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מסך ומדפסת כמו בשילוט1. בדוק את המסך והמדפסת שלך
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הצבע הנכון
אתם משקיעים הרבה בגרפיקה שלכם ורוצים שהיא תצא בדיוק כמו במסך או במדפסת שלכם

גם אנחנו בבכנען רוצים את אותו הדבר

אצלנו בכנען הדפוס והמסכים מכויילים לפי התקנים המובילים בעולם
כל מה שעליכם לעשות הוא לבדוק את המסכים והמדפסות שלכם לפי ההוראות שבדף הנגדי

צרו קשר והזמינו את סרגלי התקן לבדיקה עצמית
לא דומה למסך? יש לכם שאלה? זקוקים לעזרה? צרו קשר עם התקן.

טיפ צבע - המסכים והתאורה שלנו מכויילים בצורה מקצועית כדי לדמות את הצבעוניות של הדפוס. אנחנו רואים 
ומתקנים מול כיולים אלו. גם אתם יכולים לכייל את הציוד שלכם כדי שידמה כל סוג של דפוס ובו זמנית להמשיך 

לעבוד מול לקוחות אינטרנט.

מסך ומדפסת מכויילים
כדי להיות בטוחים שהמסך והמדפסת שלכם מציגים צבעוניות נכונה, בצעו בדיקת פשוטה. הורידו את סרגלי 

התקן אשר במחיצת כנען )חברים בתקן(, הציגו על המסך או הדפיסו במדפסת שלכם  והשוו לסרגלי התקן .
אם לא דומה, כדאי לכייל את המסך או המדפסת.

הוראות שימוש
הורד הקובץ מאתר התקן )מחיצת כיולים(  .1

הצג על המסך / הדפס / שלח לדפוס  .2
הצב את סרגל הבדיקה מול המסך או התדפיס   .3 

ובחן את מידת הדמיון / שונות.

  SRGB  העתק  VISUAL  סרגל התקן
ניתוח תוצאות

דומה - מסך/מדפסת/דפוס מכויילים לפי התקן
לא דומה - מסך/מדפסת/דפוס לא מכויילים

שאלות - 052-3597292
www.hateken.co.il - אתר
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הדפסה תקנית

קנית ת ה  הדפס
Michel Suraski
Prepress & Color Management
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  SRGB העתק  TECHNICAL  סרגל התקן

לתשומת לב :
.RGB וודא שהצבע ירוק בניהול הצבע ב

מעברי הצבע נבנו בצורה מכנית בפוטושופ ונועדו לבדיקה טכנית.
להסברים גלשו למחיצת כיולים באתר HATEKEN.CO.IL וחפשו את סרגלי התקן.

שאלות - 052-3597292 מישל.
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cmyk       rgb

Vector C.M: cmyk       rgb

BitMap C.M:

לייזר - זירוקס
הדפסות מדוייקות במחיר זול במיוחד. 

מהירות והספק גבוהים. 
מתאים למשרדים גדולים. 

הזרקת דיו - אפסון
הדפסות מדוייקות. מדוייק מאוד בפנטונים 

מחיר יקר להדפסה. איטית. הספק נמוך. 
מתאים למשרדים קטנים. מתאים גם לטקסטיל 

ואופסט )בזכות הפנטונים(

סרגלי התקן
ניתנים להורדה בחינם 

מאתר התקן. 
באתר ניתן גם להזמין 

דוגמאות מודפסות כדי 
להשוות מול מסכים 

ומדפסות

EIZO - מסך
מסכים מעולים הניתנים 
לכיול מקצועי ולהתאמת 

דפוס, אינטרנט ועריכת 
וידאו מדוייקת.

https://www.hateken.co.il/cnaan-print
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2. ניהול צבע לשילוט
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CMYK לא הכל ב
 .RGB להבדיל מאופסט, בשילוט ובכל הדיגיטל, מומלץ למקם תמונות ב

מקמו אותם בגרפיקה והשתמשו בסגירה שלנו אשר תשמר על הצבעוניות הטובה ביותר, על הפרופילים ועל 
הרזולוציה המקסימלית!

