalitetshåndbøger med procesbeskrivelser, inkl. Tolerancer
3. Eventuelt inddragelse i ISO 9001-systemet?

Michael Abildgaard Pedersen



Foranalyse: 
Gennemgang af nuværende fremgangsmåderp.143



Foranalyse: 
Gennemgang af nuværende fremgangsmåderp.144



Foranalyse
p.145



Foranalyse
p.146



Foranalyse



Foranalyse: TRYK



Test din trykkvalitet

Download Excel-ark fra www.12647.eu

Michael Abildgaard Pedersen



Foranalyse: TRYK



Foranalyse. TRYK



Foranalyse
RESULTAT



Implementering af ISO 12647

10.2.1 Kalibrering: Justering af trykmaskine
Først iværksattes en undersøgelse af trykmaskinens nuværende tilstand.
Det sikres, at alle trykværk er justeret og har acceptabel afvikling.
Det er vigtigt, at trykmaskinens justering og almene stand er pålidelig, inden der foretages tryktest og opmaling
til trykkurver.

10.2.2 Karakterisering: Tryktest 1
Der fremstilles et sat lineare CTP-plader, evt. med testformen Altona Measure (se kapitel 10.4).
Der trykkes pa blanktbestrøget papir med ISO’s CMYK-værdier (CIELAB).
Det er meget vigtigt, at der er ens farveforing over hele bredden, og at CMYK-vardierne overholdes.
Der udfores eventuelt tryktest pa alle maskiner, hvor fuldtoneværdierne indstilles i overensstemmelse med
ISO12647-2.
Der skal ikke tages hensyn til trykkontrast, punktbredning og gråbalance – KUN fuldtoneværdier.
Her er det vigtigt at kende indtørringsproblematikken vedrørende våd farve kontra tør farve, som er omtalt i afsnit 5.2.2.

10.2.3 Opmåling og analyse af tryktest 1
Et godkendt tryk opmales, og der fremstilles trykkurver for hvert trykværk.
I tilfalde af, at fuldtoneværdierne IKKE er trykt i overensstemmelse med ISO 12647-2, omtrykkes tryktest 1.

10.2.4 Implementering af nye RIP-kurver
De opmalte trykkurver implementeres i CTP/RIP, som faktiske eller aktuelle kurver.
ISO’s trykkurver for den aktuelle papirtype implementeres som target eller ønsket .

p.154-155



Implementering af ISO 12647

10.2.5 Kontrol af RIP-kurverne: Tryktest 2
Der udkøres et sæt nye plader med de nye tonkorrektionskurver.
Denne gang skal kontrolstrippen vare påvirket af den nye RIP-kurve, således at man kan kontrollere,
om ISO’s krav til tonværdistigningen er overholdt. Der trykkes med samme fremgangsmåde som tryktest 1.

10.2.6 Opmåling og analyse af tryktest 2
Et godkendt tryk opmales, og der fremstilles trykkurver for hvert trykværk.

10.2.7 Justeringer af RIP-kurverne
Eventuelle uoverensstemmelser imellem ISO’s normer for tonværdistigning og de nuværende værdier fra tryktest 2, 
rettes i RIP’en. I tilfælde af utilfredsstillende gråbalance i kontrolstrippen kan dette eventuelt forsøges tilpasset
i det digitale gråbalancefelt.

Eksempel:
Hvis der er rødstik i gråbalancefeltet – når alle ISO’s parametre i øvrigt er overholdt 
– kan der enten trakkes 2–5% ud af det magenta bidrag til gråbalancefeltet, 
eller der kan tillægges 2–5% til det cyane og gule bidrag.

10.2.8 Eventuel Tryktest 3
Det burde ikke være nødvendigt med en tredje tryktest,
idet de almindelige daglige ordrer også kan fungere som kontrol, 
såfremt der er en god kontrolstrip på de daglige ordrer.

p.154-155



Vedligeholdelse af implementeringen

Først når man har implementeret ISO 12647 og kender til alle standardens krav,
…har man friheden til at fravælge ISO 12647

Prepress-afdelingen skal:
Sikre at der er foretaget korrekt CMYK-konvertering
Sikre korrekt PDF-konvertering (PDF/X-3 + PreFlight/PitStop)
Fremstille evt. prøvetryk med korrekt ICC-profil og i overensstemmelse med ISO12647-2
Sikre at RIP’en fremstiller plader med korrekte tonkorrektionskurver (RIP-kurver)

Trykkeren skal:
Altid trykke med ens CIELAB-værdier for CMYK

ens værdier over hele arkbredden / banebredden
ens værdier igennem hele oplaget
ens værdier på alle job med samme papirtype

Kontrollere at punktbredningen overholder normerne
Have ansvaret for opdatering af RIP-kurverne

Eventuelle farveforskelle skal rettes i prepress-afdelingen, ikke i trykkeriet



Vedrørende ISO 12647 certificering

Michael Abildgaard Pedersen

Hvem kontrollerer kontrolløren ?
GA & Mediehøjskolen (uvildig)
Burde samarbejde om dette



Hvad skal vi være særligt opmærksomme på?
p. 115–116
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Hvad skal vi være særligt opmærksomme på?
p. 118–120
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Hvad skal vi være særligt opmærksomme på?
Måleforskelle ? (altid gældende)

Våd farve kontra tør farve ( er der forskel?)
Med eller uden decimaler = DeltaE 1

p. 50

Michael Abildgaard Pedersen



Hvad skal vi være særligt opmærksomme på?
En tør farve ser lysere og mindre kromatisk ud, end en våd farvep. 121–122

Michael Abildgaard Pedersen



Uden efteruddannelse er det umuligt

1-DAGES INTRO-KURSUS
I din virksomhed, for

• Trykkere
• Produktionsledere
• Prepresspersonale

• Standardiseret produktion?
• Introduktion til ISO 12647
• Workshops / praktiske 
øvelser og diskussioner, med 
udgangspunkt i jeres egne ordrer

10.000,- kr. 
ex. moms og transport

6-DAGES TRÆNINGLEJR
Fx hver onsdag i din virksomhed, for

• Trykkere
• Produktionsledere
• Prepresspersonale

• Standardiseret produktion?
• Introduktion til ISO 12647
• Gennemgang af jeres workflow, udstyr 
og de enkelte delprocesser

• Workshops / praktiske øvelser 
og diskussioner, med udgangspunkt 
i jeres egne ordrer

55.000,- kr. 
ex. moms og transport

Andre løsninger er mulige

GA?
Mediehøjskolen?
Konsulenter? eller  Konsulenthuse?

map@mediehojskolen.dk



…og ansæt en Kvalitetschef

KVALITETSCHEF SØGES
Personen skal have;

• Indgående kendskab til grafisk e produktionsprocesser

• grundigt kendskab og erfaring med ISO’s grafiske  
standarder, primært ISO 12647

• gennemslagskraft , handlekraft, løsningsorienteret og 
innovativ.

Vi kan tilbyde: 

Årsløn 660.000 kr. + 15% pension + fri bil.

Kvalitetschefen får det fulde ansvar og handlefrihed til at 
implementere og vedligeholde standardiseret grafisk produktion, 
herunder personaleansvar for produktionsfolk og produktionsledere.

Omkostningerne til en Kvalitetschef 
bliver opvejet af:

• Hurtigere indretningstider
• Lavere makulaturprocent
• Færre interne fejl
• Færre omtryk
• Færre reklamationer
• Gladere kunder
• Gladere ansatte

Kvalitetsstyring er ikke et system.
Det er en ledelsesholdning

Økonomistyring ?
Miljøstyring +

map@mediehojskolen.dk
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