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Začínáme s Datacolor TOOLS v2 – Přihlášení do programu 

Konfigurace a kalibrace přístroje 

Pro Datacolor TOOLS v2 jsou možné dva způsoby přihlášení: 

1. Uživatelé pigment módu použijí uživatelské jméno user a heslo cc3.  

2. Uživatelé textile módu použijí přihlašovací jméno dci user. Kolonka heslo 

zůstane prázdná.  

Po zadání přihlašovacích údajů, stiskněte OK 

 

Pokud jste dosud neprovedli konfiguraci spektrofotometru v programu Datacolor 

TOOLS v2, zobrazí se vám dialogové okno, níže uvedené. (Poznámka: pokud se 

toto dialogové okno nezobrazí, nastavení přístroje je možné provést přes kliknutí 

na Instrument  Setup).  

 

 
Pigment mód Textile mód 

        

      

Kliknutím na tlačítko 

Add provedete 

konfiguraci přístroje 
Z rolovacích menu vyberte 

výrobce (manufacturer) a 

číslo modelu (model). 
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. 

3. Klikněte na tlačítko Add, Z rolovacích menu vyberte výrobce (manufacturer) a číslo 

modelu (model) 

4. Následuje nastavení COM portu přístroje. Pokud používáte sériové připojení, 

nejpravděpodobněji se bude jednat o COM port 1 či 2. Pokud je přístroj připojen 

pomocí USB kabelu, podívejte se do nastavení ve Správci zařízení. Krok 5 ilustruje 

postup, jak toto nalézt ve Windows 7 i XP. Znáte-li svůj COM port, přejděte přímo 

ke kroku 6. 

  

5. Hledání COM portu ve Windows 7 a Windows XP. 
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Windows 7  

a) V nabídce Start najděte a zvolte Správce zařízení. (pozn. po otevření nabídky 

zkuste napsat slova správce nebo zařízení. Nabídka Start příslušnou položku 

vyhledá). 

b) Poznamenejte si COM port použitý pro připojení přes USB (hledejte USB serial 

port). Tento port je označením připojeného spektrofotometru. 

  

            

Zde napište správce 

a/nebo zařízení. 

Z nabídky zvolte 

Správce zařízení. 

Klikněte na šipku vedle položky 

Porty. Zde bude zobrazen 

COM port použitý pro připojení 

přes USB. V tomto případě se 

jedná o „COM5“. 
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Windows XP  

 Zvolte Start, Nastavení a Ovládací panely. 
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 Po té zvolte položku Systém. 

 Ze záložky Hardware, klikněte na tlačítko Správce zařízení. 

 V správci zařízení pak klikněte na Porty, označení portu si zaznamenejte. 

Klikněte na (+) vedle položky Porty. 

Zde bude zobrazen COM port 

použitý pro připojení přes USB.  

V tomto případě se jedná o „COM5“, 

který byl přidělený počítačem,  

VÁŠ COM PORT SE MŮŽE LIŠIT. 
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6. Vložte sériové číslo a klikněte na Add. 

7. Program bude následně požadovat data bílé kalibrační kachle. Ujistěte se, že 

máte kalibrační CD přístroje v jednotce. Označte soubory WHITESE.DAT a 

WHITESI.DAT, klikněte na tlačítko Otevřít. 

  

     

Doporučujeme použití 

rozbalovacího menu či 

šipky o úroveň výše, při 

hledání kalibračních 

souborů 



 

Datacolor TOOLS v2 – Návod k použití  9 

8. Následně se zobrazí kalibrační okno. Vyberte si své kalibrační nastavení a klikněte 

na Calibrate. (kalibrovat) 

 

9. Program bude požadovat černý kalibrační tubus, bílou kalibrační kachli popř. 

diagnostickou či zelenou kachli.   
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10. Příklad výstupu měření diagnostické kachle je uveden níže. 

  

    

Kalibrace zelenou kachlí by mělo být 

ukončeno zeleným indikátorem a  

v tomto případě i hodnotou 0,0 CMC DE 



 

Datacolor TOOLS v2 – Návod k použití  11 

Pracovní prostředí Datacolor TOOLS v2 

Datacolor TOOLS používá veškeré prostředky své pracovní plochy, čímž nabízí možnost 

okamžité dostupnosti pro ovládání a zobrazování dat na jedno místě, stejně tak, jako 

přístup pro většinu QC operací pro standardy a vzorky. Po spuštění programu Datacolor 

TOOLS v2, obsahuje úvodní obrazovka 3 hlavní panely: Ribbon bar (Pás karet), 

Desktop explorer a Template area (vzorkové, šablonové pole).  