השלבים למודעה מושלמת 
קביעות צבע - השתמש בקביעות דפוס רגילות. עמוד 3

פריפלייט בסיסי - תוך כדי עבודה באינדזיין, בדוק שאתה עובד לפי הכללים . עמוד 4
סגירה - סגור  בסגירה שלנו כדי לשמר מקסימום איכות. עמוד 5

פריפלייט מקצועי - בדוק את קובץ ה pdf בקלות ובאופן אוטומטי. עמוד 6

סרטוני הוידאו הופכים את הכל לפשוט 
לניהול צבע יש מוניטין של מורכבות ומסובכות. 

זה לא חייב להיות כך.
מעבר לחוברת זו, אנו מזמינים אתכם לעמוד של כנען באתר התקן. שם מחכים 

לכם סרטוני וידאו המסבירים כל חלק בתהליך.

TUTORIAL

בפוטושופ לא כדאי לשלוח עבודה מסיבה אחת פשוטה - הקוים והטקסטים לא יהיו חדים, חבל.
אם בכל מקרה אתם רוצים להדפיס רק תמונה, אז בבקשה ב RGB )עם הפרופיל(.  ייצא הרבה יותר טוב.

חשוב להשתמש בסגירה שלנו. היא תשמור על הצבעוניות והרזולוציה הטובים ביותר

כשמשתמשים ב CMYK )הלא נכון(, מדפיס שטוח

RGB תמונה ב
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קביעות צבע לעיבוד תמונה
בפוטושופ

 edit - color settings - load   : הורידו את ״קביעות צבע תקניות לעיבוד תמונה״ והטעינו אותם דרך
באקרובט 

סמנו את ״קביעות דפוס תקניות לעיבוד״ דרך:
 Acrobat Pro DC - Preferences - General - Color Management 

קביעות צבע לעיבוד תמונה לדפוס כללי3. קביעות צבע לעימוד לדפוס כללי
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קביעות צבע לעימוד
באינדזיין ובאילוסטרטור

 edit - color settings - load   : הורידו את ״קביעות צבע תקניות לעימוד״ והטעינו אותם דרך
המיקום והפעולה זהות בשתי התוכנות

טיפ צבע - ההבדל בן ״קביעות הצבע התקניות לעימוד״ מול ״קביעות הצבע התקניות לעיבוד תמונה״ הוא 
בהתייחסות לפרופילים. בעיבוד תמונה חשוב לנו לשים לב לפרופילים. הפוטושופ ישאל אותנו מה לעשות כאשר 

חסרים פרופילים או כאשר הם לא מתאימים. באינדזיין ובאילוסטרטור באופן מסורתי מתעלמים מאי התאמות )פשוט 
מסובך מדי...(. הקביעות הללו מתאימות לרוב סוגי הדפוס. אפשר להתקין ולהשאיר.

INDESIGN



? CMYK או RGB .2

האם אתה אימג׳ מאסטר? התמונות שלך ייראו מושלם

בדיקה תוך כדי עבודה4. פרילייט בסיסי - אינדזיין
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מה זה פריפלייט ולמה הוא חשוב לך ולנו
כשעולים למטוס אתם סומכים על הטייס שבדק שהדלק מספיק לנחיתה ביעד... הבדיקות נקראות פריפלייט. 

כדי שהעיצוב שלכם יודפס כהלכה, אנחנו ממליצים לבדוק מספר תנאים בסיסיים.
כדי להקל על הבדיקה הכנו קובץ בדיקה אוטומטי לאינדזיין ולאקרובט וגם סרט המתאר את ההתקנה ומהלך 

הבדיקה. הכל נמצע בעמוד התקן שלנו, 

בדיקה אוטומטית תוך כדי עיצוב באינדזיין
האינדזיין מספק יכולת בדיקה תוך כדי עבודה. הפעל את אופציית ה Preflight המובנית בתוכנה וטען אותה 

בפרופיל הבדיקה של הדפוס שלך. כעת, תוך כדי עבודה, התוכנה תתריעה על שגיאות שיגרמו לעיצוב לא להיראות 
במיטבו. 

