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Profi l tiskového média  2016

• Digitální tisk novin s personalizovaným obsahem
• Nové produkty a možnosti prezentace
• Firemní a produktové přílohy
• Edukativní dvoustrana velikosti plakátu A2 
• Edukativní skládačky
• Oslovení cílové skupiny či skupin spravovaných v CRM
• Zpětná vazba a vyhodnocení DM kampaní

• Marketingové projekty
• Perforovaná plocha s unikátním kódem 
 pro prodejní kampaně
• Firemní časopisy
• Interaktivní PDF s interpretací nabízeného řešení
• Speciální projekty
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Představení
Noviny pro grafi cký průmysl jsou 
čtrnáctideník, určený odborné 
i  laické veřejnosti v  grafi ckém, 
pre-press a  polygrafi ckém prů-
myslu. Nezanedbatelnou cílovou 
skupinou jsou rovněž společnos-
ti, zabývající se výrobou polygra-
fi ckých produktů a  v  neposlední 
řadě též dodavatelé technologií. 
Noviny vhodným způsobem kom-
binují odborné informace s obec-
ným zpravodajstvím z  oboru 
a díky své periodicitě mohou na-
bídnout informace „na  poslední 
chvíli“, čímž získávají zřetelnou 
výhodu vůči ostatním periodic-
kým tiskovinám v oboru.

Společnost GRAFIE CZ, s. r. o. 
je vydavatelem Novin pro grafi c-
ký průmysl a sídlí na adrese – Ko-
něvova 2660/141, 130 00 Praha 3, 
e-mail: info@grafi e.cz.

Obsah
Obsahová náplň je připravována 
tak, aby plně uspokojila co nej-
širší skupinu čtenářů. Odborné 
statě v  Novinách se dají rozdělit 
do čtyř tématických skupin.

Stěžejními tématy náplně 
novin jsou informace o  novin-
kách z polygrafi ckého trhu, které 
zlepšují technologické postupy 
tiskových zakázek, jak z  oblasti 
ofsetového tisku, tak i  z  oblasti 
digitálního produkčního tisku. 
Další podstatnou částí je testová-
ní software, především pro řízení 
zakázek, či pro kontrolu nasta-
vených kvalitativních standar-
dů v  tiskovém provozu. Dalšími 
testovanými produkty jsou např. 
monitory pro DTP nebo měřicí 
přístroje pro kontrolu barevnosti.

K  obecnému zpravodajství 
patří zejména rozhovory, které 
mapují názory na  aktuální tren-
dy grafi ckého průmyslu a články 
z  oblasti teorie zpracování textu 
a  obrazu. Ty slouží k  obecnému 
vzdělávání „polygrafi cké“ veřej-
nosti.

Menšími novinovými útvary 
jsou krátké zprávy a  informace 
o  personálních změnách ve  fi r-
mách, stěhování fi rem,  jejich 
vzniku či zániku a  samozřejmě 
i  o  výstavách, veletrzích a  semi-
nářích.

Součástí Novin pro grafi cký 
průmysl jsou tématické kon-
cepty, které mapují dané téma 
a  slouží k  uvedení do  dané 
odborné problematiky. Další 
specializovanou přílohou je Fi-
remní (produktová) příloha, 
která vzniká na zakázku dodava-
tele technologie a která uceleným 

způsobem představuje společ-
nost a její produkty.

Náklad
Noviny pro grafi cký průmysl 
vycházejí jako čtrnáctideník 
v  nákladu 2 500 kusů. Z  nákla-
du je 2 000 výtisků adresně ro-
zesíláno abonentům, zbývající 
počet je distribuován na  vybra-
né recepce společností z  oboru, 
na stánky partnerů v rámci obo-
rových výstav, do odborných škol 
a  na  vzdělávací a  podobné akce 
pořádané vydavatelem.

Noviny pro grafi cký průmysl

Struktura čtenářů
Digitalní tisk

Ofsetový tisk

Flexotisk
a sítotisk

Dodavatelé
8 % 5 %

22 %

1 %

Školy 
a instituce

Ostatní Fotografové 
a fotobanky

Vydavatelství
Reklamní agentury

a grafi cká studia

3 %

4 %

3 %

9 %

45 %
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Uvedené ceny jsou bez DPH. Další formáty jsou možné.
Inzerce: Arnošt Nečas, arnost.necas@novinygp.cz, tel.: +420 222 714 580

Noviny pro grafický průmysl

Plošná inzerce
Název rozměr v mm (š × v) Cena

PIBZ banner záhlaví 86,5 × 24 4 000 Kč

PIOP ouško v příloze/konceptu 85 × 80 20 000 Kč

PIPT podval na titulní straně 284 × 76 34 000 Kč

PIP podval 284 × 76 25 000 Kč

PI1 1/1 A3 284 × 446 60 000 Kč

PI2 1/2 A3 na šířku 284 × 220,5 34 000 Kč

PIJP Junior Page 187 × 265 32 000 Kč

PI3PERF 1/3 A3 na výšku perforovaná 91,5 × 446 30 000 Kč

PI3V 1/3 A3 na výšku 91,5 × 446 26 000 Kč

PI3S 1/3 A3 na šířku 284 × 148 26 000Kč

PI4 1/4 A3 na výšku 139,4 × 220,5 21 000 Kč

PI6 1/6 A3 na výšku 91,2 × 220,5 17 000 Kč

PI8 1/8 A3 na šířku 139,4 × 107,8 13 500 Kč

PI12 1/12 A3 na výšku 91,2 × 107,8 9 000 Kč

PI11 2 strany A3 630 × 470 90 000 Kč

Sloupková – řádková inzerce
Název rozměr v mm (š × v) Cena

RBT banner na titulní straně 91,2 × 45 6 000 Kč

RI4 1/4 sloupce 43 × 107,8 5 000 Kč

RAZ razítko průměr 50 mm (50 × 50) 5 000 Kč

RIVB velký banner 139,4 × 30 6 000 Kč

RIMB malý banner 91,2 × 25 3 000 Kč

RIT řádková inzerce 100 znaků 500 Kč

Speciální inzerce – ofsetový tisk
Název Náklad Cena

DESK Desky 2 000 ks 120 000 Kč

PPON Obálka novin 2 000 ks 120 000 Kč

VLEP Vlep 2 000 ks 30 000 Kč

PR článek 2 000 ks 10 000 Kč

Přílohy
Název rozměr v mm (š × v) Cena

FPL Firemní či produktový list 2 strany A3 50 000 Kč

NL Nabídkový leták 4 strany A4 30 000 Kč

Vkládané přílohy na „křídě”
Název rozsah Cena

PV8 Firemní či produktová příloha 8 stran A4 (4/4) – vazba V1, 2 × skoba 90 000 Kč

PV4 Firemní či produktová příloha 4 strany A4 (4/4) – leták 2 × A4 50 000 Kč

PVL Firemní či produktový list 2 strany A4 (4/4) – list A4 35 000 Kč

SPV Speciální projekt
generální partner speciálního projektu 80 000 Kč

partner speciálního projektu 25 000 Kč

Zpracovaná příloha je vložena do nákladu, který je adresně rozesílán, tzn. 2 000 ks. Cena je kalkulována pro náklad 
2 000 ks včetně textu přílohy, zalomení, ofsetového tisku (materiál křída lesk 135 g/m2) a knihařského zpracování.

Vkládaná inzerce
Název poznámka Cena

VI4 4/1 leaflet (dvoulist A4)
Cena je kalkulována na náklad dle adresné rozesílky,  
cca  2 000 ks.

50 000 Kč

VIL 2/1 A4 (list A4) 20 000 Kč

VI jiné formáty menší než A4 15 000 Kč

Ceník inzerce 2016
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Digitální data, jak již by-
lo v  úvodu zmíněno, 
jsou největší nezná-

mou v celém procesu tisku. Da-
ta vznikají v  různých progra-
mech a hlavně je vytvářejí lidé 

s  různou znalostí problemati-
ky přípravy dat a  tisku. Proto 
je tu dlouhodobá snaha o stan-
dardizaci tiskových dat, která 
v poslední době reaguje na vel-
mi široké možnosti grafi ckých 
efektů v grafi ckých aplikacích, 
kde již jen těžko stačí standard 
PDF/X-1a, zavedený v roce 2001 
pro předání dat „na  slepo“, te-
dy takových dat, která by měla 
zrealizovat každá tiskárna bez 
zásahů do dat. Základem tako-
vého PDF jsou CMYK data, de-
fi nice přetisků, defi nice geo-
metrie stránky a data bez živé 
průhlednosti. Právě tuto po-
slední podmínku je čím dál tím 
složitější dodržet. Proto přichá-
zejí nové standardy, které umě-
jí zpracovat data z  dnešních 
grafi ckých aplikací co nejrych-
leji a  co nejefektivněji. Stan-
dard, o  kterém uslyšíme stá-
le častěji, se jmenuje PDF/X-4. 
PDF/X-4 povoluje takřka libo-
volnou barevnost (RGB, Lab, 
CMYK, Spot, Gray), u které ale 
vyžaduje zcela jasné popsání 
objektů ICC profi ly a  defi nicí 
tiskového záměru, povoluje ži-
vé průhlednosti, defi nuje geo-
metrii stránky. Pro klasickou 
ofsetovou tiskárnu jsou tato da-
ta problematická a  raději stále 
preferuje data PDF/X-1a. Digi-
tální tiskové technologie jsou 
ale na  tato data připravená, 
a  pokud máte současný, kva-

litní RIP, je pravděpodobné, 
že tato data korektně zpracuje-
te. Za  předpokladu, že jej má-
te správně nastavený. Zásadní 
vliv na  kvalitu zpracování má 
použitý PS/PDF interpreter. 

Adobe PDF Print Engine 
2.5 (APPE 2.5)

Adobe PDF Print Engine je in-
terpretr, který přináší ve  vět-
šině případů řešení. Stejný 
engine používají i  současné 
grafi cké aplikace, proto použi-
tí stejného enginu na RIPech je 
logickým vyústěním situace. 
Adobe PDF Print Engine pod-
poruje zpracování průhlednos-
tí, korektní práci s  vloženými 
ICC profi ly, dokáže zpracovat 
i  v  PDF umístěné vrstvy, pře-
tisky CMYK objektů přes Pan-
tone barvy. Dá se říci, že pokud 
vytvoříte korektní PDF/X-4, 
dokáže ho Adobe PDF Print En-
gine zpracovat. Podmínkou je 
zapnutí Adobe PDF Print Engi-
nu na RIPu. Na mnoha RIPech 
je tato volba ale ukryta kdesi 
v předvolbách a je třeba ji najít 
a následně použít. Bohužel ani 
Adobe PDF Print Engine není 
schopen univerzálně zpraco-
vat všechna data. Některá data 
připravená pomocí postscRIP-
tu skončí chybou při zpraco-
vání Adobe PDF Print Engi-
nem. Je tedy výhodné vytvořit 
dvě tiskové fronty, jednu s  PS 
a  druhou s  Adobe PDF Print 
Enginem. 

Otestujte si RIP

Pokud vás zaujala možnost 
použití Adobe PDF Print Engi-

nu na svých RIPech, pak máte 
možnost otestovat si správnost 
interpretace na  RIPu pomo-
cí Altona Test Suite 2.0, což 
je testovací arch s  manuálem 
k  použití, díky kterému lze 

zjistit schopnosti vašeho RIPu. 
Na tomto archu je mnoho testo-
vacích obrazců, které se snaží 
nasimulovat většinu možných 
problematických objektů v PD-
F/X-4 a na základě konkrétního 
výtisku z vašeho stroje dokáže-
te určit, zda je váš RIP schopen 
tisknout tato data správně.

Výtisky na obrázcích

Pro názornost vlivu PS a  PDF 
Print Enginu jsme naskenovali 
dvě realizace týchž tiskových 
dat na jednom stroji, s jediným 
rozdílem nastavení. Naskeno-
vaný obraz vlevo ukazuje vý-
sledek tisku se zapnutým PS 
Enginem a  naskenovaný ob-
raz vpravo s  Adobe PDF Print 
Enginem. Přitom data jsou 
připravena korektně, v  dobré 
grafi cké aplikaci. Data byla při-
pravena pro tisk na ofsetu s vy-
užitím páté věže pro tisk přímé 
barvy, která je jako samostatný 
plát umístěna v  datech a  přes 
ní se má přetisknout CMYko-
vá květina. Realizace ofsetem 
s  přímou barvou by proběhla 
bezproblémů. Problém nastavá 
ve chvíli, kdy tato data chceme 
vytisknout na CMYK stroji bez 
Pantone barvy a  je jedno, jest-
li digitálním nebo ofsetovém. 
Zde se při použití PS Enginu 
stávají data nevytisknutelná, 
protože nedojde ke  korektní-

mu převodu Pantone barvy 
do  CMYK s  vyřešením přetis-
ku CMYK květiny. Adobe PDF 
Print Engine si s  těmito daty 
poradí zcela bez problému.

Žhavá novinka!!!

Adobe PDF Print Engine 3

Ještě než jsem dopsal tento text, 
vydalo Adobe zprávu, že uvádí 
na  trh novou verzi Adobe PDF 
Print Enginu. Jedná se o verzi 3, 
která bude postupně imple-
mentována do  RIPů k  digitál-
ním strojům.

Co přináší nového

APPE3 má přinést zrychlení 
a  zpřesnění interpretace slo-
žitých grafi ckých dat ze sou-
časných grafi ckých aplikací. 
Knihovny APPE3 již nyní, po-
dle vyjádření Adobe, používají 
aplikace Adobe Creative Cloud 
a  Adobe Acrobat 11. Integrace 
APPE3 do nových RIPů, což se 
očekává v  následujících mě-
sících, by měla zjednodušit 
pracovní postup od  návrhu až 
po  předvídatelný tisk.  APPE3 
by měla přinést také výrazné 
zrychlení zpracování variabil-
ních dat a dat zpracovávaných 
pro opravdu produkční rotační 
digitální stroje, o  to se má po-
starat Mercury RIP Architek-
tura, která umožní škálovatel-
nost a dokáže koordinovat více 
APPE3 v tandemu v rámci jed-
noho systému. Máme se tedy 
na co těšit. 

-Jan Štor, GRAFIE CZ-

PS vs. Adobe PDF Print Engine
PDF/X-4 data jsou na současných RIPech zpracovatelná, většinou je třeba přepnout jen 

interpretr a použít Adobe PDF Print Engine 2.5 na vašem RIPu.

Viditelné 
změny. 
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V še začíná důsledným 
výběrem a selekcí sním-
ků. Konkrétní postup 

je na  každém z  vás (tomuto té-
matu jsme se již věnovali). Vy-
bírejme opravdu jen ty sním-
ky, které za to stojí. Nemá cenu 
„ubíjet“ nezaujaté diváky kvan-
titou. Kvalita především! Klaď-
me důraz na technickou strán-
ku (ostření, expozice, barvy) 
a obsahovou stránku (kompozi-
ce, vtip, myšlenka). Můj soukro-
mý tip je roztřídit snímky do tří 
základních složek: originál (ne-
upravené), tisk (upravené, max. 
velikost) a  web. Máme-li vytří-
děno, můžeme začít přemýšlet, 
co s nimi dále. 

Zálohy, CD, DVD, HDD

První možností je zkopírování 
fotografi í na  nosič (CD, DVD) 
nebo na  harddisk. Tento krok 
by měl být zcela automatický 
a  jednou z  prvních věcí při 
návratu z dovolené (či zkrátka 
z foto akce). Bohužel CD a DVD 
disky nevydrží věčně. Výrobci 
běžně udávají životnost cca 10 
let, realita je však jiná. Běž-
ná CD vydrží sotva polovinu 
(ta nejlevnější třeba i  jen 2–3 
roky), DVD jsou na tom o něco 
lépe. Vyplatí se investovat 
do  dražších a  kvalitních dis-

ků. Dobrou alternativou jsou 
„DTD“ (DataTresorDisc) disky 
– speciální nosiče s garantova-
nou dobou uchování záznamu 
160 let. V  případě zálohování 
snímků na  disk dávejte před-
nost externímu HDD, který 
bude ideálně určen výhradně 
fotografi ím. Interní PC disky 
obsahují množství dalších dat 
(vč. systémových), jsou mno-
hem více zatěžovány a  den-

ně musejí čelit potenciálním 
hrozbám z internetu.

Galerie, Facebook, Flicker

Oblíbenou variantou je tvorba 
online galerií – na  vlastních 
webovkách, stránkách typu 
„Flicker“ či sociálních sítí typu 
„Facebook“. Jde o rychlou a po-
pulární variantu, v rámci které 
můžete své fotografi e prezento-

vat širokému diváckému pub-
liku a  nemusíte složitě posílat 
stovky megabytů dat (mailem, 
přes FTP, uschovnu). Nevýho-
dou je fakt, že jakmile je něco 
jednou online, ztrácíte nad tím 
kontrolu a  nelze odhadnout, 
kdo všechno vaše snímky uvidí 
a  co se s  nimi bude dít! Proto 
vždy dobře zvažte, co a  kam 
hodláte „uploadovat“, cesta 
zpět už potom není. 

Fotoalbum a Fotokniha

Nejrozšířenější variantou je 
stále klasické fotoalbum. Mezi 
běžně tisknutelné rozměry pa-
tří 9 × 13, 10 × 15 a 13 × 18 cm. 
Takto vytištěné snímky, chrá-
něné fólií (navíc jako celek bez-
pečně uložené v albu z tvrdých 
desek), vydrží bez problémů 
desítky let. Album je skladné, 
přenosné, můžete se s  ním 
kdykoli pochlubit. Hitem po-
sledních let se stala Fotokniha 
– moderní alternativa klasic-
kého fotoalba. Synonymem 
fotoknihy je u  nás společnost 
CeWe Color. Vybírat lze mezi 
množstvím formátů (čtverec, 
panorama, klasika – 3 : 2), ně-
kolika velikostmi (od  fotok-
nihy „do kabelky“ až po XXL/
A3 formát), a navíc – fotoknihu 
si můžete „navrhnout“ sami 
– pomocí speciální aplikace 
online. 

