Vážený zákazník,
touto formou by sme Vás radi informovali o tom, že v našej spoločnosti TBB, a.s. bola úspešne
implementovaná nová verzia polygrafickej normy ISO 12647 – 2/2013, ktorá sleduje snahu lepšie sa
v praxi farebne vysporiadať s fenoménom optických zjasňovadiel obsiahnutých v papieri, ako to bolo
doteraz v starej verzii normy ISO 12647-2 2007.
Pre zákazníkov to znamená používanie dvoch nových ICC profilov pri separovaní dát a aj pri výrobe
nátlačkov:
1) PSO coated v3 pre tlač na natieraných papieroch odvodený z novej referencie FOGRA 51,
ktorý nahrádza doteraz používaný profil ISO coated_v_2 odvodený z referencie FOGRA 39,
2) PSO uncoated v3 (FOGRA 52) pre nenatierané papiere odvodený z novej referencie
FOGRA 52, ktorý nahrádza PSO Uncoated ISO 12647 odvodený z referencie FOGRA 47.
Kompletná implementácia normy bola v TBB, a.s. realizovaná v 08/2016, t.z., že od 1.9. 2016 sme
schopní plnohodnotne spracovávať všetky dáta pripravované v zmysle uvedených zmien.
Do konca roku 2016 plánujeme pracovať paralelne i so starými profilmi a referenciami, a to
nasledujúcim spôsobom:
1) dáta sa u nás pomocou vysoko sofistikovaného, špecializovaného softwaru prekonvertujú tak,
aby boli v súlade s novou normou,
2) dáta sa ponechajú v pôvodnom stave a tlač bude prebiehať podľa starej normy.
Oba spôsoby budú vždy vopred komunikované prostredníctvom pracovníkov obchodného oddelenia
TBB, a.s. zodpovedných za riadenie jednotlivých zákaziek vo výrobe, ale aby bolo možné
identifikovať, ako boli podklady pre tlač pripravené, je potrebné používať v príprave PDF pod
štandardom PDF-X možnosť označiť ich tzv. Output Intent (výstupný zámer) alebo, ak to nie je možné,
informovať nás o tomto zámere písomne (objednávka, email). Neoznačené a neidentifikované PDF
budeme v prechodnom období do konca roku 2016 spracovávať ako dáta pripravené podľa starej verzie
normy. V prípade reprintov zákaziek môžeme postupovať aj po skončení roku 2016 podľa starej verzie
normy, prípadne sa môžeme dohodnúť na prekonvertovaní dát podľa nových profilov.