בדיקה בשלושה צעדים פשוטים
להוריד מאתר התקן את קובץ הבדיקה לאינדזיין. 1
להטעין באינדזיין . 2
כשמכינים קובץ לדפוס, לבדוק את הנקודה האדומה. 3

טיפ צבע - באתר התקן, במחיצת חברי התקן תוכלו למצוא בדיקות לעיתונות, לשילוט, לדיגיטלי.  עכשיו תוכלו 
לשלוח לדפוס ולהיות בטוחים שהקובץ מתאים לסוג הדפוס !

טיפ צבע - פרופיל הבדיקה הבסיסית באינדזיין מתאים לבדיקות שאנו עורכים לקבצים במערכות 
המתקדמות שלנו. הבדיקה המקדימה שלכם מקדמת הדפסה איכותית וצבעוניות טובה.

INDESIGN

דוגמה - פונטים חסרים
בכל סוג של דפוס, לא רק אצלינו בכנען, אם 

 PDF לא כללתם את הפונט בתוך קובץ ה
יש סיכוי גבוה שהטקסט שלכם ישתבש.

באמצעות הפריפלייט בתוך תהליך העבודה 
אפשר בקלות רבה לאתר בעייה נפוצה זו 

ולהמנע ממנה.
הקשה על האלמנט המסומן תקפיץ אתכם 

אליו באינדזיין. כל שנשאר לכם הוא 
להתייחס לבעייה ולתקן אותה. 

אחרי תיקון נכון, היא כבר לא תופיע 
בפריפלייט !

טעינת פרופיל הפריפלייט מתבצעת על 
ידי פקודת ה Load Profile... והצבעה על 

הפרופיל שהורדתם מאתר התקן.

https://www.hateken.co.il/cnaan-print
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טעינת פריפלייט לאקרובט5. סגירה והכנה לשילוט
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סגירה לשילוט
אף אחת מהסגירות הרגילות ל PDF לא אידאלית לשילוט. מסיבה זו הכנו לכם פרופיל סגירה 

מיוחד המתאים לשילוט )תמונות בRGB, עם פרופילים וברזולוציה מקסימלית(
הורד את הסגירה לשילוט מהעמוד שלנו באתר התקן וטען אותו באינדזיין דרך

 File - Adobe PDF Presets - Load...

PDF כעת, כל שנותר הוא להשתמש בסגירה שלנו כאשר אתם מייצאים קובץ

בעמוד הבא נסביר איך לבדוק קבצים בצורה מקצועית באקרובט. רגע לפני שנעשה זאת, נורד מאתר התקן את 
פרופיל הבדיקה המקצועי ונתקין אותו באקרובט שלנו

פרוט הצעדים:
הורד מאתר התקן את פרופיל הפריפלייט לאקרובט. 1
באקרוט פרו ייבא את פרופיל ההמרה )סיומת kfp( לפי הפקודות המצולמות. אין הבדל במסלולים בין . 2

מקינטוש ופי.סי.
זה הכל.. 3

INDESIGN
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בדיקה בצעד אחד פשוט6. פרילייט מקצועי - אקרובט
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רגע לפני ששולחים לדפוס
אז המרתם את ה pdf )לפי ההוראות בעמוד הקודם( והוא מוכן לשליחה לשילוט. 

זה הרגע לבצע בדיקה אחרונה כדי לבדוק שהכל כשורה. 
פרוצדורת הבדיקה באקרובט היא מקצועית, אוטמטית, בודקת את כל הפרמטרים 

החשובים ועורכת מספר שניות בלבד. 
הבדיקה זהה לבדיקה שאנו עורכים אצלנו במערכות המתקדמות שלנו.

בדיקה בשלושה צעדים פשוטים
הורד מעמוד התקן שלנו את קובץ הבדיקה לאקרובט וטען באקרובט )בדיוק כמו שהטענת את פרופיל ההמרה(. 1
פתח את חלונית ה Preflight והקש על Analyze כאשר הקובץ שלך פתוח. 2
הקש  על כפתור ה Show שיקפיץ אותך אל הקטע הבעייתי. התייחס או תקן לפי הצורך )סגור קובץ מחדש(. 3

ACROBAT
מה שאנחנו בודקים:

פונטים - הפונטים חייבים להיות מוטבעים בקובץ. כאשר הפונטים תקינים ומוטבעים, אין צורך להמיר אותם לקווים 
)התהליך גורם לבעיות אחרות(. ללא פונטים מוטבעים לא נוכל להתקדם בהדפסה.