  

Kliknutím na příkazové záložky se otevře paleta možný předdefinovaných příkazů. 

Po spuštění programu je výchozí záložkou Home. 

1. První krokem každodenního používání Datacolor TOOLS bude kalibrace přístroje. 

Tlačítko ke kalibraci je v kartě Instrument. Klikněte na kartu Instrument, po té na 

tlačítko Calib. Tímto spustíte kalibraci.  

  

Tlačítko kalibrace.  Karta 
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2. Po provedení kalibrace spektrofotometru se vraťte zpět do karty Home. 

 

Karta Home se skládá z příkazových skupin standard, batch, a system. Tyto 

skupina na kartě Home obsahují nejčastěji používané příkazy pro QC operace, 

jako jsou: měření standardů/vzorků, ukládání, vyvolání vzorků/standardů, stejně 

tak jako příkazy Illuminant (světlo), Search (hledat), E-mail a Tolerance. (pozn.: 

Kliknutím na tlačítko Measure Batch a Measure Standard dojde pouze k jednomu 

přečtení. Pokud chcete změni metodu čtení, tak aby docházelo k průměrování 

více čtení, podívejte se do sekce Změna vstupní metody měření vzorku.  

Tlačítko TOOLS  je vždy k dispozici nad pásem karet (ribbon bar), poskytuje 

přístup na hlavní obrazovku, tisk a formuláře. Home Bar Option umožňují 

personální nastavení karty Home. Detailní instrukce ohledně nastavení karty 

Home, naleznete v sekci Přidání tlačítek do karty Home.  

  

  

   

  

    

  

Tlačítko TOOLS 

Měření 

standardu 

Karta Home 

Příkazové skupiny Měření 

vzorku 
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Vkládání dat 

Desktop Explorer 
1. Měření standardu: umístěte vzorek do spektrofotometru a klikněte na vrchní 

polovinu tlačítka Std. Inst.  

2. Následně se zobrazí dialogové okno vyzývající ke vložení jména standardu. 

Vložte jméno a stiskněte OK.  

3. Spektrofotometr změří standard a umístí ho do části desktop explorer. 

Standard je zvýrazněn a jeho data jsou zobrazena datové mřížce.  

 

4. Měření vzorku: umístěte vzorek (batch) do spektrofotometru a 

stiskněte vrchní polovinu tlačítka Bat:Inst 

Zde napište 

název standardu 
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5. Defaultně je systém nastaven na automatické pojmenovávání a očíslování 

vzorků (batch), tudíž nebude požadovat zadání jména. Data měreného vzorku jsou 

nyní zobrazena. 

POZNÁMKA: Vypnutí automatického pojmenovávání a číslování, zvolte kartu Bat, 

klikněte na tlačítko Batch Defaults a klikněte na Auto Number (okýnko bude 

prázdné). Následně budete programem vyzváni k zadání nového jména pro 

vzorky (batch). Bližší informace jsou dostupné v sekci Změna vstupní metody 

měření vzorku .  
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Volba světla v Datacolor TOOLS v2  

  

1. Změnit světlo/pozorování: zvolte kartu domů a klikněte na tlačítko Illu/Obs. 

  

Světlo, které je 

na začátku 

seznamu, je 

zvoleno jako 

výchozí. 
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2. V okně Illuminant/Observer Selection mohou být vybrána světla do pořadí 

pomocí zvýraznění konkrétního světla a následným jeho posunutím pomocí 

vlevo umístěných šipek nahoru/dolů. Další světla mohou být přidána/odebrána 

z pravého sloupce pomocí uprostřed umístěných šipek vlevo/vpravo.   

3. V defaultní šabloně je primární světlo zobrazeno v tabulkách standardů i vzorků 

(batch). V tabulce jsou uvedena všechna dostupná světla.  

  

Pořadí světel může být 

měněno pomocí šipek 

nahoru/dolů 

Označená světla 

mohou být 

přesunuta do levého 

výběrového sloupce 

pomocí šipek 

vlevo/vpravo 

Světla jsou zobrazena 

v pořadí tabů na grafu 
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4. Zobrazení dat více než jednoho zdroje dat je možné pravým kliknutím na sekci 

Batch a vybrání možnosti Grid Configuration. 