Fotoobrazy

Velkoformátový tisk a  násled-
ná adjustace – Vrchol v oblasti 
fototisku. U  formátu A3 a  více 
teprve naplno vyniknou bare-
vy, kontrast, hloubka obrazu, 
ostrost a  celková kompoziční 
i  obsahová pestrost! Tiskne se 
na RC papíry (s podložkou), Fi-
neart papíry (baryt, akvarel), 

na  vinyl, bavlnu, samolepku, 
transparentní papír ap. Oblí-
benou adjustací je tisk na  ma-
lířské plátno, které je následně 
vypnuté do vnitřního (dřevěné-
ho) rámu. Dobrou variantou je 
nakašírování fotografi e na tvr-
dou podložku. Existuje mnoho 
typů desek – od  lehkých Kapa 
(plast, papír, PU jádro), přes 
tvrdé (Mount, Gatorfoam) až 
po  těžké hliníkové (Dibond). 
Klasické sklo dnes již nahra-
zuje speciální laminační fólie, 
chránící fotografi i proti me-
chanickému poškození, vlh-
kosti a UV záření. Vše lze ještě 
nakonec vsadit do  stylového 
rámu (množství profi lů, mate-
riálů i barev – etalonem v obo-
ru je fi rma Nielsen). 

Závěrem

Finalizaci fotografi í (nejen) 
z dovolené by měl představovat 
určitě tisk. Z  toho 2–3 nejlepší 
snímky na  velkoformát (A2) 
a  výběr cca 50 snímků buďto 
do  fotoalba nebo Fotoknihy. 
Zálohování na  externí HDD 
by mělo být samozřejmostí, 
tvorba fotogalerie (s preferencí 
na  vlastním webu) pak již jen 
jakýmsi bonusem.

-mha-

Finalizace fotografi í (nejen) z dovolené

Možností, kam s fotografi emi, je mnoho: Online fotogalerií počínaje, 
přes zálohy na CD, DVD, externí HDD a velkými fotoobrazy konče.

Poradna: Léto pomalu končí, po dovolených a prázdninách nám však zbývá na paměťových kartách, ve smartphonech, na fl ash pamětích 
(či kdekoli jinde) velké množství vzpomínek ve formě báječných fotografi í. A zde přichází obligátní nerudovská otázka: Kam s nimi? 

INZERCE

28. MEZINÁRODNÍ VELETRH OBALÒ 
A OBALOV¯CH TECHNOLOGIÍ

27. MEZINÁRODNÍ VELETRH TECHNOLOGIÍ 
PRO TISK, SIGNMAKING A SIGNAGE 

Veletrhy EMBAX a PRINTexpo - největší odborné veletrhy obalů, obalových technologií 
a tisku v ČR a SR se uskuteční 25. – 28. ÚNORA 2014 na brněnském výstavišti

Základní nájemné v˘stavní plochy: 2.800,- Kã/m2 (bez DPH)

Termínové slevy:  - 25% ze základního nájemného do 15. 9. 2013 
- 10% ze základního nájemného do 15. 11. 2013

www.printexpo.cz www.embax.cz

Ve stejném termínu
pořádáme:

26. mezinárodní veletrh 
zafiízení pro obchod, hotely

a vefiejné stravování

7. mezinárodní veletrh
mlynáfiství, pekafiství 

a cukráfiství 

29. mezinárodní 
potravináfisk˘ 

veletrh
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dekády se má zvýšit o  dalších 
400 %. V  roce 2012 představo-
vala globální velikost trhu 3D 
tisku hodnotu 1,3 mld. USD, 
v  roce 2015 dosáhne 3,7 mld. 
USD a v roce 2019 se dostane až 
na úroveň 6,5 mld. USD. Při vý-
robě fi nální produkce, nejčas-
těji v podobě součástí určených 
k další montáži, se technologie 
3D tisku ponejvíc, až z  jedné 
třetiny všech aplikací, uplat-
ňuje při výrobě vozidel. Další-
mi odvětvími, která využívají 
produkty připravené pomocí 
3D tisku, je výroba spotřební-
ho zboží, strojírenství, medicí-
na, školství, letectví a  zbrojní 
průmysl. Snižování cen 3D tis-
káren umožňuje, aby 3D tisk 

pronikal i  do  sféry individuál-
ního využití, například v  mo-
delářství.

3D tiskárny u nás

Na  českém trhu jsou 3D tis-
kárny dostupné již od  roku 
1995. Rostoucí obor služeb 3D 
tisku přitahuje i  u  nás další 
zájemce o výrobu 3D tiskáren. 
Marek Zloch, manažer projek-
tu 3Dfactories ve  společnosti 
Aroja ve  Strážnici, konstatuje, 
že v  Anglii vzniká každé tři 
týdny nový projekt na  výrobu 
3D tiskáren. Většina nadšenců 
však nedokáže přenést ideu 
projektu do  realizační fáze. 
Přejít od  prototypu do  reálné 
výroby vyžaduje investice. Fir-
ma Aroja působí v  segmentu 

výroby 3D tiskáren od  roku 
2011. Podle fi remních prodej-
ních statistik poptávka po  3D 

tiskárnách vzrostla od  ledna 
do června 2013 o 67 %. Největší 
zájem se projevuje ze strany 
škol a  architektů, kteří tvoří 
42 % zákazníků. Poptávka sílí 

rovněž u fi rem a institucí. Ma-
sovějšímu rozšíření mezi širší 
veřejnost zatím brání vyšší po-
řizovací cena tiskáren.

V  současné době využívají 
3D tisk především školy, slé-
vačské a  letecké fi rmy, vývo-
jáři, elektroinženýři a  desig-
néři. Celkem 95 % zákazníků 
tvoří podniky a  veřejné insti-
tuce, které si pořizují 3D tiskár-
ny pro profesionální využití. 
Nárůst zájmu zákazníků z  řad 
soukromých osob je kvůli ná-
kladům na  pořízení pomalejší. 
Nákup 3D tiskárny při vstupu 
na  trh před 15 lety představo-
val investici v řádu několika set 
tisíc. Aktuálně se cena zařízení 
pro běžné využívání pohybu-
je v  rozmezí od  25 do  80 tisíc 
korun. Za  posledních pár let 
ceny menších modelů výrazně 
poklesly a  snižování cen bude 

zřejmě pokračovat. V  blízké 
budoucnosti by se 3D tiskárny 
mohly stát běžným vybavením 
individuálních zájemců o tech-
nologii 3D tisku.

Využití 3D tiskáren nabízí ce-
lou řadu zajímavých aplikací. 
Během krátké doby lze vytvo-
řit součástky, jejichž výroba by 
při tradičním postupu byla vý-
razně náročnější. K  používání 
3D tiskáren přitom nejsou tře-
ba žádné speciální znalosti či 
dovednosti. Vyrobit součástku 
o hmotnosti 150 gramů přitom 
vyjde se všemi náklady prů-
měrně na  200 korun. Součas-
ným trendem na  českém trhu 
je růst počtu fi rem, které chtějí 
investovat do  3D tisku a  mají 
v  plánu nabízet produkty 3D 
tiskáren dalším uživatelům.

-gko-Tiskárna EASY3DMAKER. 

V souladu s  prudkým 
rozvojem internetu 
v  posledním desetile-

tí se zadávání tisku přes web 
(W2P) vyvinulo v  preferova-
ný způsob objednávání, ode-
sílání a  organizace tiskových 
zakázek. S  více než deseti le-
ty na  trhu je Printgroove JT 
Web softwarové řešení, kte-
ré prostřednictvím job tiketu 
umožňuje bezpečně a  nepře-
tržitě (24/7) zadávat tiskové 
úlohy přes web – bez ohledu 
na  umístění, formát dat nebo 
typu produkčního tiskového 
zařízení.

Poskytovatelé tiskových 
služeb čelí při své činnosti stá-
le více problémům kvůli zvý-
šené složitosti úloh, rychlejší 
obrátkovosti zakázek, kratším 
úlohám a  rostoucí poptávce 
po  webových službách. Pro-
to jsou nuceni zefektivnit své 
pracovní postupy a nabídnout 
služby s vyšší přidanou hodno-
tou, aby vytvořili nové zdroje 
příjmů. Tisk přes web (W2P) 

je ideální volbou pro všechny 
poskytovatele tiskových slu-
žeb, kteří se snaží rozšířit své 
obchodní aktivity, zvyšovat 
efektivitu, snižovat náklady 
a  rozšířit vztahy se svými zá-
kazníky.

Printgroove JT Web 
– klíčové vlastnosti
Přehledné a  intuitivní on-line 
objednání včetně přenosu da-
tových souborů pro tisk a  je-
jich náhled na  monitoru za-
davatele poskytuje kompletní 

on-line objednávkový portál. 
Kromě on-line náhledu zasla-
ného dokumentu i s uvedením 
důležitých detailů o  zadaných 
parametrech výsledného poly-
grafi ckého produktu. 

Printgroove JT Web okamži-
tě vypočítá cenu každé tiskovi-
ny. V  automatickém výpočtu 
je zahrnuta každá podrobnost 
jako např. černobílý nebo ba-
revný tisk, výstupní formát atd.

Uživatel získá okamžitou 
zpětnou vazbu, takže pokud je 
to nutné, může upravit doku-
ment tak, aby dosáhl co nejlep-
šího výsledku tisku. Základní 
kontrola před tiskem běží na po-
zadí a  v  každém tiskovém sou-
boru, odeslaném do  Printgroo-
ve JT Web, zkontroluje, zda jsou 
všechny obrázky k  dispozici 
ve správném rozlišení, zda jsou 
vložena všechna písma a  zda 
jsou zahrnuty průhlednosti. 

Kromě zmiňovaných funk-
cionalit lze prostředí JT Web 
rozšiřovat o další moduly jako 
např.: JT Document Conver-

ter, JT Forms, JT Multishop, JT 
Online Payment Connector, 
JT Shop Corner nebo JT Copy 
Service. 

Dostupnost 24/7

Řešení zadávání tisku přes 
web (W2P) Printgroove JT 
Web umožňuje zákazníkům 
posílat objednávky a  odesílat 
své tiskové soubory přes web 
kdykoli, 24 hodin denně, 7 dní 
v týdnu.

On-line sledování stavu 
zakázky

Díky této funkci mohou po-
skytovatelé tisku pohodlně 
nabídnout svým zákazníkům 
informace o stavu objednávek 
tiskových úloh. O  stavu ob-
jednávky, včetně případných 
změn, lze informovat e-mai-
lem, nebo se zákazníci mohou 
přihlásit a vyvolat si stav svých 
tiskových úloh na  přehledové 
obrazovce Printgroove JT Web.

Jazyková podpora

Printgroove JT Web je k  dis-
pozici v  16 z  23 ofi ciálních ev-
ropských jazyků – pokrývá tak 
potřeby více než 90% evropské 
populace.

Flexibilita

Printgroove JT Web je dodá-
ván jako kompletní a  velmi 
výkonné řešení zadávání 
tisku přes web. Nicméně po-
kud uživatelům bude nějaká 
speciální funkce chybět, lze 
funkčnost dodatečně rozšířit 
uživatelským přizpůsobením 
na zakázku. 

Řízení tiskových zařízení

Pokud poskytovatel tiskových 
služeb rozšíří JT Web o progra-
movou aplikaci JT Man, může 
snadno monitorovat také vý-
robní postupy a  vyvolat si 
přehledy a  statistiky všech 
činností. Tiskové procesy lze 
detailně analyzovat a  zlepšit 
tak plánování výroby. Funkce 
poskytují okamžitý přehled 
o zatížení a zvyšují pohodlí při 
správě uživatelů a  tiskových 
produktů. 

-man-

Efektivní a pohodlný tisk

Snadné zadání úlohy a její sledování v průběhu realizace. 

Software: Konica Minolta Printgroove JT Web je programovou aplikací typu Web-to-Print. Již více než 10 let 
je dodávána k tiskovým strojům. Jaká je její úroveň dnes?

3D tiskárny vytvářejí nový segment trhu
dokončení ze str. 1
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Ve  dnech 14.–16. 5. 2013 
proběhl jubilejní - v po-
řadí již 20. veletrh Re-

klama-Polygraf aneb přehlídka 
toho nejlepšího ze současného 
světa tisku, polygrafi e, médií, 
grafi ky, signmakingu a marke-
tingu. Letošní ročník se konal 
v nových prostorách PVA EXPO 
Praha-Letňany. Tématický zá-
běr veletrhu za  dobu své exis-
tence a díky vývoji trhu vykrys-
talizoval do podoby komplexní 
přehlídky zahrnující mnoho 
příbuzných (byť na  první po-
hled zdánlivě nesouvisejících) 
oborů – marketing, fotografi e, 
tisk, zábava, 3D ap. A  co bylo 
k vidění? 

Vývoj nezastavíš

Sílící trend digitálních tech-
nologií je dnes patrný všude 
a  Reklama-Polygraf 2013 ne-
byla v  tomto ohledu výjimkou. 
Důkazem budiž digitální tisko-
vé stroje na  malonákladovou 
výrobu knih, tisk personalizo-
vaných direct mailů, výrobu 
brožur atd. Zároveň stále více 

poskytovatelů tisku sahá po in-
dividuálních řešeních. Data-
line vystavovala výrobní linku 
skládající se z  produkční digi-
tální tiskárny HP Indigo 5600 
s  integrovaným dokončovacím 
řešením Esko a  CMS řešením 
X-Rite, Pantone a  zobrazovací-
mi panely NEC.

HSW Signall prezentoval 
digitální potisk textilu a tapet, 
z novinek zaujala ECO solvent-
ní tiskárna Mutoh ValueJet 
2 638 (šířka 2,6 m), nová gene-
race řezacích plotrů Summa 
S Class 2 a  inovovaný laminá-
tor Flexilam S  165. Fujifi lm,  
významný hráč na poli velko-
plošných digitálních tiskáren 
a  tradiční dodavatel inkoustů 
Sericol, na  svém stánku pre-
zentoval velkoplošnou LED 
tiskárnu Acuity LED 1600. 
HaWe systems předvedl v akci 
frézku pro vysokorychlostní 
obrábění: MultiCam 3000 – za-
řízení, co si poradí se zpraco-
váním dřeva, plastů a  nefero 
kovů a vyznačuje se celoocelo-

Ukázka zařízení pro 3D tisk a tiskového 3D výstupu. 

Týdeník 5plus2 je sdružení 
71 regionálních magazínů, 
které přinášejí celostátní 
i  místní zprávy ze všech 

okresů a krajů České repub-
liky. První číslo týdeníku 
vyšlo v  západních Čechách 
8. března 2012. Celkový tiš-
těný náklad je 1 000 000  vý-
tisků. Vydavatelem je AGF 
Media, a. s. (AGROFERT 
HOLDING, a. s.). Týdeník je 
ZDARMA a čtenáři si jej mo-
hou najít ve vybraných sto-
janech či schránkách nebo 
získat od  kamelota. Trvalé 
doručování lze objednat 
přímo u AGF Media. 

-man-

Z E  S P O L E Č N O S T I

5plus2
Reportáž: Veletrh Reklama-Polygraf platí již tradičně za přehlídku toho nejlepšího, co se v daném segmentu děje! 

Reklama-Polygraf 2013: Jaký byl?

Hlubotisk je globálně stabilní

Hlubotisková rotačka Cerutti R1081 na veletrhu drupa 2012. 

Trend: Velmi kvalitní technologie tisku z hloubky se prosazuje při 
výrobě fl exibilních obalů a dekorativních materiálů.

Dřívější prognózy o  na-
hrazení hlubotisku of-
setem se ukázaly prav-

divé jenom zčásti. Zatímco 
výroba publikací na  hlubo-
tiskových rotačkách ustupu-
je i  na  velkých trzích, pro po-
tisk obalových a  dekorativních 
substrátů si hlubotisk uchová-
vá pozici tradiční techniky tis-
ku. Požadavky trhu vůči výrob-
cům hlubotiskových strojů jsou 
obdobné jako při využití jiných 
tiskových technik. Tlak na zvy-
šování produkčního výkonu se 

dokončení na str. 6

dokončení na str. 4

Adobe® Creative Cloud for Teams.
S novými verzemi kreativních aplikací Adobe.
Nyní s novou cenou: jen 12 480 Kč/rok*.
Za téměř 20 aplikací a 7 služeb včetně DPS
Single Edition pro publikování na tablety.

■  Informace www.amsoft.cz/cloud

■  Prodej: www.amsoft.cz/prodejci

Amos Software, spol. s r. o., autorizovaný distributor Adobe  ■  www.amsoft.cz         * Doporučená prodejní cena bez DPH
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Ve  dnech 14.–16. 5. 2013 
proběhl jubilejní - v po-
řadí již 20. veletrh Re-

klama-Polygraf aneb přehlídka 
toho nejlepšího ze současného 
světa tisku, polygrafi e, médií, světa tisku, polygrafi e, médií, světa tisku, polygrafi
grafi ky, signmakingu a marke-grafi ky, signmakingu a marke-grafi
tingu. Letošní ročník se konal 
v nových prostorách PVA EXPO 
Praha-Letňany. Tématický zá-
běr veletrhu za  dobu své exis-
tence a díky vývoji trhu vykrys-
talizoval do podoby komplexní 
přehlídky zahrnující mnoho 
příbuzných (byť na  první po-
hled zdánlivě nesouvisejících) 
oborů – marketing, fotografi e, oborů – marketing, fotografi e, oborů – marketing, fotografi
tisk, zábava, 3D ap. A  co bylo 
k vidění? 

