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PrintCheck Running 

 

Fel kell készülni arra, hogy egyre gyakoribbá válik az a megrendelői elvárás, miszerint a szabványos 

ofszetnyomtatásnak megfelelő színminőséget dokumentáló jegyzőkönyvvel együtt kell leszállítani a megrendelt 

munkát! A P&E Measurements ehhez a felkészüléshez kíván hozzájárulni azzal, hogy több mint egy éven keresztül 

50%-os kedvezménnyel biztosítja PrintCheck Running szolgáltatását. 

 

 

Mi a PrintCheck Running? 

 Színfelügyelet, tanácsadás, benchmarking, marketing a szabványos ofszetnyomtatásnak való megfeleléshez 

 Rendszeres független, harmadik fél általi minőségigazolás, amely azt igazolja, hogy a Nyomda képes szabvá-

nyos ofszetnyomtatásnak megfelelő induló nyomatokat készíteni 

 

Miből áll a folyamat? 

 A Nyomdának negyedévente be kell küldenie egy-egy négyszínes futó munkából származó 3-3 nyomtatott ívet, 

az előkészítés és a nyomtatás legfontosabb adataival (rácstípus; rácssűrűség/spotméret, nyomóforma típusa; 

levilágítóberendezés; papírtípus; nyomdafesték gyártója, típusa; nyomógép gyártója, típusa; IPA%; nyomtatási 

sebesség, a nyomtatás időpontja). A nyomatokon nyomtatásellenőrző-csíknak kell lennie, amelynek tartalmaznia 

kell legalább az alábbi mérőmezőket: CMYK tónusmezők, CMYK 50%-os autotípiai mezők; másodlagos tónusme-

zők (M+Y, C+Y és M+Y). 

 A beküldött íveket a P&E Measurements bevizsgálja az ISO 12647-2 előírásainak való megfelelés szempontjá-

ból. 

 A P&E Measurements méréskiértékelési, diagnosztikai jegyzőkönyvet készít és küld meg a Nyomdának 

 A nyomatok megfelelősége esetén a Nyomda neve felkerül az „Érvényes PrintCheck Running” igazolással ren-

delkező nyomdák regiszterébe, amely a www.p-e.hu honlapon elérhető nyilvános jegyzék. 

 Ha a beküldött nyomatok vizsgálatának eredménye „negatív” (a nyomatok nem felelnek meg az ISO 12647-2 

követelményeinek), a nyomda új nyomatokat küldhet bevizsgálásra. Ha egy hónapon belül nem születik megfelelő-

ség, a Nyomda PrintCheck Running státusza visszavonásra kerül. 

 

Milyen előnyöket biztosít a PrintCheck Running? 

 Rendszeres objektív kép a Nyomda nyomtatási színteljesítményéről 

 A Nyomda minőségképességét bizonyító független, harmadik fél általi igazolás a vizsgált időintervallumban 

 Többletérték a Nyomda és többletérték a Nyomda megrendelői számára 

 A Megrendelő és a Nyomda közötti bizalom erősítése 

 

Milyen költségvonzata van a PrintCheck Running szolgáltatásnak? 

A PrintCheck Running igazolás éves szolgáltatási díja: 180.000,- Ft + áfa (a szerződéskötés napjától egy naptári 

évig szóló időtartamra) 

MOST FÉLÁRON! 

 

 

 