  

  

5. Vyberte 3 světla z rozbalovacího seznamu. Poté klikněte na OK. Zobrazí se 3 
světla v tabulce vzorků. 

  

   

Vyberte 3 světla, která 

chcete zobrazit 
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Vytváření/editace systému tolerance. 

1. Tolerance jsou přístupné na kartě Home, pod skupinou příkazových tlačítek 

Systém. Po kliknutí na tlačítko Edit Tolerance lze vytvářet a upravovat tolerance.  

  

2. Kliknutím na Edit Tolerance se otevře dialogové okno. Zde napište jméno nové 

tolerance, v tomto příkladu „My new CMC tolerance“. 

 

  

Tlačítko 

Edit Tolerance 

umožňuje 

nastavovat  

a vytvářet 

tolerance 

      

  

Napište jméno nové tolerance. 
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3. Kliknutím na Add zobrazíte toleranci CMC. Do tolerance CMC DE toleranci a 

poměr l:c. V tomto případě 2,0 pro CMC DE a l:c poměr 2:1 včetně. Potvrďte OK. 

  

         

Klikněte na rozbalovací menu, vyberte 

toleranci a klikněte na Add 
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4. Nová tolerance bude vytvořena. Klikněte na tlačítko OK a přidejte ji do 

seznamu. 

5. Chcete-li použít nově vytvořenou toleranci, klikněte na rozbalovací menu pod 

tlačítkem Edit Tolerance a klikněte na Vámi vytvořenou toleranci např. „My 

new CMC Tolerance“. V grafu se následně zobrazí rozsah tolerance, pokud 

kliknete na tlačítko Tolerance pod tlačítkem Desktop Explorer, tolerance se 

zobrazí. 

   

Pokud kliknete pod 

Desktop Explorer na 

tlačítko Tolerance, též 

se tolerance zobrazí. 

Rozsah Vámi 

vytvořených tolerancí 

je zobrazen v grafu, 

jako zelené pole. 
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6. Pokud si přejete upravit jiý existující tolerance, ujistěte se, že je tato aktuálně 

zobrazená, následně pak klikněte na Edit Tolerance. 

  

  

7. V dialogovém okně klikněte na tlačítko Edit Evaluation. 

  

  

  

8. V tomto případě je zvolená tolerance CMC. Změňte DE podle potřeby tolerance, 

v tomto případě 1,5. Klikněte na OK a v dalším okně též na OK. Defaultní tolerance 

pro toleranční šablony (CMC 2:1) bude změněna na hodnotu 1,5. (Pozn.: Tato 

tolerance musí být zobrazena pod tlačítkem Edit tolerance, aby byla aktivní.) 

  

Ujistěte se, že tolerance, 

kterou chcete změnit, je 

zobrazena. Poté klikněte na 

Edit Tolerance 

  

Změňte hodnotu tolerance podle 

potřeby, v tomto případě na 1,5. 
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Změna vstupní metody měření vzorku  

Za základní metodu měření standardů a vzorků je jednorázové měření. Std Inst a Bat:Inst 

jsou společně v pásu karet, na kartě Home. Datacolor doporučuje několikanásobné čtení 

měření pro získání průměru. 

1.  Kliknutím na spodní polovinu tlačítka Std:Inst se změní metoda měření nebo 

Bat:Inst se změní vstupní typ. 
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2. Kliknutím na Instrument Average bude možné nastavit průměrování vstupních dat 

z přístroje (Instrument Averaging) jak pro standard, tak pro vzorek (batch). 

V rozbalovacím menu je také celá řada dalších možností nastavení. Po výběru 

Instrument Average dojde ke změně názvů tlačítek na Std:Inst Avg a Bat:Inst Avg. 

3. Změnit defaultní typ měření tak, aby bylo průměrování hodnot z přístroje 

nastaveno permanentně, klikněte na kartu Std a zvolte tlačítko Std Defaults. 
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4. V okně Standard Defaults klikně na rolovací menu Default Input Method, zvolte 

Instrument Average. Potvrďte OK. 
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5. Zopakujte celý proces pro vzorky (batch). Na kartě Bat klikněte na Bar Defaults. 