Vývoj nezastavíš

Sílící trend digitálních tech-
nologií je dnes patrný všude 
a  Reklama-Polygraf 2013 ne-
byla v  tomto ohledu výjimkou. 
Důkazem budiž digitální tisko-
vé stroje na  malonákladovou 
výrobu knih, tisk personalizo-
vaných direct mailů, výrobu 
brožur atd. Zároveň stále více 

poskytovatelů tisku sahá po in-
dividuálních řešeních. Data-
line vystavovala výrobní linku 
skládající se z  produkční digi-
tální tiskárny HP Indigo 5600 
s  integrovaným dokončovacím 
řešením Esko a  CMS řešením 
X-Rite, Pantone a  zobrazovací-
mi panely NEC.

HSW Signall prezentoval 
digitální potisk textilu a tapet, 
z novinek zaujala ECO solvent-
ní tiskárna Mutoh ValueJet 
2 638 (šířka 2,6 m), nová gene-
race řezacích plotrů Summa 
S Class 2 a  inovovaný laminá-
tor Flexilam S  165. Fujifi lm,  tor Flexilam S  165. Fujifi lm,  tor Flexilam S  165. Fujifi
významný hráč na poli velko-
plošných digitálních tiskáren 
a  tradiční dodavatel inkoustů 
Sericol, na  svém stánku pre-
zentoval velkoplošnou LED 
tiskárnu Acuity LED 1600. 
HaWe systems předvedl v akci 
frézku pro vysokorychlostní 
obrábění: MultiCam 3000 – za-
řízení, co si poradí se zpraco-
váním dřeva, plastů a  nefero 
kovů a vyznačuje se celoocelo-

Ukázka zařízení pro 3D tisk a tiskového 3D výstupu. 

Týdeník 5plus2 je sdružení 
71 regionálních magazínů, 
které přinášejí celostátní 
i  místní zprávy ze všech 

okresů a krajů České repub-
liky. První číslo týdeníku 
vyšlo v  západních Čechách 
8. března 2012. Celkový tiš-
těný náklad je 1 000 000  vý-
tisků. Vydavatelem je AGF 
Media, a. s. (AGROFERT 
HOLDING, a. s.). Týdeník je 
ZDARMA a čtenáři si jej mo-
hou najít ve vybraných sto-
janech či schránkách nebo 
získat od  kamelota. Trvalé 
doručování lze objednat 
přímo u AGF Media. 

-man-
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5plus2
Reportáž: Veletrh Reklama-Polygraf platí již tradičně za přehlídku toho nejlepšího, co se v daném segmentu děje! 

Reklama-Polygraf 2013: Jaký byl?

Hlubotisk je globálně stabilní

Hlubotisková rotačka Cerutti R1081 na veletrhu drupa 2012. Hlubotisková rotačka Cerutti R1081 na veletrhu drupa 2012. 

Trend: Velmi kvalitní technologie tisku z hloubky se prosazuje při 
výrobě fl exibilních obalů a dekorativních materiálů.výrobě fl exibilních obalů a dekorativních materiálů.výrobě fl

Dřívější prognózy o  na-
hrazení hlubotisku of-
setem se ukázaly prav-

divé jenom zčásti. Zatímco 
výroba publikací na  hlubo-
tiskových rotačkách ustupu-
je i  na  velkých trzích, pro po-
tisk obalových a  dekorativních 
substrátů si hlubotisk uchová-
vá pozici tradiční techniky tis-
ku. Požadavky trhu vůči výrob-
cům hlubotiskových strojů jsou 
obdobné jako při využití jiných 
tiskových technik. Tlak na zvy-
šování produkčního výkonu se 

dokončení na str. 6
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Digitální data, jak již by-
lo v  úvodu zmíněno, 
jsou největší nezná-

mou v celém procesu tisku. Da-
ta vznikají v  různých progra-
mech a hlavně je vytvářejí lidé 

s  různou znalostí problemati-
ky přípravy dat a  tisku. Proto 
je tu dlouhodobá snaha o stan-
dardizaci tiskových dat, která 
v poslední době reaguje na vel-
mi široké možnosti grafi ckých mi široké možnosti grafi ckých mi široké možnosti grafi
efektů v grafi ckých aplikacích, efektů v grafi ckých aplikacích, efektů v grafi
kde již jen těžko stačí standard 
PDF/X-1a, zavedený v roce 2001 
pro předání dat „na  slepo“, te-
dy takových dat, která by měla 
zrealizovat každá tiskárna bez 
zásahů do dat. Základem tako-
vého PDF jsou CMYK data, de-
fi nice přetisků, defifi nice přetisků, defifi  nice geo- nice přetisků, defi nice geo- nice přetisků, defi
metrie stránky a data bez živé 
průhlednosti. Právě tuto po-
slední podmínku je čím dál tím 
složitější dodržet. Proto přichá-
zejí nové standardy, které umě-
jí zpracovat data z  dnešních 
grafi ckých aplikací co nejrych-grafi ckých aplikací co nejrych-grafi
leji a  co nejefektivněji. Stan-
dard, o  kterém uslyšíme stá-
le častěji, se jmenuje PDF/X-4. 
PDF/X-4 povoluje takřka libo-
volnou barevnost (RGB, Lab, 
CMYK, Spot, Gray), u které ale 
vyžaduje zcela jasné popsání 
objektů ICC profi ly a  defiobjektů ICC profi ly a  defiobjektů ICC profi  nicí  ly a  defi nicí  ly a  defi
tiskového záměru, povoluje ži-
vé průhlednosti, defi nuje geo-vé průhlednosti, defi nuje geo-vé průhlednosti, defi
metrii stránky. Pro klasickou 
ofsetovou tiskárnu jsou tato da-
ta problematická a  raději stále 
preferuje data PDF/X-1a. Digi-
tální tiskové technologie jsou 
ale na  tato data připravená, 
a  pokud máte současný, kva-

litní RIP, je pravděpodobné, 
že tato data korektně zpracuje-
te. Za  předpokladu, že jej má-
te správně nastavený. Zásadní 
vliv na  kvalitu zpracování má 
použitý PS/PDF interpreter. 

Adobe PDF Print Engine 
2.5 (APPE 2.5)

Adobe PDF Print Engine je in-
terpretr, který přináší ve  vět-
šině případů řešení. Stejný 
engine používají i  současné 
grafi cké aplikace, proto použi-grafi cké aplikace, proto použi-grafi
tí stejného enginu na RIPech je 
logickým vyústěním situace. 
Adobe PDF Print Engine pod-
poruje zpracování průhlednos-
tí, korektní práci s  vloženými 
ICC profi ly, dokáže zpracovat ICC profi ly, dokáže zpracovat ICC profi
i  v  PDF umístěné vrstvy, pře-
tisky CMYK objektů přes Pan-
tone barvy. Dá se říci, že pokud 
vytvoříte korektní PDF/X-4, 
dokáže ho Adobe PDF Print En-
gine zpracovat. Podmínkou je 
zapnutí Adobe PDF Print Engi-
nu na RIPu. Na mnoha RIPech 
je tato volba ale ukryta kdesi 
v předvolbách a je třeba ji najít 
a následně použít. Bohužel ani 
Adobe PDF Print Engine není 
schopen univerzálně zpraco-
vat všechna data. Některá data 
připravená pomocí postscRIP-
tu skončí chybou při zpraco-
vání Adobe PDF Print Engi-
nem. Je tedy výhodné vytvořit 
dvě tiskové fronty, jednu s  PS 
a  druhou s  Adobe PDF Print 
Enginem. 

Otestujte si RIP

Pokud vás zaujala možnost 
použití Adobe PDF Print Engi-

nu na svých RIPech, pak máte 
možnost otestovat si správnost 
interpretace na  RIPu pomo-
cí Altona Test Suite 2.0, což 
je testovací arch s  manuálem 
k  použití, díky kterému lze 

zjistit schopnosti vašeho RIPu. 
Na tomto archu je mnoho testo-
vacích obrazců, které se snaží 
nasimulovat většinu možných 
problematických objektů v PD-
F/X-4 a na základě konkrétního 
výtisku z vašeho stroje dokáže-
te určit, zda je váš RIP schopen 
tisknout tato data správně.

Výtisky na obrázcích

Pro názornost vlivu PS a  PDF 
Print Enginu jsme naskenovali 

mu převodu Pantone barvy 
do  CMYK s  vyřešením přetis-
ku CMYK květiny. Adobe PDF 
Print Engine si s  těmito daty 
poradí zcela bez problému.

Žhavá novinka!!!

Adobe PDF Print Engine 3

Ještě než jsem dopsal tento text, 
vydalo Adobe zprávu, že uvádí 
na  trh novou verzi Adobe PDF 
Print Enginu. Jedná se o verzi 3, 
která bude postupně imple-
mentována do  RIPů k  digitál-
ním strojům.

Co přináší nového

PS vs. Adobe PDF Print Engine
PDF/X-4 data jsou na současných RIPech zpracovatelná, většinou je třeba přepnout jen 

interpretr a použít Adobe PDF Print Engine 2.5 na vašem RIPu.

Viditelné 
změny. 

1/2 na šířku
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V še začíná důsledným 
výběrem a selekcí sním-
ků. Konkrétní postup 

je na  každém z  vás (tomuto té-
matu jsme se již věnovali). Vy-
bírejme opravdu jen ty sním-
ky, které za to stojí. Nemá cenu 
„ubíjet“ nezaujaté diváky kvan-
titou. Kvalita především! Klaď-
me důraz na technickou strán-
ku (ostření, expozice, barvy) 
a obsahovou stránku (kompozi-
ce, vtip, myšlenka). Můj soukro-
mý tip je roztřídit snímky do tří 
základních složek: originál (ne-
upravené), tisk (upravené, max. 
velikost) a  web. Máme-li vytří-
děno, můžeme začít přemýšlet, 
co s nimi dále. 

Zálohy, CD, DVD, HDD

První možností je zkopírování 
fotografi í na  nosič (CD, DVD) fotografi í na  nosič (CD, DVD) fotografi
nebo na  harddisk. Tento krok 
by měl být zcela automatický 
a  jednou z  prvních věcí při 
návratu z dovolené (či zkrátka 
z foto akce). Bohužel CD a DVD 
disky nevydrží věčně. Výrobci 
běžně udávají životnost cca 10 
let, realita je však jiná. Běž-
ná CD vydrží sotva polovinu 
(ta nejlevnější třeba i  jen 2–3 
roky), DVD jsou na tom o něco 
lépe. Vyplatí se investovat 
do  dražších a  kvalitních dis-

ků. Dobrou alternativou jsou 
„DTD“ (DataTresorDisc) disky 
– speciální nosiče s garantova-
nou dobou uchování záznamu 
160 let. V  případě zálohování 
snímků na  disk dávejte před-
nost externímu HDD, který 
bude ideálně určen výhradně 
fotografi ím. Interní PC disky fotografi ím. Interní PC disky fotografi
obsahují množství dalších dat 
(vč. systémových), jsou mno-
hem více zatěžovány a  den-

ně musejí čelit potenciálním 
hrozbám z internetu.

Galerie, Facebook, Flicker

Oblíbenou variantou je tvorba 
online galerií – na  vlastních 
webovkách, stránkách typu 
„Flicker“ či sociálních sítí typu 
„Facebook“. Jde o rychlou a po-
pulární variantu, v rámci které 
můžete své fotografi e prezento-můžete své fotografi e prezento-můžete své fotografi

vat širokému diváckému pub-
liku a  nemusíte složitě posílat 
stovky megabytů dat (mailem, 
přes FTP, uschovnu). Nevýho-
dou je fakt, že jakmile je něco 
jednou online, ztrácíte nad tím 
kontrolu a  nelze odhadnout, 
kdo všechno vaše snímky uvidí 
a  co se s  nimi bude dít! Proto 
vždy dobře zvažte, co a  kam 
hodláte „uploadovat“, cesta 
zpět už potom není. 

Fotoalbum a Fotokniha

Nejrozšířenější variantou je 
stále klasické fotoalbum. Mezi 
běžně tisknutelné rozměry pa-
tří 9 × 13, 10 × 15 a 13 × 18 cm. 
Takto vytištěné snímky, chrá-
něné fólií (navíc jako celek bez-
pečně uložené v albu z tvrdých 
desek), vydrží bez problémů 
desítky let. Album je skladné, 
přenosné, můžete se s  ním 
kdykoli pochlubit. Hitem po-
sledních let se stala Fotokniha 
– moderní alternativa klasic-
kého fotoalba. Synonymem 
fotoknihy je u  nás společnost 
CeWe Color. Vybírat lze mezi 
množstvím formátů (čtverec, 
panorama, klasika – 3 : 2), ně-
kolika velikostmi (od  fotok-
nihy „do kabelky“ až po XXL/
A3 formát), a navíc – fotoknihu 
si můžete „navrhnout“ sami 
– pomocí speciální aplikace 
online. 

Fotoobrazy

Velkoformátový tisk a  násled-
ná adjustace – Vrchol v oblasti 
fototisku. U  formátu A3 a  více 
teprve naplno vyniknou bare-
vy, kontrast, hloubka obrazu, 
ostrost a  celková kompoziční 
i  obsahová pestrost! Tiskne se 
na RC papíry (s podložkou), Fi-
neart papíry (baryt, akvarel), 

na  vinyl, bavlnu, samolepku, 
transparentní papír ap. Oblí-
benou adjustací je tisk na  ma-
lířské plátno, které je následně 
vypnuté do vnitřního (dřevěné-
ho) rámu. Dobrou variantou je 
nakašírování fotografi e na tvr-nakašírování fotografi e na tvr-nakašírování fotografi
dou podložku. Existuje mnoho 
typů desek – od  lehkých Kapa 
(plast, papír, PU jádro), přes 
tvrdé (Mount, Gatorfoam) až 
po  těžké hliníkové (Dibond). 
Klasické sklo dnes již nahra-
zuje speciální laminační fólie, 
chránící fotografi i proti me-chránící fotografi i proti me-chránící fotografi
chanickému poškození, vlh-
kosti a UV záření. Vše lze ještě 
nakonec vsadit do  stylového 
rámu (množství profi lů, mate-rámu (množství profi lů, mate-rámu (množství profi
riálů i barev – etalonem v obo-
ru je fi rma Nielsen). ru je fi rma Nielsen). ru je fi

Závěrem

Finalizaci fotografi í (nejen) Finalizaci fotografi í (nejen) Finalizaci fotografi
z dovolené by měl představovat 
určitě tisk. Z  toho 2–3 nejlepší 
snímky na  velkoformát (A2) 
a  výběr cca 50 snímků buďto 
do  fotoalba nebo Fotoknihy. 
Zálohování na  externí HDD 
by mělo být samozřejmostí, 
tvorba fotogalerie (s preferencí 
na  vlastním webu) pak již jen 
jakýmsi bonusem.

-mha-

Finalizace fotografi í (nejen) z dovolenéFinalizace fotografi í (nejen) z dovolenéFinalizace fotografi

Možností, kam s fotografi emi, je mnoho: Online fotogalerií počínaje, Možností, kam s fotografi emi, je mnoho: Online fotogalerií počínaje, Možností, kam s fotografi
přes zálohy na CD, DVD, externí HDD a velkými fotoobrazy konče.

Poradna: Léto pomalu končí, po dovolených a prázdninách nám však zbývá na paměťových kartách, ve smartphonech, na fl ash pamětích  Léto pomalu končí, po dovolených a prázdninách nám však zbývá na paměťových kartách, ve smartphonech, na fl ash pamětích  Léto pomalu končí, po dovolených a prázdninách nám však zbývá na paměťových kartách, ve smartphonech, na fl
(či kdekoli jinde) velké množství vzpomínek ve formě báječných fotografi í. A zde přichází obligátní nerudovská otázka: Kam s nimi? (či kdekoli jinde) velké množství vzpomínek ve formě báječných fotografi í. A zde přichází obligátní nerudovská otázka: Kam s nimi? (či kdekoli jinde) velké množství vzpomínek ve formě báječných fotografi
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dekády se má zvýšit o  dalších 
400 %. V  roce 2012 představo-
vala globální velikost trhu 3D 
tisku hodnotu 1,3 mld. USD, 
v  roce 2015 dosáhne 3,7 mld. 
USD a v roce 2019 se dostane až 
na úroveň 6,5 mld. USD. Při vý-
robě fi nální produkce, nejčas-robě fi nální produkce, nejčas-robě fi
těji v podobě součástí určených 
k další montáži, se technologie 
3D tisku ponejvíc, až z  jedné 
třetiny všech aplikací, uplat-
ňuje při výrobě vozidel. Další-
mi odvětvími, která využívají 
produkty připravené pomocí 
3D tisku, je výroba spotřební-
ho zboží, strojírenství, medicí-
na, školství, letectví a  zbrojní 
průmysl. Snižování cen 3D tis-
káren umožňuje, aby 3D tisk 

pronikal i  do  sféry individuál-
ního využití, například v  mo-
delářství.

3D tiskárny u nás

Na  českém trhu jsou 3D tis-
kárny dostupné již od  roku 
1995. Rostoucí obor služeb 3D 
tisku přitahuje i  u  nás další 
zájemce o výrobu 3D tiskáren. 
Marek Zloch, manažer projek-
tu 3Dfactories ve  společnosti 
Aroja ve  Strážnici, konstatuje, 
že v  Anglii vzniká každé tři 
týdny nový projekt na  výrobu 
3D tiskáren. Většina nadšenců 
však nedokáže přenést ideu 
projektu do  realizační fáze. 
Přejít od  prototypu do  reálné 
výroby vyžaduje investice. Fir-
ma Aroja působí v  segmentu 

výroby 3D tiskáren od  roku 
2011. Podle fi remních prodej-2011. Podle fi remních prodej-2011. Podle fi
ních statistik poptávka po  3D 

tiskárnách vzrostla od  ledna 
do června 2013 o 67 %. Největší 
zájem se projevuje ze strany 
škol a  architektů, kteří tvoří 
42 % zákazníků. Poptávka sílí 

rovněž u fi rem a institucí. Ma-rovněž u fi rem a institucí. Ma-rovněž u fi
sovějšímu rozšíření mezi širší 
veřejnost zatím brání vyšší po-
řizovací cena tiskáren.