הבדיקה מזהה פונטים קטנים מחמש. הדבר נעשה כדי לוודא קריאות. התייחסו לפי הצורך. פונטים בפוטושופ 
יודפסו כתמונה ולא יהיו חדים

רזולוציה - הרזולוציה האפקטיבית בסגירה צריכה להתאים לדרישות הדפוס. המינימום בבדיקה הוא 80ppi. אם 
השלט ענק, התעלמו מההודאה

 .  HATEKEN CHROMO - Coated GRACoL 2006 אנו מתייחסים כ cmyk עם פרופיל בלבד. ל rgb - טווח צבע
זהו פרופיל בסיסי שיש בכל פוטושופ. למי שיש פוטושופ ישן, מומלץ לעדכן את הפורפיל.

קישורים - וודא שכל התמונות מקושרות לקובץ אחרת הדפוס יקבל תמונות ברזולוציית מסך. 

overprint - טקסטים או עצמים לבנים באוברפרינט, יעלמו! בשטחים שחורים גדולים ייראו העצמים מלמטה. 
הזהרו מאופצייה זו והשתמשו בה רק אם אתם יודעים בדיוק את אופי השימוש בה. 

פשנטון - כדי להגיע לאחידות, אנו ממירים את הפנטונים לטווח הדפוס התקני HATEKEN CNAAN. אנו ממליצים 
להשתמש בערכי CMYK במקום בפנטונים כדי להגיע להתאמה טובה יותר מול המסכים והמדפסות שלכם.

קווים דקים - עלולים להעלם בדפוס או לקבל זגזוגים. ואם כבר קו דק אז לוודא שיש בו כמה שפחות צבעים. 
ההגבלה בקובץ הבדיקה היא 0.128 פונקט. אם אתם מגדילים בעשר, ניתן להתעלם מההודעה.

גרסת אקרובט - יש לסגור באקרובט בגרסה 5. סגירה בגרסה ישנה יותר מתאימה לציוד דפוס מיושן וגורמת 
להשטחה של הקובץ ולשלל בעיות )קווים לבנים דקים, פונטים שהופכים לתמונות, שינויים בשחור( 

שחור - שחור במאה אחוז ללא צבע נוסף נראה דלוח ולא חזק מספיק. מומלץ לחזק את השחור ל 60,40,40,100

עמודים - עמוד אחד בקובץ אחד !

חומרים שונים - בעמוד הבא תמצאו גדלים והערות בנוגע לחומרים השונים. אנא הקפידו לקיים את ההוראות כדי 
שנוכל לספק לכם את העבודה באיכות ובמהירות המירבית.



צילומי מסך להבהרה7. טיפים חשובים

0 5 2 - 3 5 9 7 2 9 2 MICH EL@H ATEKEN.CO.IL

1. קביעות חשובות באקרובט
כל מי שעובד בצורה מקצועית באקרובט חייב לשים לב לשלושה פרמטרים בסיסיים:

Overprint Preview - אופצייה זו חייבת להיות מסומנת כדי לזהות בעיות כמו העלמות של לבן או דריסת צבע
פונטי מערכת - לא להשתמש כדי להציג פונטים בעייתיים ולא לדמות אותם באמצעות פונטי המערכת

הגדרות עמוד - חייבים לראות כדי לזהות בעיות תאימות מול גדלי הדפוס
אדובי מאפשרים לזהות את הבעיות הנ״ל ע״י משולש אזהרה צהוב בחלון הפריפלייט. הקשה על כפתור ה 

Adjust תפתור את הבעייה באופן אוטומטי. לאחר התיקון, את מקום המשולש הצהוב יתפוס סימון אישור ירוק.

2. הדמיית צבעוניות הדפוס שלנו על המסך שלכם
בחבילת אדובי ניתן להשתמש באופציית ה Proof Setup, להתקין את פרופילי הדפוס שלנו ולראות על המסך 

ISO Coated v2  שלכם את הצבעוניות שתתקבל אצלינו בדפוס. פרופיל הדפוס שלנו הוא התקן האירופאי
כדי למנוע בלבול, לרשותכם עותק עם שם מעוברת. HATEKEN CNAANל. להורדה מעמוד התקן שלנו.

