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Sanomalehti Karjalainen Oy valitsi ProImage 
ohjelmistot varmistaakseen painolaadun 

ja optimoidakseen painovärikustannuksia 
 

Lontoo, UK ja Joensuu, Suomi – 15. toukokuuta 2012:  ProImage on 

tänään julkistanut, että Sanomalehti Karjalainen Oy on ottanut käyttöönsä 

ProImage OnColor- ja OnColor ECO-ohjelmistotuotteet tehostamaan 

tuotantoaan. 

 
Ohjelmisto varmistaa, että sivutiedosto ovat laadullisesti kunnossa ennen 

niiden lähettämistä RIP- ja levynvalmistusprosessiin. Tämän lisäksi 

ohjelmisto automatisoi ilmoitustiedostojen käsittelyä ennen niiden 

sijoittelua sivulle tuotantoa varten säästäen näin aikaa ja mahdollisia 

kustannuksia aiheuttavia virheitä.  

 
”Se suorittaa nämä toiminnot erittäin nopeasti,” sanoo Matti Mäkijärvi, 

Sanomalehti Karjalainen Oy. 

 
Näiden lisäksi OnColor ECO painovärin optimointiohjelmisto 

automaattisesti vähentää painovärikulutusta ja kustannuksia ylläpitäen 

samalla korkeinta mahdollista painolaatua. Ohjelmisto automaattisesti 

muuntaa sivujen pikseli- ja vektoritiedot oikeaan väriavaruuteen 

säilyttäen samalla originaalivärien ilmeen. Se myös lyhentää 

kuivumisaikaa ja pienentää yhtiön hiilijalanjälkeä. 

 
Sanomalehti Karjalainen Oy julkaisee tilattavaa 7-päiväistä Karjalainen-

sanomalehteä.  Sanomalehti Karjalainen Oy kuuluu osana Pohjois-Karjalan 

Kirjapaino Oyj konserniin, jonka muiden tytäryhtiöiden julkaisemia lehtiä 

ovat 3 kertaa viikossa ilmestyvät Lieksan lehti ja Ylä-Karjala, 2 kertaa 

viikossa ilmestyvät Karjalan Heili, Outokummun Seutu, Parikkalan-

Rautjärven Sanomat ja Pogostan Sanomat sekä kerran viikossa ilmestyvä 

Pielisjokiseutu. 



Matti Mäkijärvi lisää “ (ProImage) ohjelmistoa on helppo käyttää ja 

OnColor ECO-tuotteen tarjoama painovärikustannusten säästö on myös 

meille tärkeä asia pyrkiessämme vähentämään tuotantokustannuksia 

samalla, kun ylläpidämme ilmoitusasiakkaidemme vaatimaa korkeaa 

laatua.” 

 

ProImage OnColor automaattinen kuvankäsittely- ja OnColor ECO 

painovärin optimointiohjelmisto toimitettiin ja ylläpidetään THT-image Oyn 

toimesta, joka on ProImage-partneri Suomessa.  

THT-image Oy on erikoistunut digitaalisten kuvankäsittely-, työnkulku- ja 

arkistointisovellusohjelmistojen toimittamiseen ja tukemiseen.  

 
 
New ProImage 
Vuonna 1995 alunperin nimellä  New ProImage America, Inc. perustettu 
yhtiö on johtava selainkäyttöön perustuvien digitaalisten työnkulku-, 
tuotannon seuranta-, värikuvien prosessointi- ja painovärin 
optimointiratkaisujen toimittaja sanomalehti- ja painoteollisuudelle. 
ProImage on sitoutunut tekemään monimutkaisesta julkaisemisesta 
yksinkertaisempaa, parempaa laatua tarjoavaa ja tuotantokustannuksia 
vähentävää käyttäen siihen stnadardia selainteknologiaa. 
New ProImage Ltd. pääkonttori sijaitsee Netanya, Israel, ja sillä on 
myynti- ja tukiorganisaatiot Pohjois-Amerikassa (Princeton, New Jersey) 
ja Euroopassa (Lontoo, UK). Lisätietoja ProImagesta: 
www.new-proimage.com. 
 
 
Yhteystiedot: 
Izzet Edige, New ProImage Ltd. 
Email: pie@new-proimage.com 
Puh: +44 (0) 84545 88600 
 
Timo Sieviläinen, THT-image Oy 
Email: timo.sievilainen@thtimage.fi 
Puh: +358-9-5622016 
 
Matti Mäkijärvi, Sanomalehti Karjalainen Oy 
Email: matti.makijarvi@karjalainen.fi  
Puh: +358 10 230 8080 
 

 

 
Tiedot tuottaa New ProImage toimeksiannosta Media Matters 

Yhteystiedot: Richard Hall, Puh:+33 (0)4 67 00 25 87 
Email: richard@media-matters.com 
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