V  současné době využívají 
3D tisk především školy, slé-
vačské a  letecké fi rmy, vývo-vačské a  letecké fi rmy, vývo-vačské a  letecké fi
jáři, elektroinženýři a  desig-
néři. Celkem 95 % zákazníků 
tvoří podniky a  veřejné insti-
tuce, které si pořizují 3D tiskár-
ny pro profesionální využití. 
Nárůst zájmu zákazníků z  řad 
soukromých osob je kvůli ná-
kladům na  pořízení pomalejší. 
Nákup 3D tiskárny při vstupu 
na  trh před 15 lety představo-
val investici v řádu několika set 
tisíc. Aktuálně se cena zařízení 
pro běžné využívání pohybu-
je v  rozmezí od  25 do  80 tisíc 
korun. Za  posledních pár let 
ceny menších modelů výrazně 
poklesly a  snižování cen bude 

zřejmě pokračovat. V  blízké 
budoucnosti by se 3D tiskárny 
mohly stát běžným vybavením 
individuálních zájemců o tech-
nologii 3D tisku.

Využití 3D tiskáren nabízí ce-
lou řadu zajímavých aplikací. 
Během krátké doby lze vytvo-
řit součástky, jejichž výroba by 
při tradičním postupu byla vý-
razně náročnější. K  používání 
3D tiskáren přitom nejsou tře-
ba žádné speciální znalosti či 
dovednosti. Vyrobit součástku 
o hmotnosti 150 gramů přitom 
vyjde se všemi náklady prů-
měrně na  200 korun. Součas-
ným trendem na  českém trhu 
je růst počtu fi rem, které chtějí je růst počtu fi rem, které chtějí je růst počtu fi
investovat do  3D tisku a  mají 
v  plánu nabízet produkty 3D 
tiskáren dalším uživatelům.

-gko-Tiskárna EASY3DMAKER. 

V souladu s  prudkým 
rozvojem internetu 
v  posledním desetile-

tí se zadávání tisku přes web 
(W2P) vyvinulo v  preferova-
ný způsob objednávání, ode-
sílání a  organizace tiskových 
zakázek. S  více než deseti le-
ty na  trhu je Printgroove JT 
Web softwarové řešení, kte-
ré prostřednictvím job tiketu 
umožňuje bezpečně a  nepře-
tržitě (24/7) zadávat tiskové 
úlohy přes web – bez ohledu 
na  umístění, formát dat nebo 
typu produkčního tiskového 
zařízení.

Poskytovatelé tiskových 
služeb čelí při své činnosti stá-
le více problémům kvůli zvý-
šené složitosti úloh, rychlejší 
obrátkovosti zakázek, kratším 
úlohám a  rostoucí poptávce 
po  webových službách. Pro-
to jsou nuceni zefektivnit své 
pracovní postupy a nabídnout 
služby s vyšší přidanou hodno-
tou, aby vytvořili nové zdroje 
příjmů. Tisk přes web (W2P) 

je ideální volbou pro všechny 
poskytovatele tiskových slu-
žeb, kteří se snaží rozšířit své 
obchodní aktivity, zvyšovat 
efektivitu, snižovat náklady 
a  rozšířit vztahy se svými zá-
kazníky.

Printgroove JT Web 
– klíčové vlastnosti
Přehledné a  intuitivní on-line 
objednání včetně přenosu da-
tových souborů pro tisk a  je-
jich náhled na  monitoru za-
davatele poskytuje kompletní 

on-line objednávkový portál. 
Kromě on-line náhledu zasla-
ného dokumentu i s uvedením 
důležitých detailů o  zadaných 
parametrech výsledného poly-
grafi ckého produktu. grafi ckého produktu. grafi

Printgroove JT Web okamži-
tě vypočítá cenu každé tiskovi-
ny. V  automatickém výpočtu 
je zahrnuta každá podrobnost 
jako např. černobílý nebo ba-
revný tisk, výstupní formát atd.

Uživatel získá okamžitou 
zpětnou vazbu, takže pokud je 
to nutné, může upravit doku-
ment tak, aby dosáhl co nejlep-
šího výsledku tisku. Základní 
kontrola před tiskem běží na po-
zadí a  v  každém tiskovém sou-
boru, odeslaném do  Printgroo-
ve JT Web, zkontroluje, zda jsou 
všechny obrázky k  dispozici 
ve správném rozlišení, zda jsou 
vložena všechna písma a  zda 
jsou zahrnuty průhlednosti. 

Kromě zmiňovaných funk-
cionalit lze prostředí JT Web 
rozšiřovat o další moduly jako 
např.: JT Document Conver-

ter, JT Forms, JT Multishop, JT 
Online Payment Connector, 
JT Shop Corner nebo JT Copy 
Service. 

Dostupnost 24/7

Řešení zadávání tisku přes 
web (W2P) Printgroove JT 
Web umožňuje zákazníkům 
posílat objednávky a  odesílat 
své tiskové soubory přes web 
kdykoli, 24 hodin denně, 7 dní 
v týdnu.

On-line sledování stavu 
zakázky

Díky této funkci mohou po-
skytovatelé tisku pohodlně 
nabídnout svým zákazníkům 
informace o stavu objednávek 
tiskových úloh. O  stavu ob-
jednávky, včetně případných 
změn, lze informovat e-mai-
lem, nebo se zákazníci mohou 
přihlásit a vyvolat si stav svých 
tiskových úloh na  přehledové 
obrazovce Printgroove JT Web.

Jazyková podpora

Printgroove JT Web je k  dis-
pozici v  16 z  23 ofi ciálních ev-pozici v  16 z  23 ofi ciálních ev-pozici v  16 z  23 ofi
ropských jazyků – pokrývá tak 
potřeby více než 90% evropské 
populace.

Flexibilita

Printgroove JT Web je dodá-
ván jako kompletní a  velmi 
výkonné řešení zadávání 
tisku přes web. Nicméně po-
kud uživatelům bude nějaká 
speciální funkce chybět, lze 
funkčnost dodatečně rozšířit 
uživatelským přizpůsobením 
na zakázku. 

Řízení tiskových zařízení

Pokud poskytovatel tiskových 
služeb rozšíří JT Web o progra-
movou aplikaci JT Man, může 
snadno monitorovat také vý-
robní postupy a  vyvolat si 
přehledy a  statistiky všech 
činností. Tiskové procesy lze 
detailně analyzovat a  zlepšit 
tak plánování výroby. Funkce 
poskytují okamžitý přehled 
o zatížení a zvyšují pohodlí při 
správě uživatelů a  tiskových 
produktů. 

-man-

Efektivní a pohodlný tisk

Snadné zadání úlohy a její sledování v průběhu realizace. 

Software: Konica Minolta Printgroove JT Web je programovou aplikací typu Web-to-Print. Již více než 10 let 
je dodávána k tiskovým strojům. Jaká je její úroveň dnes?

3D tiskárny vytvářejí nový segment trhu
dokončení ze str. 1

INZERCE
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Otisku variabilních dat 
v  éře digitálního tis-
ku se živě diskutuje. 

V mnoha případech však v pře-
chodu k praktické realizaci za-
braňuje nepřipravenost dat 
na  straně zadavatele nebo ne-

dostatečné nástroje pro efek-
tivní zpracování dat poskyto-
vatele. Digitální technologie 
si vyzkoušeli všichni poskyto-
vatelé pro pokrytí malonákla-
dových zakázek. Kam se však 
posunout dále? Nabídnout 
tisk variabilních dat? Jak za-
čít a  kde získat potřebné zku-
šenosti? Podívejme se na řeše-
ní Xerox FreeFlow VI Design 
Express. 

Snadno a efektivně

FreeFlow VI Design Express 
je zásuvný modul pro Adobe 
InDesign, jímž lze pomocí kla-
sických nástrojů defi novat va-
riabilní prvky (obrázky, text, 
styly, podmínky v  umístění, 

viditelnost vrstev atd.) a  poté 
vyexportovat data ve  formátu 
VIPP, PDF či je přímo zaslat 
na  RIP tiskárny. Lze tak efek-
tivně zpracovat již realizované 
návrhy, vytvářet nové ve stan-
dardním prostředí bez nutnos-

ti učení se nového programu či 
programování. Lze tak rozšířit 
nabídku zpracování dokumen-
tů a podívat se po nových apli-
kacích s  variabilními či bez-
pečnostními prvky. Na trhu je 
jich opravdu dost.

Speciální efekty

Speciální efekty bez nutnosti 
komplikovaného výrobního 
procesu či přidání výrobní 
technologie představují přida-
nou hodnotu s vysokým podí-
lem zisku na  zakázce. Stejně 
tak i  odlišení od  konkurence 
v  šíři portfolia aplikací, kte-
ré lze takto zrealizovat či vy-
zdvihnout na  novou úroveň. 
O  jaké efekty se jedná? Co lze 

efektivně vyrobit a  nabídnout 
zákazníkovi? 
MicroText. Tento efekt před-
stavuje v  praxi tisk speciální-
ho písma o velikosti menší než 
1pt, které je tedy čitelné pouze 
pod lupou. Lze tak přidat bez-

pečnostní prvek k různým ku-
ponům, fakturám a dalším cit-
livým dokumentům. Speciálně 
navržený font zajistí dobrou či-
telnost i při malých rozměrech.
Correlation text. Tyto prvky 
jsou taktéž pouhým okem nevi-
ditelné a lze je pozorovat pomo-
cí vyrobené průhledné fólie. 
Po přiložení fólie na arch dojde 
k zobrazení textu. 
Efekty pomocí lesku, Glo-
ssmark. Jedná se o  tisk prv-
ků, které jsou viditelné pod 
určitým úhlem. Tento bezpeč-
nostní prvek nalezneme běžně 
na  vstupenkách, obchodních 
slevových kupónech apod. 
Fluorescentní a infračervený 
text. Tyto dva ochranné prvky 
jsou taktéž rozšířeným bezpeč-

nostním prvkem, kdy objekty 
a  text jsou viditelné pod UV 
(modrým) nebo infračerveným 
světelným zdrojem.  

Prvky lze mezi sebou kom-
binovat a  zvyšovat tak úroveň 
bezpečnosti tiskoviny. Některé 
z  prvků lze z  technických dů-
vodů realizovat pouze na  ba-
revném produkčním tiskovém 
stroji, avšak bez dalšího HW. 
Vše co potřebujete, je v SW obsa-
ženo. Pro lepší představu zhléd-
něte videa jednotlivých prvků 
na  stránkách Xerox, nebo po-
mocí rozšířené reality připoje-
né k tomuto článku. 

Buďte aktivní

Zde musí být poskytovatel slu-
žeb aktivní a ukázat klientům 
produkci na  konkrétních pří-
padech, které jsou mu blízké. 
Není to pouze o  variabilním 
tisku, ale o  prodeji přidané 
hodnoty, která je s tím spojená 
a kterou je zapotřebí prezento-
vat. Vyšší efektivita komuni-
kace, měřitelnost a  vysoká ná-
vratnost. To je variabilní tisk. 

Připravte i  své zákazníky. 
Vysvětlete jim, jaká data potře-
bujete, v  jakém formátu a  jak 
je použijete. Začněte s  malými 
cílenými kampaněmi a postup-
ně přidávejte jak na samotném 
objemu tisku dat s variabilními 
prvky, tak i s použitím prvků.

Nečekejte, až se vás klient ze-
ptá na tisk variabilních dat. To 
jste právě jednoho klienta ztra-
tili. Nebojte se zeptat vašeho 
dodavatele na  vzorky aplikací 
s  variabilním tiskem. Věřte, že 
obratem vás zahrne příklady 
z  praxe. Je jen na  vás, jak tuto 
nabídku a výzvu přijmete. 

-Public Relations-

Současné produkční lase-
rové tiskové stroje jsou 
schopny podávat kvalit-

ní a  barevně shodný výstup 
s ofsetovým tiskovým strojem. 
RIPy si poradí s libovolnou ba-
revností objektů v PDF datech. 
Bez problémů zpracují RGB 
a  CMYK data, stejně jako pří-
mé barvy. Jsou rovněž schop-
ny při správném nastavení 
identifi kovat šedoškálové ob-
jekty defi nované v RGB a ty ná-
sledně vytisknout jen černým 
tonerem.  

Správa barev na RIPu

Simulaci ofsetových dat po-
dle Fogra 39 (IsoCoated v2) lze 
jednoduše zvolit. Většina RIPů 
podporuje i tzv. tiskový záměr, 
který lze do  PDF/X dat přidat 
při jejich tvorbě a RIP nasimu-
luje tento tiskový záměr bez 
ohledu na  nastavení vstupní-
ho CMYK ICC profi lu.

Tisk RGB dat je pro ripy jedno-
duchou záležitostí a  výsledek 
převodu je shodný s  výsled-
kem, kterého byste dosáhli při 

převodu RGB dat do  CMYKu 
v  grafi ckých aplikacích. Zde 
je ale třeba dbát  na  základní 
zásady. Vstupní RGB ICC pro-
fi l musí být v  souladu s  ICC 
profi lem, ve kterém byla zpra-
covávána barevnost RGB dat. 
Tedy jednoduše řečeno, tisknu 
sRGB data, na  RIPu nastavím 
sRGB. Některé RIPy umějí po-

užít vložený ICC profi l RGB 
dat v  dokumentu a  poté sám 
RIP zajistí správné nastavení 
převodů barev. Podmínkou 
je korektně vložený ICC profi l 
u RGB dat.

Zpracování přímých barev,
nejčastěji Pantone barev, je 
samozřejmou funkcí RIPu. 

Podle velikosti barevného ga-
mutu stroje je lze realizovat 
lépe, či hůře. U  současných 
produkčních laserových stro-
jů se Pantone barvy tisknou 
velmi podobně, jako kdybys-
te je tiskli na  ofsetovém stro-
ji procesními barvami. Díky 
integrovanému editovatelné-
mu vzorníku Pantone barev 

na  RIPu dokážete vizuálně 
sladit nebo přiblížit barevnost 
vašeho tiskového výstupu s do-
nesenou předlohou.

Tiskové ICC profi ly výrazně 
ovlivňují barevnou kvalitu tis-
kového výstupu. Pro barevně 
co nejpřesnější výtisk je důleži-
té používat tiskový ICC profi l, 

ideálně pro konkrétní tiskový 
materiál. Hodně RIPů je dnes 
ve  standardu, nebo za  přípla-
tek, vybaveno jednoduchými 
programy pro tvorbu vlastních 
ICC profi lů. 

Kalibrace (linearizace)

Základní požadavek při pro-
dukčním tisku je na  stabilitu 
a opakovatelnost tisku. Toho je 
většina strojů schopna dosáh-
nout ve spolupráci s kvalitním 
RIPem. Digitální tiskový stroj 
je složitý hardwarový stroj, 
který díky svým vlastním au-
tokalibračním procesům je 
schopen udržet barevnost v ur-
čité toleranci. Základem pro 
barevně stabilní tisk je využití 
nástroje RIPu, který je z velké 
většiny nazýván kalibrací. Jed-
ná se o  vytisknutí kontrolní 
škály, která se pomocí průvod-
ce a  spektrofotometru změří 
a díky tomu získá RIP, přesnou 
informaci o  aktuálním stavu 
tisku stroje a  dokáže provést 
korekce, které při tisku použi-
je a výsledný tisk vrátí do stan-
dardního stavu. Tento proces, 
pokud jej opakujete pravidelně 
například před důležitými za-
kázkami, vede k  dlouhodobě 
stabilnímu tisku.

-Jan Štor - GRAFIE CZ-

Chtějte umět více – vydělat více

RIPy a výsledná barevnost

Software: FreeFlow VI Design Express otevírá dveře do světa tisku variabilních dat. 

Chcete-li barevně věrně tisknout, musíte pro to něco udělat i vy. Pravidelná linearizace, správné nastavení správy 
barev na RIPu a aktuální tiskové ICC profi ly vám zajistí stabilní, opakovatelný a barevně věrný tiskový výstup. 

INZERCE

GRAFIE ACADEMY

Lean Management – 
Štíhlé řízení podniku
čtvrtek 3. října 2013, Praha

Program a registrace na seminář

www.registrujse.cz/GA031013

Správa barev 
Profesionál 
čtvrtek 26. září 2013, Praha

Program a registrace na seminář

www.registrujse.cz/GA260913

Automatizace procesů
v předtiskové přípravě
čtvrtek 10. října 2013, Praha

Program a registrace na seminář

www.registrujse.cz/GA101013

Spektrofotometr

RIPRIP RIP

Malonákladový 
digitální tisk

Produkční 
digitální tisk

Velkoformátový 
tisk

Plakát Produkce Produkce

Vizuální
kontrola

NUTNOST
KALIBRACE

VIZUÁLNÍ
SHODA

VSTUPNÍ 
POSTSCRIPT (PS) 
NEBO 
PDF SOUBOR

PS

PDF

Při dodržení všech pravidel správy barev a kalibrací lze produkovat stejnou barevnost tiskových výstupů na různých tiskových strojích.

X
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re
eF
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w VI Design Express

Infrared
text

Personalizované komunikace v tiskovinách
Marketingová sdělení na transakčních tiskovinách
Zvýšením ochrany dokumentů proti padělání

Návod pro zobrazení  
interaktiního rozhrání aplikace
1. Stáhněte si aplikaci Junaio (dostupné zdarma 
na AppStore nebo Google Play).
2. Po spuštění aplikace  klikněte v horní části 
displeje na Hledat a naskenujte QR kód viz níže.
3. Nasměrujte kameru svého telefonu/tabletu 
na schéma vpravo (ze vzdálenosti cca 30cm). 