  

6. V okně Batch Defaults klikněte na rozbalovací menu Default Input Method,  zvolte 

Instrument Average. Pokud si přejete vkládat jméno pro každý vzorek (batch), 

klikněte na Auto Number (aby okénko vlevo zůstalo prázdné). Program bude 

následně vyžadovat jméno pro každý vzorek (batch) po každém měření. Pokud 

zůstane okénko vlevo zaškrtnuté, program bude nově naměřené vzorky 

pojmenovávat „Batch1…100“. Kliknutím na tlačítko OK potvrdíte nové nastavení. 
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Modifikace a vytváření šablon 

Šablony jsou přednastavené tabulky (jako okenní tabulky). Níže uvedená šablona „DC 

QC 3 View Panel Screen Template“ je defaultní šablonou programu Datacolor TOOLS 

v2. Šablona zobrazuje tři rozdílná okna, standard a batch data grid, color difference plot 

a color patch. 

  

Zobrazená data v oknu jsou nastavitelná. Datová pole mohou být modifikována 

v každé tabulce. 
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1. Pravým kliknutím do okna Data grid, jak je níže zobrazeno v okně Standard data 

grid, a zvolíte možnost Grid Configuration, zobrazí se dialogové okno Data View 

Configuration. 

Seznam dostupných polí je v levém podokně, v prvém podokně jsou pole 

zobrazená v mřížce 

. 

2. Pro snazší vyhledávání polí klikněte na ikonu.  

  

Dostupná pole standardů 
Hledat 

Aktuálně zobrazená data v mřížce 

standardů 
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3. Do kolonky napište vyhledávané kritérium. V tomto případě, bylo hledané kritérium 

„cie x“ a v pravém podokně se zobrazily výsledky „Std CIE X“. Kliknutím 

zvýrazněte vybraný a potvrďte OK. 

  

  

Napište vyhledávané kritérium Výsledky pro vyhledávané 

kritérium 

CIE X je přidán do zobrazených polí 
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4. Klikněte na OK a pole bude přidáno do Standard Data Grid. 

5. Pravým kliknutím na Batch Data Grid se otevře rozbalovací menu. Zvolte Grid 

Configuration, otevře se okno s dostupným poli pro vzorky. 

  

  

  

Aktuálně zobrazená data v Batch Grid 
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6. Jednoduše vyhledávejte kliknutím na ikonu   

  

  

  

7. Do kolonky napište vyhledávané kritérium. V tomto případě, bylo hledané 

kritérium „cie x“ a v pravém podokně se zobrazily výsledky „Batch CIE X“. 

Kliknutím zvýrazněte vybraný a potvrďte OK. 
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8. Batch CIE X bude přidán stránky Configuration. V této chvíli můžete změnit 

označení pole. 

9. Kliknutím na OK přidáte „Batch CIE X“ do tabulky Batch Data Grid. 
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10. Pokud chcete, můžete přetažením změnit pozice záhlaví. 

 

  

     

Můžete pohybovat se kterýmkoli 

záhlavím, stejně tak, jak bylo 

přetáhnuto  Batch CIE X do nové pozice. 
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11. Jakmile jste dosáhli Vám vyhovujícího zobrazení dat, pravým klikněte pravým 

tlačítkem do šablony a zvolte variantu „Save as template“. 

  

12. Then click “Ok” Dialogové okno „Form Save as“ se objeví. Je zapotřebí přiřadit 

souboru specifické jméno (File Name) a titulek (Title). V tomto případě bylo 

použito jméno „ABC Company template“, jak pro jméno, tak pro titulek. Může být 

použito jméno vaší společnosti, pokud jste ho nepoužili už předtím pro 

pojmenování šablony. 

13.  Šablona s názvem „ABC Company template“ bude vytvořena. 
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14. Pokud si přejete mít šablonu na úvodní ploše při každém zapnutí programu, 

klikněte na kartu System Tab a zvolte možnost Save Screen for Startup 
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Přidání tlačítka na kartu Home 

 V pracovním prostředí Datacolor TOOLS v2 je možné si do karty Home nastavit podle 

vlastních potřeb. Můžete přidat tlačítka v rámci příslušných příkazových skupin. 

 Postup přidání tlačítka kalibrace na kartu Home.  