3. הדמיית צבעוניות השלט במדפסת שלכם
אם ברשותכם מדפסת אפסון או זירוקס עם כיול תקני, תוכלו להדפיס כמו בשילוט שלנו ו/או כמו בכל דפוס 

המכוייל לפי התקן. המדפסת שלכם יכולה להפוך ל״איריס״. השתמשו בפרופילים שבעמוד התקן כדי להתאים 
הפלט שלכם לדפוס בו אתם מדפיסים.

4 אנחנו קרובים לאינטרנט
אין צורך להמיר קובץ שהוכן לאינטרנט. פשוט השתמשו בערכי cmyk עבור כל הווקטורים והשאירו את התמונות 

בשלושה צבעים. סגרו לפי מה שמקובל לאינטרנט ותקבלו pdf מתאים.
טיפ צבע - עבודה ב RGB מאפשרת גמישות רבה בעריכת התמונות. תזרים עבודה בשלושה צבעים מתאים גם 

 .CMYK לדפוס דיגיטלי שטוח וגם לשילוט. בהרבה מקרים אין צורך בכלל להמיר תמונות ל

5. קצת הסטוריה
פעם היו ממירים את הפונטים לקווים וסוגרים לאקרובט הכי ישן כדי לשטח את התמונות. זה היה פעם. מזמן.
אל תמירו את הפונטים ואל תשמרו באקרובט 4.  זה לא רק מיותר, זה עושה נזקים. הפונטים לא מומרים כמו 
שצריך וההשטחה גורמת לקווים לבנים דקים ולבעיות תאימות בהדפסה. תסגרו רגיל והפעילו את הבדיקות 

באינדזיין ובאקרובט. 

6. אינדזיין! לא פוטושופ. לא אילוסטרטור.
אדובי בנו את פוטושופ כדי לטפל בתמונות באופן הכי מקצועי ואת אילוסטרטור כדי לייצר וקטורים באופן הכי 

מקצועי. אינדזיין נוצר כדי לעמד את התוצרים של התוכנות היעודיות הללו. 
נכון שבכל תוכנה אפשר לעשות הכל אבל.... זה כמו לנסוע באוטוסטרדה עם טרקטור. 

1. האזהרה
הקש על משולש אזהרה צהוב

התיקון
הקש על Adjust והבעיות נפתרות

2. הדמיית השילוט באינדזיין
ידנית בכל מסמך. לא לשכוח לסמן 

! Overprint Preview את ה



8. רזולוציה - כמה שיותר !

עדיף יותר!
הסגירה שלנו מאפשרת לכם למקם את התמונה ברזולוציה המקסימאלית. בשילוט הדבר הכי בעייתי - שלא תהיה 

פחות מידי רזולוציה !

טיפ צבע 1 - בדקו באינדזיין את הרזולוציה האפקטיבית של התמונה שלכם. בהחלט אפשר להשתמש בתמונה 
מהאינטרנט כל עוד מקטינים אותה לרזולוציה אפקטיבית מתאימה.

אתם רוצים שהערך יהיה 300ppi לפחות

טיפ צבע 2 - השתמשו בפוטושופ לבדוק עד איזה גודל ניתן להדפיס
נסה לא לרדת מ 300ppi. שים לב שה Resample לא מסומן. 

 .300ppi טיפ שילוט - לשילוט חשוב לבטל את ההקטנה של התמונות ל
אנחנו רוצים לשלוח לשילוט את מקסימום הרזולוציה !

השתמשו בסגירה שלנו, שם זה מבוטל.

רזולוציה למתקדמים
הדפוס מדפיס ברזולוציה מסויימת. בכל פעם שמשתמשים בתמונה עם רזולוציה גבוהה יותר מרזולוציית הדפוס, 

האנפורמציה העודפת נזרקת. התהליך גורם לתמונה להתרכך קצת )שזה הרבה יותר טוב מתמונה מטושטשת 
בגלל חוסר רזולוציה(. המהלך האידאלי הוא להכין תמונה בדיוק לרזולוציה של הדפוס שלכם ואז לחדד אותה 

בהתאם לטכנולוגיית הדפוס. בדפוס לשילוט יש לחדד בצורה חזקה כדי לפצות על המרחק שבו צופים בתמונה.