Fluorescent
text

Glossmark
text

Micro
text

Xerox FreeFlowVI Design Express

Correlation
text

é
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Noviny pro grafický průmysl

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Dynamická plošná inzerce Cena/počet kusů

Název rozměr v mm (š × v) do 100 101–500 501–1000 nad 1001

DPIPT podval na titulní straně 284 × 76 5 000 Kč 10 000 Kč 15 000 Kč 25 000 Kč

DPI1 1/1 A3 284 × 446 20 000 Kč 25 000 Kč 30 000 Kč 60 000 Kč

DPI2 1/2 A3 na šířku 284 × 220,5 10 000 Kč 15 000 Kč 20 000 Kč 34 000 Kč

DPI3S 1/3 A3 na šířku 284 × 148 7 500 Kč 11 000 Kč 17 000 Kč 26 000 Kč

Ceník dynamické a výhodné inzerce 2016

Speciální inzerce – digitální tisk Cena/počet kusů

Název do 100 101–500 501–1000 nad 1001

DDESK Desky 10 000 Kč 35 000 Kč 60 000 Kč 100 000 Kč

DPPON Obálka novin 15 000 Kč 40 000 Kč 70 000 Kč 120 000 Kč

DVLEP Vlep 5 000 Kč 10 000 Kč 15 000 Kč 30 000 Kč

Výhodná plošná inzerce – plovoucí Cena/pololetí

Název rozměr v mm (š × v) 3 zveřejnění 5 zveřejnění

VPIPT podval na titulní straně 284 × 76 30 000 Kč 45 000 Kč

VPI1 1/1 A3 284 × 446 60 000 Kč 90 000 Kč

VPI2 1/2 A3 na šířku 284 × 220,5 35 000 Kč 50 000 Kč

VPI3S 1/3 A3 na šířku 284 × 148 27 000 Kč 40 000 Kč

Kód: DP… 
Dynamická plošná inzerce nabízí 
možnost adresného oslovení cí-
lové skupiny čtenářů-zákazníků. 
Dle databáze Novin pro grafický 
průmysl lze cílové skupiny dělit 

dle zaměření, tzn. reklamní agen-
tury a grafická studia, dodavatelé 
technologií, marketingová oddě-
lení a  vydavatelé, poskytovatelé 
tiskových služeb a  fotografové, 
nebo dle PSČ pro danou lokalitu 

na území ČR. Ceny dynamické in-
zerce jsou kalkulovány dle počtu 
oslovení a nevztahují se na ně žád-
né slevy.

Kód: VP… 
Výhodná plošná inzerce nabízí kli-
entům Novin pro grafický průmy-
sl prezentovat produkty, služby či 
značku své společnosti za  mimo-

řádně výhodných cenových pod-
mínek uvedeným počtem inzerce 
stejného formátu za  dané období 
(pololetí). Vydavatel Novin pro gra-
fický průmysl garantuje zadavateli 

počet zveřejnění inzerce (3× nebo 
5×) za  dané období (pololetí) bez 
možnosti zadání inzerce do  kon-
krétního vydání Novin pro grafic-
ký průmysl.

Dynamická plošná inzerce

Výhodná plošná inzerce
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Personalizace dokumen-
tu se dnes stává v poly-
grafi cké branži téměř 

standardem. Jedná se o trend, 
který umožňuje zvýšit efekti-
vitu dokumentu k přitáhnutí 
pozornosti čtenáře. O samot-
né customizaci obsahu ani 
nemluvě. V praxi se setkáme 
na prvním místě především se 
specializovaným programem 
pro sazbu dokumentu, jenž 
nabízí efektivní tvorbu celé-
ho layoutu a jeho obsahu dle 
typografi ckých pravidel. V mi-
nulosti bylo nutné využívat 
speciálních externích aplikací 
či pluginů, které rozšířily apli-
kaci na sazbu o tyto funkčnos-
ti. S postupem času již samot-
né programy na sazbu nabízejí 
základní funkce pro persona-
lizaci a lze tak nativně vytvá-
řet dokumenty v běžně pou-
žívané aplikaci. Jak je na tom 
jedna z nejpopulárnějších pro-
fesionálních aplikací na trhu, 
Adobe InDesign CS5?

Nativně v InDesignu CS5

To, že lze personalizovat do-
kument v prostředí InDesig-
nu, není žádná novinka. Jak 
si však vede v praxi poslední 
verze CS5? Rozhodně na za-
čátek můžeme říci, že velmi 
dobře. Poslední verze nabízí 
nativní personalizaci či lze 
říci sloučení dat z jediného 
zdroje databáze, jejichž obsah 
je ve formátu TXT či CSV. Vy-
těžení dat probíhá tradičně 
pouze v jednom směru, a to 
z databáze do aplikace, kdy ja-

kékoliv změny ve zdroji je nut-
né manuálně aktualizovat.

Zásadní novinkou a hlav-
ním rozdílem je zpracování dat 
při vytváření fi nálních doku-
mentů. Poslední verze lépe od-
děluje variabilní složky a pev-
ný obsah. To vede k zrychlení 
zpracování potřebného doku-
mentu. Mnohdy se v praxi jed-
ná až o 30 až 50% úsporu času. 
V této souvislosti je však nut-
né připomenout, že verze CS5 
umí toto zpracování realizovat 
na pozadí a díky podpoře 64bit 
umí využít plného paměťové-

ho výkonu počítače. V případě, 
že jste měli na starších verzích 
CS3 a CS4 problémy s fi nálním 
generováním dat (příliš mnoho 
dat vedoucích k paměťovému 
přetečení a zhroucení aplika-
ce) a využívali jste cesty gene-
rování po menších částech, 
doporučuji investovat do nové 
verze.

Text i obrázky

Samozřejmě se nejedná pouze 
o personalizaci textového obsa-
hu, ale taky o personalizaci ob-

razové dokumentace, i když to 
v samotném Adobe InDesignu 
CS5 je o trošku komplikovaněj-
ší než textový obsah. Z pohle-
du textu lze dnes již efektivně 
propojit textové pole s daným 
sloupcem ve zdrojovém soubo-
ru pomocí několika kliknutí. Je 
automaticky generován i název 
hlavičky daného sloupce. 

Co se týče obrazové doku-
mentace, je nutné v dokumentu 
CSV či TXT mít přesnou cestu 
k dokumentu pro každý prvek 
zvlášť. V praxi se pak jedná 
o otrocké zadávání těchto cest, 

ale pokud se nejednalo o velké 
množství souborů, je i tato ces-
ta schůdná.

Samozřejmostí je následně 
to, že veškerá pole lze snadno 
nativně defi novat, formátovat, 
v případě menších dokumen-
tů umí InDesign vyřadit tyto 
dokumenty i na tiskový arch 
a zobrazit kontrolní náhled. 

Shrnutí

Hlavní devizou nové verze 
Adobe InDesign je především 
nové zpracování variabilních 

dat ve spolupráci s využitím 
plné kapacity počítače. Je nut-
né zdůraznit, že co do možnos-
tí práce s variabilními daty se 
jedná o základní funkciona-
lity, které jsou daleko za mož-
nostmi externích a rozhodně 
ne levných pluginů a aplikací, 
jako je například EasyCatalog. 
Pro základní využití se však 
jeví funkce více jak dostateč-
né. Rozhodně na personalizaci 
pracovních dopisů a obchod-
ních nabídek vám nový InDes-
ign bude bohatě stačit.

-mk-

Sazba: Nativní personalizace dat je v nové verzi InDesignu opět o něco dále.

Dlouhodobá práce s po-
čítačem je velmi namá-
havá činnost, hlavní 

nápor je na naši páteř, obzvláš-
tě krční, a při špatné volbě 
osvětlení jsou také dost namá-
hány naše oči. Vždyť většina 
lidí pracujících v reklamních 
agenturách, grafi ckých stu-
diích, v tiskárnách sedí u po-
čítače minimálně osm hodin 
denně, a to je třetina dne. Mo-
je vlastní zkušenosti vyplýva-
jí z již více než desetileté práce 
s notebookem, a protože mou 
hlavní náplní je práce u kli-
entů, mohu si o dobře ergono-
micky vybaveném pracovišti 
jen nechat zdát. Nicméně, prá-
vě to, že jezdím po pracovištích 
zákazníků, mě utvrzuje v tom, 
že ergonomii pracovního místa 
není přikládána taková důleži-
tost, jakou by si zasloužila.

Hlavní nešvary 
umístění pracoviště

Namáhání očí
Pro oči je velice namáhavé, 
pokud je monitor otočen proti 
oknu a tedy venkovní světlo 
dopadá na obrazovku moni-
toru, kde dochází k odleskům 
okna v obrazovce, hlavně 
u lesklých obrazovek. Pro oči 

je ale mnohem horší varian-
tou, kdy je monitor postaven 
zády k oknu a jeho obsluha 
sedí obličejem proti oknu. Byť 
je to zcela jasné a logické, a asi 
většina z vás bude souhlasit 
s výše napsaným textem, je po-
měrně hodně pracovišť umís-
těno právě takto.  

Správné postavení monito-
ru je bokem k oknu tak, aby 
venkovní světlo nedopadalo 
na obrazovku a aby oči nebyly 

namáhány přímým pohledem 
do okna.

Namáhání krční páteře

Práce na notebooku velmi za-
těžuje krční páteř, nutnost 
sklánět hlavu nad monitorem 
notebooku vede k bolestem krč-

ní páteře. Řešení existují dvě, 
ideální volbou je externí moni-
tor připojený k notebooku, kte-
rý je umístěn ve správné výšce. 

Toto je možnost pro ty, kteří 
většinu dne pracují na jednom 
pracovišti. Druhou možností je 
nastavitelný skládací stojánek 
pod notebook, jenž zajistí opti-
mální zvednutí displeje note-
booku do úrovně očí. Toto řeše-
ní vyžaduje externí klávesnici 
a myš, protože na zvednutém 
notebooku se velmi nepohodl-
ně píše.

Levnější, takzvané kancelář-
ské monitory, na tom však ne-
jsou o moc lépe než zmiňované 
notebooky. Jejich konstrukce, 

až na výjimky, neumožňuje 
výškové nastavení a výrobci asi 
předpokládají, že standardní 
výška člověka pracujícího s po-
čítačem je maximálně 150 cm, 
nebo že by ušetření deseti centi-
metrů plastu na noze monitoru 
bylo tak zásadní? Ať tak, či tak, 
jediným řešením je podložení 
takového monitoru, tak aby byl 
v úrovni očí.

Jak tedy správně

Správné vybavení a nastave-
ní pracovního místa je zřejmé 
z obrázku vlevo. Základem je 
kvalitní polohovatelná židle, 
která umožňuje výškové nasta-
vení a zajišťuje oporu bederní 
páteře. Ruce položené na klá-
vesnici by měly svírat pravý 
úhel s tělem. Výšku monitoru 
upravíme tak, aby horní hrana 
obrazovky byla ve výšce očí, 
díky tomu je náš posed přiro-
zený a nejsme nuceni výrazně 
namáhat krční páteř. Osvětle-
ní místnosti by mělo být rov-
noměrné a pokud možno stále 
stejně intenzivní. Pokud jde 
o pracoviště grafi ka nebo tiska-
ře je výhodné volit světlo o tep-
lotě  5000K. To umožní kdykoliv 
srovnávat barevnost libovol-
ných výtisků s barevností dat 
na nakalibrovaném monitoru. 

Jan Štor, Grafi e CZ

Ergonomie pracoviště
Technologie: Správné držení těla při práci s počítačem je velmi 
důležité, pokud chcete dlouhodobě vydržet bez zdravotních potíží 

a častých návštěv rehabilitačních terapeutů.

Personalizujeme s Adobe InDesignem CS5!

Vážený pane Doubku,
dovolujeme si vás oslovit nabídkou jejíž p esnou speci  kaci uvádíme následn .

Pert Doubek
Úzká 234
578 14 Jihlava

D kujeme za vaši pozornost a p i p ípadném zájmu se vám bude v novat naše 
prodava ka Veronika Pomalá.

Digitální osobní kopírka PC-D320
PC-D320 je digitální kopírka s doplňkovou tiskovou funkcí.. Uživatelům tak zaručueí bezproblémové kopírování 
a vysoce kvalitní tisk rychlostí 14 kopií za minutu a výstup první kopie (FCOT) za pouhé 11,2 sekundy. Nejnovější 
digitální technologie použitá v řadě PC-D zaručuje nejen kopie špičkové kvality, ale navíc nabízí např. možnost kopíro-
vání 2 na 1 nebo funkci "jedno skenování s opakovaným tiskem", která umožňuje kopírce k vytištění až 99 kopií provést 
pouze jediné skenování originálu. Další výhodu digitálního kopírování představuje funkce elektronického třídění 
doposud nemyslitelná u analogových osobních kopírek bez mechanické třídičky. Navíc "režim úspory toneru" minima-
lizuje náklady na spotřební materiál snižováním množství toneru použitého pro tisk.
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D kujeme za vaši pozornost a p i p ípadném zájmu s
prodava ka Veronika Pomalá.

cí.. Uživatelům
tup první kopi
kopie špičkové
tiskem", která u
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Vážená paní Krásná,
dovolujeme si vás oslovit nabídkou jejíž p esnou speci  kaci uvádíme následn .

Petra Krásná
Široká 268/2
478 23 Hodonín

D kujeme za vaši pozornost a p i p ípadném zájmu se vám bude v novat naše 
prodava ka Jitka Nováková.

Canon imagePrograf iPF5000
Tiskárna imagePrograf iPF5000 je vybavena širokou škálou nových technologických prvků včetně nových inkoustů, 
a zajišťuje tak společnosti Canon postavení předního dodavatele digitálních zobrazovacích řešení pro všechny fáze 
zpracování obrazu – od zachycení až po jeho výstup. Model imagePrograf iPF5000 je v segmentu velkoformátového 
tisku skutečně řešením nové generace. Společnost Canon využila svých dlouhodobých zkušeností a vynikajících 
výsledků dosažených v oboru digitálních zobrazovacích technologií a přišla s touto mimořádnou tiskárnou určenou 
pro špičkové fotografy. 
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Vážená paní Krásná,
dovolujeme si vás oslovit nabídkou jejíž p esnou spec

D kujeme za vaši pozornost a p i p ípadném zájmu s
prodava ka Jitka Nováková.

Canon imagePrograf iPF5000
Tiskárna imagePrograf iPF5000 je vybavena širokou škálou nových te
a zajišťuje tak společnosti Canon postavení předního dodavatele dig
zpracování obrazu – od zachycení až po jeho výstup. Model imagePr
tisku skutečně řešením nové generace. Společnost Canon využila s
výsledků dosažených v oboru digitálních zobrazovacích technologií 
pro špičkové fotografy.

Vážený pane Nováku,
dovolujeme si vás oslovit nabídkou jejíž p esnou speci  kaci uvádíme následn .

Josef Novák
Hroudova 25
675 21 Heraltice

D kujeme za vaši pozornost a p i p ípadném zájmu se vám bude v novat naše 
prodava ka Jana Rychlá.

Zařízení Canon Color imageRUNNER C3220
bylo navrženo pro hladkou integraci do vašeho stávajícího prostředí jako 
dynamický centrální terminál zajišťující kompletní automatizaci práce v kanceláři 
a správu cenných zdrojů – důležité obchodní informace, vize a znalosti. Toto prostorově úsporné zařízení je vybaveno funkcí 
vyspělého digitálního kopírování, funkcemi schránky, síťovým tiskem, skenovacími funkcemi a navíc umožňuje snadnou distribuci 
informací v různorodém digitálním prostředí. Zařízení Color imageRUNNER C3220 skenuje barevné stránky se skutečným 
rozlišením 600 x 600 dpi a dokáže přesně zachytit všechny detaily na originálu. Čtyři bubny a technologie tisku s jedním 
průchodem papíru zajišťují rychlost až 32 stran za minutu při zpracování barevných i černobílých dokumentů. Automatický 
oboustranný tisk přispívá k všestranné produktivitě a zároveň šetří náklady na papír. Toto zařízení také zajišťuje stálou přesnost 
a konzistentnost barevného tisku v celém podniku. Bezolejové S-Tonery Canon s širším barevným gamutem produkují atraktivní 
barvy s lehkým leskem. Rozlišení tisku dosahuje hodnoty až 2400 dpi eqivalentní x 600 dpi a úrovní barev je 256. Četné 
volitelné doplňky pro manipulaci s dokumenty, kompletační schopnosti a podpora pro široký sortiment médií umožňují tvorbu 
kvalitních atraktivních dokumentů ve vlastním podniku a s tím spojené snížení nákladů.

Vážený pane Nováku,
dovolujeme si vás oslovit nabídkou jejíž p esnou speci  kaci uvádíme následn .

Josef Novák
Hroudova 25
675 21 Heraltice

D kujeme za vaši pozornost a p i p ípadném zájmu se vám bude v novat naše 
prodava ka Jana Rychlá.

Zařízení Canon Color imageRUNNER C3220
bylo navrženo pro hladkou integraci do vašeho stávajícího prostředí jako 
dynamický centrální terminál zajišťující kompletní automatizaci práce v kanceláři 
a správu cenných zdrojů – důležité obchodní informace, vize a znalosti. Toto prostorově úsporné zařízení je vybaveno funkcí 
vyspělého digitálního kopírování, funkcemi schránky, síťovým tiskem, skenovacími funkcemi a navíc umožňuje snadnou distribuci 
informací v různorodém digitálním prostředí. Zařízení Color imageRUNNER C3220 skenuje barevné stránky se skutečným 
rozlišením 600 x 600 dpi a dokáže přesně zachytit všechny detaily na originálu. Čtyři bubny a technologie tisku s jedním 
průchodem papíru zajišťují rychlost až 32 stran za minutu při zpracování barevných i černobílých dokumentů. Automatický 
oboustranný tisk přispívá k všestranné produktivitě a zároveň šetří náklady na papír. Toto zařízení také zajišťuje stálou přesnost 
a konzistentnost barevného tisku v celém podniku. Bezolejové S-Tonery Canon s širším barevným gamutem produkují atraktivní 
barvy s lehkým leskem. Rozlišení tisku dosahuje hodnoty až 2400 dpi eqivalentní x 600 dpi a úrovní barev je 256. Četné 
volitelné doplňky pro manipulaci s dokumenty, kompletační schopnosti a podpora pro široký sortiment médií umožňují tvorbu 
kvalitních atraktivních dokumentů ve vlastním podniku a s tím spojené snížení nákladů.