1. Klikněte na tlačítko TOOLS a z rolovacího menu vyberte Home Bar Options. 

2. Následně se objeví dialogové okno Edit Home Bar. Toto dialogové okno obsahuje 

dvě podokna. Pravé podokno obsahuje veškeré příkazové skupiny a tlačítka, 

která jsou již na kartě obsažena. Klikněte na tlačítko lupy  a vyhledejte další 

dostupná tlačítka. 

  

Karta Home 

Příkazová skupina 

Tlačítko TOOLS 

Dostupné možnosti 
Používaná tlačítka 
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3. Do kolonky Filter String napište vyhledávací kritérium, v tomto případě „calib. 

V pravém výsledkovém podokně kliknutím zvýrazněte volbu Instrument Calib, 

klikněte OK: 

4. Objeví se dialogové okno Add Command. Můžete editovat název tlačítko a velikost 

tlačítka, příkazová skupina automaticky přiřazena. Potvrďte OK: 

5. Tlačítko Calibrate  bude přidáno do příkazové skupiny Instrument na pásu karet. 

Klikněte na tlačítko OK pro přidání tlačítka Calibrate.  

Zde napište své 

kritérium 

vyhledávání 
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6. Tlačítka Store All Standards nebo Store All Batches mohou být přidána na hlavní 

panel. Tato tlačítka naleznete pomocí hledání a zadáním jejich jména do kolonky 

Filter String 

7. Pokud na pás karet přidáváte screen/templates nebo printer forms, musíte též 

vybrat šablonu (template) do které to chcete přidat. Po kliknutí na OK program 

bude požadovat vyhledání šablony/formuláře (template/form). 
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8. Klikněte na výběrové tlačítko  a zobrazí se seznam dostupných funkcí.  

Kliknutím na lupu  můžete dohledat další funkce, které můžete přidat na pás 

karet. V tomto případě byl vyhledáván termín ABC Company template, napsáním 

abc company. Zvýrazněte volbu kliknutím na ABC Company Template a potvrďte 

OK:  
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9. Tlačítko ABC Company template bylo přidáno vpravo, mezi ostatní tlačítka. 

Klikněte na tlačítko OK. Přidáte tím tlačítko ABC Company template na kartu 

Home mezi příkazovou skupinu Forms. 
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Vyhledávání – hledání nejbližšího vzorku k desktopovému standardu 

  

Chcete-li změřit vzorek, který si přejte vyhledat kliknutím na horní polovinu tlačítka 

Std.Inst. Avg. z karty Home. Umístěte vzorek k měřící části spektrofotometru a klikněte 

na tlačítko Std.Inst.Avg..  

  
  

1. Objeví se dialogové okno, vyzívající k vložení jména standardu. Vložte jméno 

standardu a klikněte na tlačítko OK. V příkladu níže jsme použili název „Standard 

for Database Search“.  

2. Přístroj provede měření a jeho výsledek se objeví v části Desktop Explorer. 
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3. Pokud chcete vyhledávat, ujistěte se, že hledaný standard je vybraný/označený. 

Následně zvolte tlačítko Search z karty Home. Tlačítko Search se nachází 

příkazové skupině System. 
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4. Výsledky vyhledávání budou zobrazeny jak uvedeno níže. Tabulka vpravo 

vypisuje všechny vzorky z databáze, které splňují veškerá zadaná kritéria, která 

jsou zobrazena vlevo.  
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5. Kritéria č. 1. (červený rámeček) obsahují i vzorec barevné diference, počet 

vzorků a maximální DE diference pro nalezené vzorky. Kritéria č. 2 (černý 

rámeček), obsahují informace, jako jsou typy osvětlení a intenzita barvy, které 

typy vzorků mají být vyhledávány, v jaké složce mají být vyhledávány nebo jestli 

vyhledávat v uživatelem definovaném rozsahu. 

  

6. Můžete změnit jakékoliv z kritérií, kliknutím na tlačítko New Search a změnu kritérií 

pro hledání.  

Limity barevné diference pro 

vyhledávání 

Kritéria pro vyhledávání jako jsou typy 

vzorků, vybrané složky pro vyhledávání 

nebo jiné uživatelem definované 

prostředí pro vyhledávání 
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7. Pokud chcete permanentně změnit defaultní parametry/kritéria vyhledávání, 

vyhledejte kartu a zvolte příkazovou skupinu Search Defaults. 

  

  

8. Příkazovou skupinu Search default  může být editována v okně Systém Search 

Default. 