״פיקסול״ - פעם, כשלתמונה לא היתה מספיק רזולוציה, היא היתה מודפסת בריבועים ריבועים. קראו לזה 
פיקסול. כיום, הציוד משוכלל יותר והתמונה מודפסת מטושטשת, כמו בצד השמאלי של הדוגמה.
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מטושטש - רזולוציה נמוכה חד - רזולוציה נכונה



9. תמונה טובה - טיפים בתפזורת
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זה חשוב !
הנה כמה טיפים שיעזרו לכם להמנע מהשגיאות הנפוצות ביותר בשילוט בפרט ובעיבוד תמונה בכלל

לבן שרוף
ברור שהתמונה הימנית קופצת יותר אבל כדאי 

להבהיר וגם להשאיר את השיניים...

כחול סגול
הרבה מסכים מציגים סגול ככחול. הזהרו

בתמונות המכילות שמים, ים ו...ג׳ינסים

לבן נטוי
וודאו שהצבעים הבהירים מוצגים בצבעוניות 

נכונה אחרת המוצר החדש שלכם ייראה משומש

)ברור, אבל בכל זאת( - מסך טוב ומכוייל זה לא בזבוז. הוא יחסוך לכם הרבה מאוד כסף וזמן.

כהה סתום
מרוב רצון לדרמה, הסגירה הותירה את הדוגמנית 

עם גוש שחור במקום שערות.

חד?
ככול שהתמונה יותר קטנה, כך כדאי יותר 

להשקיע בחידוד

טעים?
וודעו שהצבעוניות עזה עד כמה שהפרופיל של הדפוס יכול להכיל 

רווי?
הזהרו מצבעים חזקים מידי. בדפוס הם ייראו 

פחות מדהימים ובלי פרטים

נראה טוב

במסך לא מכוייל

נראה טוב

רוויה נכונהחד

נראה טוב

לבן שרוף

בהדפסה

כהה סתום

רווי מידימטושטש

נראה ישן



Expert Color Manager
Michel Suraski
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מכירת מסכים בכל הרמות 
לעיבוד תמונה מקצועי

הדרכות ניהול צבע ועיבוד כיול מקצועי למסכים ומדפסות
תמונה: אימג׳ מאסטר, 

פוטושופ, לייטרום, הכנה 
לדפוס

התקן - ניהול צבע ישראלי
התקן נוסד ע״י מישל סורסקי, מומחה ניהול צבע ועיבוד תמונה 

מהמובילים והוותיקים בארץ. התקן מאפשר ללקוחות לפגוש ספקים 
המכויילים לפי התקנים המחמירים ביותר בעולם. 

ספקים המחזיקים בתקן עוברים ביקורת איכות בכל חודש והעובדים 
שלהם זוכים להדרכות צבע יעודיות. הכל כדי לספק ללקוחות את 

השירות המקצועי ביותר.
www.hateken.co.il

איזו פרו
מסכים מקצועיים לא חייבים להיות הכי יקרים בעולם. באיזו תוכלו 
למצוא מסכים המתאימים לצלמים ומעצבים מתחילים וגם לבעלי 

מקצוע מובילים. 
ניופאן, היבואנית, שכרה את שרותיו של מישל סורסקי כדי לספק 
לכם את השירות הטוב ביותר. כיולים, תמיכה, מסך חלופי ואפילו 
אחריות יצרן ל5 שנים מבטיחים את ההשקעה שלכם במקצועיות.

www.eizo-pro.co.il

אימג׳ מאסטר
גם אם יש את המצלמה הכי טובה, העיצוב הכי מגניב והדפוס הכי 

מקצועי בעולם - התמונה צריכה להיות מושלמת. כזו שתעביר בדיוק 
את המסר שהתכוונתם.

בקורס האימג׳ מאסטר לומדים איך לגשת נכון לתמונות שלכם 
ובמינימום זמן ומאמץ להביא אותן לרמה המתאימה ללקוחות 

שלכם, לקיר של גלריה או לתחרות צילום.
www.image-master.co.il

ת 
כיולים • הסמכו
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