Zdroj obrazových dat. 
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Výsledné personalizované 
dokumenty 

Správná ergonomie pracoviště 

5000K

Špatná, pro tělo velmi namáhavá pozice.
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RAKOUSKO: Jako první 
firma v Evropě investovala 
rakouská Vorarlberger Me-
dienhaus-Gruppe do Quad-
tech, nedávno vylepšeného 
regulačního rejstříkového 
systému s regulací Fan-
-Out, upozornil ve svém 
čísle z devátého listopadu 
německý odborný časopis 
Deutscher Drucker. Sys-
tém s kamerami Multicam 
se instaluje na pět věží tis-
kového kotoučového ofse-
tového stroje Manroland-
-Geoman o šířce 1 220 mm 
v závodě Schwarzach 
v okresu Bregenz. Díky této 
investici se zvýší produkti-
vita rotačky, instalované 
v roce 1994 a vyrábějící 
od té doby více než  pět mi-
liónů kusů  novin a příloh 
týdně. Ve Schwarzachu bu-
dou tak moci napříště tisk-
nout jak na papír 45 g/m2, 
tak i na 60 g/m2. Regulace 
Fan-Out kompenzuje au-
tomaticky chyby rejstříku, 
jež vznikají od jedné  role 
k druhé, přičemž korektu-
ry Fan-Out se neprovádějí 
ručně. Kamery Multicam 
na věži rozpoznávají po-
dle Quadtech značky až 
do 1,36 mm při rychlostech 
až 17,6 m/s. Poruchy drá-
hy se tak dají rychle zjistit 
a odstranit.

-ala-
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Personalizace dokumen-
tu se dnes stává v poly-
grafi cké branži téměř 

standardem. Jedná se o trend, 
který umožňuje zvýšit efekti-
vitu dokumentu k přitáhnutí 
pozornosti čtenáře. O samot-
né customizaci obsahu ani 
nemluvě. V praxi se setkáme 
na prvním místě především se 
specializovaným programem 
pro sazbu dokumentu, jenž 
nabízí efektivní tvorbu celé-
ho layoutu a jeho obsahu dle 
typografi ckých pravidel. V mi-
nulosti bylo nutné využívat 
speciálních externích aplikací 
či pluginů, které rozšířily apli-
kaci na sazbu o tyto funkčnos-
ti. S postupem času již samot-
né programy na sazbu nabízejí 
základní funkce pro persona-
lizaci a lze tak nativně vytvá-
řet dokumenty v běžně pou-
žívané aplikaci. Jak je na tom 
jedna z nejpopulárnějších pro-
fesionálních aplikací na trhu, 
Adobe InDesign CS5?

Nativně v InDesignu CS5

To, že lze personalizovat do-
kument v prostředí InDesig-
nu, není žádná novinka. Jak 
si však vede v praxi poslední 
verze CS5? Rozhodně na za-
čátek můžeme říci, že velmi 
dobře. Poslední verze nabízí 
nativní personalizaci či lze 
říci sloučení dat z jediného 
zdroje databáze, jejichž obsah 
je ve formátu TXT či CSV. Vy-
těžení dat probíhá tradičně 
pouze v jednom směru, a to 
z databáze do aplikace, kdy ja-

kékoliv změny ve zdroji je nut-
né manuálně aktualizovat.

Zásadní novinkou a hlav-
ním rozdílem je zpracování dat 
při vytváření fi nálních doku-
mentů. Poslední verze lépe od-
děluje variabilní složky a pev-
ný obsah. To vede k zrychlení 
zpracování potřebného doku-
mentu. Mnohdy se v praxi jed-
ná až o 30 až 50% úsporu času. 
V této souvislosti je však nut-
né připomenout, že verze CS5 
umí toto zpracování realizovat 
na pozadí a díky podpoře 64bit 
umí využít plného paměťové-

ho výkonu počítače. V případě, 
že jste měli na starších verzích 
CS3 a CS4 problémy s fi nálním 
generováním dat (příliš mnoho 
dat vedoucích k paměťovému 
přetečení a zhroucení aplika-
ce) a využívali jste cesty gene-
rování po menších částech, 
doporučuji investovat do nové 
verze.

Text i obrázky

Samozřejmě se nejedná pouze 
o personalizaci textového obsa-
hu, ale taky o personalizaci ob-

razové dokumentace, i když to 
v samotném Adobe InDesignu 
CS5 je o trošku komplikovaněj-
ší než textový obsah. Z pohle-
du textu lze dnes již efektivně 
propojit textové pole s daným 
sloupcem ve zdrojovém soubo-
ru pomocí několika kliknutí. Je 
automaticky generován i název 
hlavičky daného sloupce. 

Co se týče obrazové doku-
mentace, je nutné v dokumentu 
CSV či TXT mít přesnou cestu 
k dokumentu pro každý prvek 
zvlášť. V praxi se pak jedná 
o otrocké zadávání těchto cest, 

ale pokud se nejednalo o velké 
množství souborů, je i tato ces-
ta schůdná.

Samozřejmostí je následně 
to, že veškerá pole lze snadno 
nativně defi novat, formátovat, 
v případě menších dokumen-
tů umí InDesign vyřadit tyto 
dokumenty i na tiskový arch 
a zobrazit kontrolní náhled. 

Shrnutí

Hlavní devizou nové verze 
Adobe InDesign je především 
nové zpracování variabilních 

dat ve spolupráci s využitím 
plné kapacity počítače. Je nut-
né zdůraznit, že co do možnos-
tí práce s variabilními daty se 
jedná o základní funkciona-
lity, které jsou daleko za mož-
nostmi externích a rozhodně 
ne levných pluginů a aplikací, 
jako je například EasyCatalog. 
Pro základní využití se však 
jeví funkce více jak dostateč-
né. Rozhodně na personalizaci 
pracovních dopisů a obchod-
ních nabídek vám nový InDes-
ign bude bohatě stačit.

-mk-

Sazba: Nativní personalizace dat je v nové verzi InDesignu opět o něco dále.

Dlouhodobá práce s po-
čítačem je velmi namá-
havá činnost, hlavní 

nápor je na naši páteř, obzvláš-
tě krční, a při špatné volbě 
osvětlení jsou také dost namá-
hány naše oči. Vždyť většina 
lidí pracujících v reklamních 
agenturách, grafi ckých stu-
diích, v tiskárnách sedí u po-
čítače minimálně osm hodin 
denně, a to je třetina dne. Mo-
je vlastní zkušenosti vyplýva-
jí z již více než desetileté práce 
s notebookem, a protože mou 
hlavní náplní je práce u kli-
entů, mohu si o dobře ergono-
micky vybaveném pracovišti 
jen nechat zdát. Nicméně, prá-
vě to, že jezdím po pracovištích 
zákazníků, mě utvrzuje v tom, 
že ergonomii pracovního místa 
není přikládána taková důleži-
tost, jakou by si zasloužila.

Hlavní nešvary 
umístění pracoviště

Namáhání očí
Pro oči je velice namáhavé, 
pokud je monitor otočen proti 
oknu a tedy venkovní světlo 
dopadá na obrazovku moni-
toru, kde dochází k odleskům 
okna v obrazovce, hlavně 
u lesklých obrazovek. Pro oči 

je ale mnohem horší varian-
tou, kdy je monitor postaven 
zády k oknu a jeho obsluha 
sedí obličejem proti oknu. Byť 
je to zcela jasné a logické, a asi 
většina z vás bude souhlasit 
s výše napsaným textem, je po-
měrně hodně pracovišť umís-
těno právě takto.  

Správné postavení monito-
ru je bokem k oknu tak, aby 
venkovní světlo nedopadalo 
na obrazovku a aby oči nebyly 

namáhány přímým pohledem 
do okna.

Namáhání krční páteře

Práce na notebooku velmi za-
těžuje krční páteř, nutnost 
sklánět hlavu nad monitorem 
notebooku vede k bolestem krč-

ní páteře. Řešení existují dvě, 
ideální volbou je externí moni-
tor připojený k notebooku, kte-
rý je umístěn ve správné výšce. 

Toto je možnost pro ty, kteří 
většinu dne pracují na jednom 
pracovišti. Druhou možností je 
nastavitelný skládací stojánek 
pod notebook, jenž zajistí opti-
mální zvednutí displeje note-
booku do úrovně očí. Toto řeše-
ní vyžaduje externí klávesnici 
a myš, protože na zvednutém 
notebooku se velmi nepohodl-
ně píše.

Levnější, takzvané kancelář-
ské monitory, na tom však ne-
jsou o moc lépe než zmiňované 
notebooky. Jejich konstrukce, 

až na výjimky, neumožňuje 
výškové nastavení a výrobci asi 
předpokládají, že standardní 
výška člověka pracujícího s po-
čítačem je maximálně 150 cm, 
nebo že by ušetření deseti centi-
metrů plastu na noze monitoru 
bylo tak zásadní? Ať tak, či tak, 
jediným řešením je podložení 
takového monitoru, tak aby byl 
v úrovni očí.

Jak tedy správně

Správné vybavení a nastave-
ní pracovního místa je zřejmé 
z obrázku vlevo. Základem je 
kvalitní polohovatelná židle, 
která umožňuje výškové nasta-
vení a zajišťuje oporu bederní 
páteře. Ruce položené na klá-
vesnici by měly svírat pravý 
úhel s tělem. Výšku monitoru 
upravíme tak, aby horní hrana 
obrazovky byla ve výšce očí, 
díky tomu je náš posed přiro-
zený a nejsme nuceni výrazně 
namáhat krční páteř. Osvětle-
ní místnosti by mělo být rov-
noměrné a pokud možno stále 
stejně intenzivní. Pokud jde 
o pracoviště grafi ka nebo tiska-
ře je výhodné volit světlo o tep-
lotě  5000K. To umožní kdykoliv 
srovnávat barevnost libovol-
ných výtisků s barevností dat 
na nakalibrovaném monitoru. 

Jan Štor, Grafi e CZ

Ergonomie pracoviště
Technologie: Správné držení těla při práci s počítačem je velmi 
důležité, pokud chcete dlouhodobě vydržet bez zdravotních potíží 

a častých návštěv rehabilitačních terapeutů.

Personalizujeme s Adobe InDesignem CS5!

Vážený pane Doubku,
dovolujeme si vás oslovit nabídkou jejíž p esnou speci  kaci uvádíme následn .

Pert Doubek
Úzká 234
578 14 Jihlava

D kujeme za vaši pozornost a p i p ípadném zájmu se vám bude v novat naše 
prodava ka Veronika Pomalá.

Digitální osobní kopírka PC-D320
PC-D320 je digitální kopírka s doplňkovou tiskovou funkcí.. Uživatelům tak zaručueí bezproblémové kopírování 
a vysoce kvalitní tisk rychlostí 14 kopií za minutu a výstup první kopie (FCOT) za pouhé 11,2 sekundy. Nejnovější 
digitální technologie použitá v řadě PC-D zaručuje nejen kopie špičkové kvality, ale navíc nabízí např. možnost kopíro-
vání 2 na 1 nebo funkci "jedno skenování s opakovaným tiskem", která umožňuje kopírce k vytištění až 99 kopií provést 
pouze jediné skenování originálu. Další výhodu digitálního kopírování představuje funkce elektronického třídění 
doposud nemyslitelná u analogových osobních kopírek bez mechanické třídičky. Navíc "režim úspory toneru" minima-
lizuje náklady na spotřební materiál snižováním množství toneru použitého pro tisk.
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D kujeme za vaši pozornost a p i p ípadném zájmu s
prodava ka Veronika Pomalá.

cí.. Uživatelům
tup první kopi
kopie špičkové
tiskem", která u
álního kopírov
bez mechanick
í toneru použi

Vážená paní Krásná,
dovolujeme si vás oslovit nabídkou jejíž p esnou speci  kaci uvádíme následn .

Petra Krásná
Široká 268/2
478 23 Hodonín

D kujeme za vaši pozornost a p i p ípadném zájmu se vám bude v novat naše 
prodava ka Jitka Nováková.

Canon imagePrograf iPF5000
Tiskárna imagePrograf iPF5000 je vybavena širokou škálou nových technologických prvků včetně nových inkoustů, 
a zajišťuje tak společnosti Canon postavení předního dodavatele digitálních zobrazovacích řešení pro všechny fáze 
zpracování obrazu – od zachycení až po jeho výstup. Model imagePrograf iPF5000 je v segmentu velkoformátového 
tisku skutečně řešením nové generace. Společnost Canon využila svých dlouhodobých zkušeností a vynikajících 
výsledků dosažených v oboru digitálních zobrazovacích technologií a přišla s touto mimořádnou tiskárnou určenou 
pro špičkové fotografy. 
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Vážená paní Krásná,
dovolujeme si vás oslovit nabídkou jejíž p esnou spec

D kujeme za vaši pozornost a p i p ípadném zájmu s
prodava ka Jitka Nováková.

Canon imagePrograf iPF5000
Tiskárna imagePrograf iPF5000 je vybavena širokou škálou nových te
a zajišťuje tak společnosti Canon postavení předního dodavatele dig
zpracování obrazu – od zachycení až po jeho výstup. Model imagePr
tisku skutečně řešením nové generace. Společnost Canon využila s
výsledků dosažených v oboru digitálních zobrazovacích technologií 
pro špičkové fotografy.

Vážený pane Nováku,
dovolujeme si vás oslovit nabídkou jejíž p esnou speci  kaci uvádíme následn .

Josef Novák
Hroudova 25
675 21 Heraltice

D kujeme za vaši pozornost a p i p ípadném zájmu se vám bude v novat naše 
prodava ka Jana Rychlá.

Zařízení Canon Color imageRUNNER C3220
bylo navrženo pro hladkou integraci do vašeho stávajícího prostředí jako 
dynamický centrální terminál zajišťující kompletní automatizaci práce v kanceláři 
a správu cenných zdrojů – důležité obchodní informace, vize a znalosti. Toto prostorově úsporné zařízení je vybaveno funkcí 
vyspělého digitálního kopírování, funkcemi schránky, síťovým tiskem, skenovacími funkcemi a navíc umožňuje snadnou distribuci 
informací v různorodém digitálním prostředí. Zařízení Color imageRUNNER C3220 skenuje barevné stránky se skutečným 
rozlišením 600 x 600 dpi a dokáže přesně zachytit všechny detaily na originálu. Čtyři bubny a technologie tisku s jedním 
průchodem papíru zajišťují rychlost až 32 stran za minutu při zpracování barevných i černobílých dokumentů. Automatický 
oboustranný tisk přispívá k všestranné produktivitě a zároveň šetří náklady na papír. Toto zařízení také zajišťuje stálou přesnost 
a konzistentnost barevného tisku v celém podniku. Bezolejové S-Tonery Canon s širším barevným gamutem produkují atraktivní 
barvy s lehkým leskem. Rozlišení tisku dosahuje hodnoty až 2400 dpi eqivalentní x 600 dpi a úrovní barev je 256. Četné 
volitelné doplňky pro manipulaci s dokumenty, kompletační schopnosti a podpora pro široký sortiment médií umožňují tvorbu 
kvalitních atraktivních dokumentů ve vlastním podniku a s tím spojené snížení nákladů.

Vážený pane Nováku,
dovolujeme si vás oslovit nabídkou jejíž p esnou speci  kaci uvádíme následn .

Josef Novák
Hroudova 25
675 21 Heraltice

D kujeme za vaši pozornost a p i p ípadném zájmu se vám bude v novat naše 
prodava ka Jana Rychlá.

Zařízení Canon Color imageRUNNER C3220
bylo navrženo pro hladkou integraci do vašeho stávajícího prostředí jako 
dynamický centrální terminál zajišťující kompletní automatizaci práce v kanceláři 
a správu cenných zdrojů – důležité obchodní informace, vize a znalosti. Toto prostorově úsporné zařízení je vybaveno funkcí 
vyspělého digitálního kopírování, funkcemi schránky, síťovým tiskem, skenovacími funkcemi a navíc umožňuje snadnou distribuci 
informací v různorodém digitálním prostředí. Zařízení Color imageRUNNER C3220 skenuje barevné stránky se skutečným 
rozlišením 600 x 600 dpi a dokáže přesně zachytit všechny detaily na originálu. Čtyři bubny a technologie tisku s jedním 
průchodem papíru zajišťují rychlost až 32 stran za minutu při zpracování barevných i černobílých dokumentů. Automatický 
oboustranný tisk přispívá k všestranné produktivitě a zároveň šetří náklady na papír. Toto zařízení také zajišťuje stálou přesnost 
a konzistentnost barevného tisku v celém podniku. Bezolejové S-Tonery Canon s širším barevným gamutem produkují atraktivní 
barvy s lehkým leskem. Rozlišení tisku dosahuje hodnoty až 2400 dpi eqivalentní x 600 dpi a úrovní barev je 256. Četné 
volitelné doplňky pro manipulaci s dokumenty, kompletační schopnosti a podpora pro široký sortiment médií umožňují tvorbu 
kvalitních atraktivních dokumentů ve vlastním podniku a s tím spojené snížení nákladů.

Zdroj obrazových dat. 
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Databáze. 

Výsledné personalizované 
dokumenty 

Správná ergonomie pracoviště 

5000K

Špatná, pro tělo velmi namáhavá pozice.
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RAKOUSKO: Jako první 
firma v Evropě investovala 
rakouská Vorarlberger Me-
dienhaus-Gruppe do Quad-
tech, nedávno vylepšeného 
regulačního rejstříkového 
systému s regulací Fan-
-Out, upozornil ve svém 
čísle z devátého listopadu 
německý odborný časopis 
Deutscher Drucker. Sys-
tém s kamerami Multicam 
se instaluje na pět věží tis-
kového kotoučového ofse-
tového stroje Manroland-
-Geoman o šířce 1 220 mm 
v závodě Schwarzach 
v okresu Bregenz. Díky této 
investici se zvýší produkti-
vita rotačky, instalované 
v roce 1994 a vyrábějící 
od té doby více než  pět mi-
liónů kusů  novin a příloh 
týdně. Ve Schwarzachu bu-
dou tak moci napříště tisk-
nout jak na papír 45 g/m2, 
tak i na 60 g/m2. Regulace 
Fan-Out kompenzuje au-
tomaticky chyby rejstříku, 
jež vznikají od jedné  role 
k druhé, přičemž korektu-
ry Fan-Out se neprovádějí 
ručně. Kamery Multicam 
na věži rozpoznávají po-
dle Quadtech značky až 
do 1,36 mm při rychlostech 
až 17,6 m/s. Poruchy drá-
hy se tak dají rychle zjistit 
a odstranit.

-ala-
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Personalizace dokumen-
tu se dnes stává v poly-
grafi cké branži téměř 

standardem. Jedná se o trend, 
který umožňuje zvýšit efekti-
vitu dokumentu k přitáhnutí 
pozornosti čtenáře. O samot-
né customizaci obsahu ani 
nemluvě. V praxi se setkáme 
na prvním místě především se 
specializovaným programem 
pro sazbu dokumentu, jenž 
nabízí efektivní tvorbu celé-
ho layoutu a jeho obsahu dle 
typografi ckých pravidel. V mi-
nulosti bylo nutné využívat 
speciálních externích aplikací 
či pluginů, které rozšířily apli-
kaci na sazbu o tyto funkčnos-
ti. S postupem času již samot-
né programy na sazbu nabízejí 
základní funkce pro persona-
lizaci a lze tak nativně vytvá-
řet dokumenty v běžně pou-
žívané aplikaci. Jak je na tom 
jedna z nejpopulárnějších pro-
fesionálních aplikací na trhu, 
Adobe InDesign CS5?

Nativně v InDesignu CS5

To, že lze personalizovat do-
kument v prostředí InDesig-
nu, není žádná novinka. Jak 
si však vede v praxi poslední 
verze CS5? Rozhodně na za-
čátek můžeme říci, že velmi 
dobře. Poslední verze nabízí 
nativní personalizaci či lze 
říci sloučení dat z jediného 
zdroje databáze, jejichž obsah 
je ve formátu TXT či CSV. Vy-
těžení dat probíhá tradičně 
pouze v jednom směru, a to 
z databáze do aplikace, kdy ja-

kékoliv změny ve zdroji je nut-
né manuálně aktualizovat.

Zásadní novinkou a hlav-
ním rozdílem je zpracování dat 
při vytváření fi nálních doku-
mentů. Poslední verze lépe od-
děluje variabilní složky a pev-
ný obsah. To vede k zrychlení 
zpracování potřebného doku-
mentu. Mnohdy se v praxi jed-
ná až o 30 až 50% úsporu času. 
V této souvislosti je však nut-
né připomenout, že verze CS5 
umí toto zpracování realizovat 
na pozadí a díky podpoře 64bit 
umí využít plného paměťové-

ho výkonu počítače. V případě, 
že jste měli na starších verzích 
CS3 a CS4 problémy s fi nálním 
generováním dat (příliš mnoho 
dat vedoucích k paměťovému 
přetečení a zhroucení aplika-
ce) a využívali jste cesty gene-
rování po menších částech, 
doporučuji investovat do nové 
verze.

Text i obrázky

Samozřejmě se nejedná pouze 
o personalizaci textového obsa-
hu, ale taky o personalizaci ob-

razové dokumentace, i když to 
v samotném Adobe InDesignu 
CS5 je o trošku komplikovaněj-
ší než textový obsah. Z pohle-
du textu lze dnes již efektivně 
propojit textové pole s daným 
sloupcem ve zdrojovém soubo-
ru pomocí několika kliknutí. Je 
automaticky generován i název 
hlavičky daného sloupce. 

Co se týče obrazové doku-
mentace, je nutné v dokumentu 
CSV či TXT mít přesnou cestu 
k dokumentu pro každý prvek 
zvlášť. V praxi se pak jedná 
o otrocké zadávání těchto cest, 

ale pokud se nejednalo o velké 
množství souborů, je i tato ces-
ta schůdná.

Samozřejmostí je následně 
to, že veškerá pole lze snadno 
nativně defi novat, formátovat, 
v případě menších dokumen-
tů umí InDesign vyřadit tyto 
dokumenty i na tiskový arch 
a zobrazit kontrolní náhled. 

Shrnutí

Hlavní devizou nové verze 
Adobe InDesign je především 
nové zpracování variabilních 

dat ve spolupráci s využitím 
plné kapacity počítače. Je nut-
né zdůraznit, že co do možnos-
tí práce s variabilními daty se 
jedná o základní funkciona-
lity, které jsou daleko za mož-
nostmi externích a rozhodně 
ne levných pluginů a aplikací, 
jako je například EasyCatalog. 
Pro základní využití se však 
jeví funkce více jak dostateč-
né. Rozhodně na personalizaci 
pracovních dopisů a obchod-
ních nabídek vám nový InDes-
ign bude bohatě stačit.

-mk-

Sazba: Nativní personalizace dat je v nové verzi InDesignu opět o něco dále.

Dlouhodobá práce s po-
čítačem je velmi namá-
havá činnost, hlavní 

nápor je na naši páteř, obzvláš-
tě krční, a při špatné volbě 
osvětlení jsou také dost namá-
hány naše oči. Vždyť většina 
lidí pracujících v reklamních 
agenturách, grafi ckých stu-
diích, v tiskárnách sedí u po-
čítače minimálně osm hodin 
denně, a to je třetina dne. Mo-
je vlastní zkušenosti vyplýva-
jí z již více než desetileté práce 
s notebookem, a protože mou 
hlavní náplní je práce u kli-
entů, mohu si o dobře ergono-
micky vybaveném pracovišti 
jen nechat zdát. Nicméně, prá-
vě to, že jezdím po pracovištích 
zákazníků, mě utvrzuje v tom, 
že ergonomii pracovního místa 
není přikládána taková důleži-
tost, jakou by si zasloužila.

Hlavní nešvary 
umístění pracoviště

Namáhání očí
Pro oči je velice namáhavé, 
pokud je monitor otočen proti 
oknu a tedy venkovní světlo 
dopadá na obrazovku moni-
toru, kde dochází k odleskům 
okna v obrazovce, hlavně 
u lesklých obrazovek. Pro oči 

je ale mnohem horší varian-
tou, kdy je monitor postaven 
zády k oknu a jeho obsluha 
sedí obličejem proti oknu. Byť 
je to zcela jasné a logické, a asi 
většina z vás bude souhlasit 
s výše napsaným textem, je po-
měrně hodně pracovišť umís-
těno právě takto.  

Správné postavení monito-
ru je bokem k oknu tak, aby 
venkovní světlo nedopadalo 
na obrazovku a aby oči nebyly 

namáhány přímým pohledem 
do okna.

Namáhání krční páteře

Práce na notebooku velmi za-
těžuje krční páteř, nutnost 
sklánět hlavu nad monitorem 
notebooku vede k bolestem krč-

ní páteře. Řešení existují dvě, 
ideální volbou je externí moni-
tor připojený k notebooku, kte-
rý je umístěn ve správné výšce. 

Toto je možnost pro ty, kteří 
většinu dne pracují na jednom 
pracovišti. Druhou možností je 
nastavitelný skládací stojánek 
pod notebook, jenž zajistí opti-
mální zvednutí displeje note-
booku do úrovně očí. Toto řeše-
ní vyžaduje externí klávesnici 
a myš, protože na zvednutém 
notebooku se velmi nepohodl-
ně píše.

Levnější, takzvané kancelář-
ské monitory, na tom však ne-
jsou o moc lépe než zmiňované 
notebooky. Jejich konstrukce, 

až na výjimky, neumožňuje 
výškové nastavení a výrobci asi 
předpokládají, že standardní 
výška člověka pracujícího s po-
čítačem je maximálně 150 cm, 
nebo že by ušetření deseti centi-
metrů plastu na noze monitoru 
bylo tak zásadní? Ať tak, či tak, 
jediným řešením je podložení 
takového monitoru, tak aby byl 
v úrovni očí.

Jak tedy správně

Správné vybavení a nastave-
ní pracovního místa je zřejmé 
z obrázku vlevo. Základem je 
kvalitní polohovatelná židle, 
která umožňuje výškové nasta-
vení a zajišťuje oporu bederní 
páteře. Ruce položené na klá-
vesnici by měly svírat pravý 
úhel s tělem. Výšku monitoru 
upravíme tak, aby horní hrana 
obrazovky byla ve výšce očí, 
díky tomu je náš posed přiro-
zený a nejsme nuceni výrazně 
namáhat krční páteř. Osvětle-
ní místnosti by mělo být rov-
noměrné a pokud možno stále 
stejně intenzivní. Pokud jde 
o pracoviště grafi ka nebo tiska-
ře je výhodné volit světlo o tep-
lotě  5000K. To umožní kdykoliv 
srovnávat barevnost libovol-
ných výtisků s barevností dat 
na nakalibrovaném monitoru. 

Jan Štor, Grafi e CZ

Ergonomie pracoviště
Technologie: Správné držení těla při práci s počítačem je velmi 
důležité, pokud chcete dlouhodobě vydržet bez zdravotních potíží 

a častých návštěv rehabilitačních terapeutů.

Personalizujeme s Adobe InDesignem CS5!

Vážený pane Doubku,
dovolujeme si vás oslovit nabídkou jejíž p esnou speci  kaci uvádíme následn .

Pert Doubek
Úzká 234
578 14 Jihlava

D kujeme za vaši pozornost a p i p ípadném zájmu se vám bude v novat naše 
prodava ka Veronika Pomalá.

Digitální osobní kopírka PC-D320
PC-D320 je digitální kopírka s doplňkovou tiskovou funkcí.. Uživatelům tak zaručueí bezproblémové kopírování 
a vysoce kvalitní tisk rychlostí 14 kopií za minutu a výstup první kopie (FCOT) za pouhé 11,2 sekundy. Nejnovější 
digitální technologie použitá v řadě PC-D zaručuje nejen kopie špičkové kvality, ale navíc nabízí např. možnost kopíro-
vání 2 na 1 nebo funkci "jedno skenování s opakovaným tiskem", která umožňuje kopírce k vytištění až 99 kopií provést 
pouze jediné skenování originálu. Další výhodu digitálního kopírování představuje funkce elektronického třídění 
doposud nemyslitelná u analogových osobních kopírek bez mechanické třídičky. Navíc "režim úspory toneru" minima-
lizuje náklady na spotřební materiál snižováním množství toneru použitého pro tisk.
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D kujeme za vaši pozornost a p i p ípadném zájmu s
prodava ka Veronika Pomalá.

cí.. Uživatelům
tup první kopi
kopie špičkové
tiskem", která u
álního kopírov
bez mechanick
í toneru použi

Vážená paní Krásná,
dovolujeme si vás oslovit nabídkou jejíž p esnou speci  kaci uvádíme následn .

Petra Krásná
Široká 268/2
478 23 Hodonín

D kujeme za vaši pozornost a p i p ípadném zájmu se vám bude v novat naše 
prodava ka Jitka Nováková.

Canon imagePrograf iPF5000
Tiskárna imagePrograf iPF5000 je vybavena širokou škálou nových technologických prvků včetně nových inkoustů, 
a zajišťuje tak společnosti Canon postavení předního dodavatele digitálních zobrazovacích řešení pro všechny fáze 
zpracování obrazu – od zachycení až po jeho výstup. Model imagePrograf iPF5000 je v segmentu velkoformátového 
tisku skutečně řešením nové generace. Společnost Canon využila svých dlouhodobých zkušeností a vynikajících 
výsledků dosažených v oboru digitálních zobrazovacích technologií a přišla s touto mimořádnou tiskárnou určenou 
pro špičkové fotografy. 
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Vážená paní Krásná,
dovolujeme si vás oslovit nabídkou jejíž p esnou spec

D kujeme za vaši pozornost a p i p ípadném zájmu s
prodava ka Jitka Nováková.

Canon imagePrograf iPF5000
Tiskárna imagePrograf iPF5000 je vybavena širokou škálou nových te
a zajišťuje tak společnosti Canon postavení předního dodavatele dig
zpracování obrazu – od zachycení až po jeho výstup. Model imagePr
tisku skutečně řešením nové generace. Společnost Canon využila s
výsledků dosažených v oboru digitálních zobrazovacích technologií 
pro špičkové fotografy.

Vážený pane Nováku,
dovolujeme si vás oslovit nabídkou jejíž p esnou speci  kaci uvádíme následn .

Josef Novák
Hroudova 25
675 21 Heraltice

D kujeme za vaši pozornost a p i p ípadném zájmu se vám bude v novat naše 
prodava ka Jana Rychlá.

Zařízení Canon Color imageRUNNER C3220
bylo navrženo pro hladkou integraci do vašeho stávajícího prostředí jako 
dynamický centrální terminál zajišťující kompletní automatizaci práce v kanceláři 
a správu cenných zdrojů – důležité obchodní informace, vize a znalosti. Toto prostorově úsporné zařízení je vybaveno funkcí 
vyspělého digitálního kopírování, funkcemi schránky, síťovým tiskem, skenovacími funkcemi a navíc umožňuje snadnou distribuci 
informací v různorodém digitálním prostředí. Zařízení Color imageRUNNER C3220 skenuje barevné stránky se skutečným 
rozlišením 600 x 600 dpi a dokáže přesně zachytit všechny detaily na originálu. Čtyři bubny a technologie tisku s jedním 
průchodem papíru zajišťují rychlost až 32 stran za minutu při zpracování barevných i černobílých dokumentů. Automatický 
oboustranný tisk přispívá k všestranné produktivitě a zároveň šetří náklady na papír. Toto zařízení také zajišťuje stálou přesnost 
a konzistentnost barevného tisku v celém podniku. Bezolejové S-Tonery Canon s širším barevným gamutem produkují atraktivní 
barvy s lehkým leskem. Rozlišení tisku dosahuje hodnoty až 2400 dpi eqivalentní x 600 dpi a úrovní barev je 256. Četné 
volitelné doplňky pro manipulaci s dokumenty, kompletační schopnosti a podpora pro široký sortiment médií umožňují tvorbu 
kvalitních atraktivních dokumentů ve vlastním podniku a s tím spojené snížení nákladů.

Vážený pane Nováku,
dovolujeme si vás oslovit nabídkou jejíž p esnou speci  kaci uvádíme následn .

Josef Novák
Hroudova 25
675 21 Heraltice

D kujeme za vaši pozornost a p i p ípadném zájmu se vám bude v novat naše 
prodava ka Jana Rychlá.

Zařízení Canon Color imageRUNNER C3220
bylo navrženo pro hladkou integraci do vašeho stávajícího prostředí jako 
dynamický centrální terminál zajišťující kompletní automatizaci práce v kanceláři 
a správu cenných zdrojů – důležité obchodní informace, vize a znalosti. Toto prostorově úsporné zařízení je vybaveno funkcí 
vyspělého digitálního kopírování, funkcemi schránky, síťovým tiskem, skenovacími funkcemi a navíc umožňuje snadnou distribuci 
informací v různorodém digitálním prostředí. Zařízení Color imageRUNNER C3220 skenuje barevné stránky se skutečným 
rozlišením 600 x 600 dpi a dokáže přesně zachytit všechny detaily na originálu. Čtyři bubny a technologie tisku s jedním 
průchodem papíru zajišťují rychlost až 32 stran za minutu při zpracování barevných i černobílých dokumentů. Automatický 
oboustranný tisk přispívá k všestranné produktivitě a zároveň šetří náklady na papír. Toto zařízení také zajišťuje stálou přesnost 
a konzistentnost barevného tisku v celém podniku. Bezolejové S-Tonery Canon s širším barevným gamutem produkují atraktivní 
barvy s lehkým leskem. Rozlišení tisku dosahuje hodnoty až 2400 dpi eqivalentní x 600 dpi a úrovní barev je 256. Četné 
volitelné doplňky pro manipulaci s dokumenty, kompletační schopnosti a podpora pro široký sortiment médií umožňují tvorbu 
kvalitních atraktivních dokumentů ve vlastním podniku a s tím spojené snížení nákladů.

Zdroj obrazových dat. 
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Canon imagePrograf iPF5000
Tiskárna imagePrograf iPF5000 je vybavena širokou škálou nových technologických prvků včetně nových inkoustů, 
a zajišťuje tak společnosti Canon postavení předního dodavatele digitálních zobrazovacích řešení pro všechny fáze 
zpracování obrazu – od zachycení až po jeho výstup. Model imagePrograf iPF5000 je v segmentu velkoformátového 
tisku skutečně řešením nové generace. Společnost Canon využila svých dlouhodobých zkušeností a vynikajících 
výsledků dosažených v oboru digitálních zobrazovacích technologií a přišla s touto mimořádnou tiskárnou určenou 
pro špičkové fotografy. 

Digitální osobní kopírka PC-D320
PC-D320 je digitální kopírka s doplňkovou tiskovou funkcí.. Uživatelům tak zaručueí bezproblémové kopírování 
a vysoce kvalitní tisk rychlostí 14 kopií za minutu a výstup první kopie (FCOT) za pouhé 11,2 sekundy. Nejnovější 
digitální technologie použitá v řadě PC-D zaručuje nejen kopie špičkové kvality, ale navíc nabízí např. možnost kopíro-
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doposud nemyslitelná u analogových osobních kopírek bez mechanické třídičky. Navíc "režim úspory toneru" minima-
lizuje náklady na spotřební materiál snižováním množství toneru použitého pro tisk.

Databáze. 

Výsledné personalizované 
dokumenty 

Správná ergonomie pracoviště 

5000K

Špatná, pro tělo velmi namáhavá pozice.
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RAKOUSKO: Jako první 
firma v Evropě investovala 
rakouská Vorarlberger Me-
dienhaus-Gruppe do Quad-
tech, nedávno vylepšeného 
regulačního rejstříkového 
systému s regulací Fan-
-Out, upozornil ve svém 
čísle z devátého listopadu 
německý odborný časopis 
Deutscher Drucker. Sys-
tém s kamerami Multicam 
se instaluje na pět věží tis-
kového kotoučového ofse-
tového stroje Manroland-
-Geoman o šířce 1 220 mm 
v závodě Schwarzach 
v okresu Bregenz. Díky této 
investici se zvýší produkti-
vita rotačky, instalované 
v roce 1994 a vyrábějící 
od té doby více než  pět mi-
liónů kusů  novin a příloh 
týdně. Ve Schwarzachu bu-
dou tak moci napříště tisk-
nout jak na papír 45 g/m2, 
tak i na 60 g/m2. Regulace 
Fan-Out kompenzuje au-
tomaticky chyby rejstříku, 
jež vznikají od jedné  role 
k druhé, přičemž korektu-
ry Fan-Out se neprovádějí 
ručně. Kamery Multicam 
na věži rozpoznávají po-
dle Quadtech značky až 
do 1,36 mm při rychlostech 
až 17,6 m/s. Poruchy drá-
hy se tak dají rychle zjistit 
a odstranit.

-ala-
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Personalizace dokumen-
tu se dnes stává v poly-
grafi cké branži téměř 

standardem. Jedná se o trend, 
který umožňuje zvýšit efekti-
vitu dokumentu k přitáhnutí 
pozornosti čtenáře. O samot-
né customizaci obsahu ani 
nemluvě. V praxi se setkáme 
na prvním místě především se 
specializovaným programem 
pro sazbu dokumentu, jenž 
nabízí efektivní tvorbu celé-
ho layoutu a jeho obsahu dle 
typografi ckých pravidel. V mi-
nulosti bylo nutné využívat 
speciálních externích aplikací 
či pluginů, které rozšířily apli-
kaci na sazbu o tyto funkčnos-
ti. S postupem času již samot-
né programy na sazbu nabízejí 
základní funkce pro persona-
lizaci a lze tak nativně vytvá-
řet dokumenty v běžně pou-
žívané aplikaci. Jak je na tom 
jedna z nejpopulárnějších pro-
fesionálních aplikací na trhu, 
Adobe InDesign CS5?

Nativně v InDesignu CS5

To, že lze personalizovat do-
kument v prostředí InDesig-
nu, není žádná novinka. Jak 
si však vede v praxi poslední 
verze CS5? Rozhodně na za-
čátek můžeme říci, že velmi 
dobře. Poslední verze nabízí 
nativní personalizaci či lze 
říci sloučení dat z jediného 
zdroje databáze, jejichž obsah 
je ve formátu TXT či CSV. Vy-
těžení dat probíhá tradičně 
pouze v jednom směru, a to 
z databáze do aplikace, kdy ja-

kékoliv změny ve zdroji je nut-
né manuálně aktualizovat.

Zásadní novinkou a hlav-
ním rozdílem je zpracování dat 
při vytváření fi nálních doku-
mentů. Poslední verze lépe od-
děluje variabilní složky a pev-
ný obsah. To vede k zrychlení 
zpracování potřebného doku-
mentu. Mnohdy se v praxi jed-
ná až o 30 až 50% úsporu času. 
V této souvislosti je však nut-
né připomenout, že verze CS5 
umí toto zpracování realizovat 
na pozadí a díky podpoře 64bit 
umí využít plného paměťové-

ho výkonu počítače. V případě, 
že jste měli na starších verzích 
CS3 a CS4 problémy s fi nálním 
generováním dat (příliš mnoho 
dat vedoucích k paměťovému 
přetečení a zhroucení aplika-
ce) a využívali jste cesty gene-
rování po menších částech, 
doporučuji investovat do nové 
verze.

Text i obrázky

Samozřejmě se nejedná pouze 
o personalizaci textového obsa-
hu, ale taky o personalizaci ob-

razové dokumentace, i když to 
v samotném Adobe InDesignu 
CS5 je o trošku komplikovaněj-
ší než textový obsah. Z pohle-
du textu lze dnes již efektivně 
propojit textové pole s daným 
sloupcem ve zdrojovém soubo-
ru pomocí několika kliknutí. Je 
automaticky generován i název 
hlavičky daného sloupce. 

Co se týče obrazové doku-
mentace, je nutné v dokumentu 
CSV či TXT mít přesnou cestu 
k dokumentu pro každý prvek 
zvlášť. V praxi se pak jedná 
o otrocké zadávání těchto cest, 

ale pokud se nejednalo o velké 
množství souborů, je i tato ces-
ta schůdná.

Samozřejmostí je následně 
to, že veškerá pole lze snadno 
nativně defi novat, formátovat, 
v případě menších dokumen-
tů umí InDesign vyřadit tyto 
dokumenty i na tiskový arch 
a zobrazit kontrolní náhled. 

Shrnutí

Hlavní devizou nové verze 
Adobe InDesign je především 
nové zpracování variabilních 

dat ve spolupráci s využitím 
plné kapacity počítače. Je nut-
né zdůraznit, že co do možnos-
tí práce s variabilními daty se 
jedná o základní funkciona-
lity, které jsou daleko za mož-
nostmi externích a rozhodně 
ne levných pluginů a aplikací, 
jako je například EasyCatalog. 
Pro základní využití se však 
jeví funkce více jak dostateč-
né. Rozhodně na personalizaci 
pracovních dopisů a obchod-
ních nabídek vám nový InDes-
ign bude bohatě stačit.

-mk-

Sazba: Nativní personalizace dat je v nové verzi InDesignu opět o něco dále.

Dlouhodobá práce s po-
čítačem je velmi namá-
havá činnost, hlavní 

nápor je na naši páteř, obzvláš-
tě krční, a při špatné volbě 
osvětlení jsou také dost namá-
hány naše oči. Vždyť většina 
lidí pracujících v reklamních 
agenturách, grafi ckých stu-
diích, v tiskárnách sedí u po-
čítače minimálně osm hodin 
denně, a to je třetina dne. Mo-
je vlastní zkušenosti vyplýva-
jí z již více než desetileté práce 
s notebookem, a protože mou 
hlavní náplní je práce u kli-
entů, mohu si o dobře ergono-
micky vybaveném pracovišti 
jen nechat zdát. Nicméně, prá-
vě to, že jezdím po pracovištích 
zákazníků, mě utvrzuje v tom, 
že ergonomii pracovního místa 
není přikládána taková důleži-
tost, jakou by si zasloužila.

Hlavní nešvary 
umístění pracoviště

Namáhání očí
Pro oči je velice namáhavé, 
pokud je monitor otočen proti 
oknu a tedy venkovní světlo 
dopadá na obrazovku moni-
toru, kde dochází k odleskům 
okna v obrazovce, hlavně 
u lesklých obrazovek. Pro oči 

je ale mnohem horší varian-
tou, kdy je monitor postaven 
zády k oknu a jeho obsluha 
sedí obličejem proti oknu. Byť 
je to zcela jasné a logické, a asi 
většina z vás bude souhlasit 
s výše napsaným textem, je po-
měrně hodně pracovišť umís-
těno právě takto.  

Správné postavení monito-
ru je bokem k oknu tak, aby 
venkovní světlo nedopadalo 
na obrazovku a aby oči nebyly 

namáhány přímým pohledem 
do okna.

Namáhání krční páteře

Práce na notebooku velmi za-
těžuje krční páteř, nutnost 
sklánět hlavu nad monitorem 
notebooku vede k bolestem krč-

ní páteře. Řešení existují dvě, 
ideální volbou je externí moni-
tor připojený k notebooku, kte-
rý je umístěn ve správné výšce. 

Toto je možnost pro ty, kteří 
většinu dne pracují na jednom 
pracovišti. Druhou možností je 
nastavitelný skládací stojánek 
pod notebook, jenž zajistí opti-
mální zvednutí displeje note-
booku do úrovně očí. Toto řeše-
ní vyžaduje externí klávesnici 
a myš, protože na zvednutém 
notebooku se velmi nepohodl-
ně píše.

Levnější, takzvané kancelář-
ské monitory, na tom však ne-
jsou o moc lépe než zmiňované 
notebooky. Jejich konstrukce, 

až na výjimky, neumožňuje 
výškové nastavení a výrobci asi 
předpokládají, že standardní 
výška člověka pracujícího s po-
čítačem je maximálně 150 cm, 
nebo že by ušetření deseti centi-
metrů plastu na noze monitoru 
bylo tak zásadní? Ať tak, či tak, 
jediným řešením je podložení 
takového monitoru, tak aby byl 
v úrovni očí.

Jak tedy správně

Správné vybavení a nastave-
ní pracovního místa je zřejmé 
z obrázku vlevo. Základem je 
kvalitní polohovatelná židle, 
která umožňuje výškové nasta-
vení a zajišťuje oporu bederní 
páteře. Ruce položené na klá-
vesnici by měly svírat pravý 
úhel s tělem. Výšku monitoru 
upravíme tak, aby horní hrana 
obrazovky byla ve výšce očí, 
díky tomu je náš posed přiro-
zený a nejsme nuceni výrazně 
namáhat krční páteř. Osvětle-
ní místnosti by mělo být rov-
noměrné a pokud možno stále 
stejně intenzivní. Pokud jde 
o pracoviště grafi ka nebo tiska-
ře je výhodné volit světlo o tep-
lotě  5000K. To umožní kdykoliv 
srovnávat barevnost libovol-
ných výtisků s barevností dat 
na nakalibrovaném monitoru. 

Jan Štor, Grafi e CZ

Ergonomie pracoviště
Technologie: Správné držení těla při práci s počítačem je velmi 
důležité, pokud chcete dlouhodobě vydržet bez zdravotních potíží 

a častých návštěv rehabilitačních terapeutů.

Personalizujeme s Adobe InDesignem CS5!

Vážený pane Doubku,
dovolujeme si vás oslovit nabídkou jejíž p esnou speci  kaci uvádíme následn .

Pert Doubek
Úzká 234
578 14 Jihlava

D kujeme za vaši pozornost a p i p ípadném zájmu se vám bude v novat naše 
prodava ka Veronika Pomalá.

Digitální osobní kopírka PC-D320
PC-D320 je digitální kopírka s doplňkovou tiskovou funkcí.. Uživatelům tak zaručueí bezproblémové kopírování 
a vysoce kvalitní tisk rychlostí 14 kopií za minutu a výstup první kopie (FCOT) za pouhé 11,2 sekundy. Nejnovější 
digitální technologie použitá v řadě PC-D zaručuje nejen kopie špičkové kvality, ale navíc nabízí např. možnost kopíro-
vání 2 na 1 nebo funkci "jedno skenování s opakovaným tiskem", která umožňuje kopírce k vytištění až 99 kopií provést 
pouze jediné skenování originálu. Další výhodu digitálního kopírování představuje funkce elektronického třídění 
doposud nemyslitelná u analogových osobních kopírek bez mechanické třídičky. Navíc "režim úspory toneru" minima-
lizuje náklady na spotřební materiál snižováním množství toneru použitého pro tisk.
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D kujeme za vaši pozornost a p i p ípadném zájmu s
prodava ka Veronika Pomalá.

cí.. Uživatelům
tup první kopi
kopie špičkové
tiskem", která u
álního kopírov
bez mechanick
í toneru použi

Vážená paní Krásná,
dovolujeme si vás oslovit nabídkou jejíž p esnou speci  kaci uvádíme následn .

Petra Krásná
Široká 268/2
478 23 Hodonín

D kujeme za vaši pozornost a p i p ípadném zájmu se vám bude v novat naše 
prodava ka Jitka Nováková.

Canon imagePrograf iPF5000
Tiskárna imagePrograf iPF5000 je vybavena širokou škálou nových technologických prvků včetně nových inkoustů, 
a zajišťuje tak společnosti Canon postavení předního dodavatele digitálních zobrazovacích řešení pro všechny fáze 
zpracování obrazu – od zachycení až po jeho výstup. Model imagePrograf iPF5000 je v segmentu velkoformátového 
tisku skutečně řešením nové generace. Společnost Canon využila svých dlouhodobých zkušeností a vynikajících 
výsledků dosažených v oboru digitálních zobrazovacích technologií a přišla s touto mimořádnou tiskárnou určenou 
pro špičkové fotografy. 
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Vážená paní Krásná,
dovolujeme si vás oslovit nabídkou jejíž p esnou spec

D kujeme za vaši pozornost a p i p ípadném zájmu s
prodava ka Jitka Nováková.

Canon imagePrograf iPF5000
Tiskárna imagePrograf iPF5000 je vybavena širokou škálou nových te
a zajišťuje tak společnosti Canon postavení předního dodavatele dig
zpracování obrazu – od zachycení až po jeho výstup. Model imagePr
tisku skutečně řešením nové generace. Společnost Canon využila s
výsledků dosažených v oboru digitálních zobrazovacích technologií 
pro špičkové fotografy.

Vážený pane Nováku,
dovolujeme si vás oslovit nabídkou jejíž p esnou speci  kaci uvádíme následn .

Josef Novák
Hroudova 25
675 21 Heraltice

D kujeme za vaši pozornost a p i p ípadném zájmu se vám bude v novat naše 
prodava ka Jana Rychlá.

Zařízení Canon Color imageRUNNER C3220
bylo navrženo pro hladkou integraci do vašeho stávajícího prostředí jako 
dynamický centrální terminál zajišťující kompletní automatizaci práce v kanceláři 
a správu cenných zdrojů – důležité obchodní informace, vize a znalosti. Toto prostorově úsporné zařízení je vybaveno funkcí 
vyspělého digitálního kopírování, funkcemi schránky, síťovým tiskem, skenovacími funkcemi a navíc umožňuje snadnou distribuci 
informací v různorodém digitálním prostředí. Zařízení Color imageRUNNER C3220 skenuje barevné stránky se skutečným 
rozlišením 600 x 600 dpi a dokáže přesně zachytit všechny detaily na originálu. Čtyři bubny a technologie tisku s jedním 
průchodem papíru zajišťují rychlost až 32 stran za minutu při zpracování barevných i černobílých dokumentů. Automatický 
oboustranný tisk přispívá k všestranné produktivitě a zároveň šetří náklady na papír. Toto zařízení také zajišťuje stálou přesnost 
a konzistentnost barevného tisku v celém podniku. Bezolejové S-Tonery Canon s širším barevným gamutem produkují atraktivní 
barvy s lehkým leskem. Rozlišení tisku dosahuje hodnoty až 2400 dpi eqivalentní x 600 dpi a úrovní barev je 256. Četné 
volitelné doplňky pro manipulaci s dokumenty, kompletační schopnosti a podpora pro široký sortiment médií umožňují tvorbu 
kvalitních atraktivních dokumentů ve vlastním podniku a s tím spojené snížení nákladů.

Vážený pane Nováku,
dovolujeme si vás oslovit nabídkou jejíž p esnou speci  kaci uvádíme následn .

Josef Novák
Hroudova 25
675 21 Heraltice

D kujeme za vaši pozornost a p i p ípadném zájmu se vám bude v novat naše 
prodava ka Jana Rychlá.

Zařízení Canon Color imageRUNNER C3220
bylo navrženo pro hladkou integraci do vašeho stávajícího prostředí jako 
dynamický centrální terminál zajišťující kompletní automatizaci práce v kanceláři 
a správu cenných zdrojů – důležité obchodní informace, vize a znalosti. Toto prostorově úsporné zařízení je vybaveno funkcí 
vyspělého digitálního kopírování, funkcemi schránky, síťovým tiskem, skenovacími funkcemi a navíc umožňuje snadnou distribuci 
informací v různorodém digitálním prostředí. Zařízení Color imageRUNNER C3220 skenuje barevné stránky se skutečným 
rozlišením 600 x 600 dpi a dokáže přesně zachytit všechny detaily na originálu. Čtyři bubny a technologie tisku s jedním 
průchodem papíru zajišťují rychlost až 32 stran za minutu při zpracování barevných i černobílých dokumentů. Automatický 
oboustranný tisk přispívá k všestranné produktivitě a zároveň šetří náklady na papír. Toto zařízení také zajišťuje stálou přesnost 
a konzistentnost barevného tisku v celém podniku. Bezolejové S-Tonery Canon s širším barevným gamutem produkují atraktivní 
barvy s lehkým leskem. Rozlišení tisku dosahuje hodnoty až 2400 dpi eqivalentní x 600 dpi a úrovní barev je 256. Četné 
volitelné doplňky pro manipulaci s dokumenty, kompletační schopnosti a podpora pro široký sortiment médií umožňují tvorbu 
kvalitních atraktivních dokumentů ve vlastním podniku a s tím spojené snížení nákladů.

Zdroj obrazových dat. 
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Výsledné personalizované 
dokumenty 

Správná ergonomie pracoviště 

5000K

Špatná, pro tělo velmi namáhavá pozice.
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RAKOUSKO: Jako první 
firma v Evropě investovala 
rakouská Vorarlberger Me-
dienhaus-Gruppe do Quad-
tech, nedávno vylepšeného 
regulačního rejstříkového 
systému s regulací Fan-
-Out, upozornil ve svém 
čísle z devátého listopadu 
německý odborný časopis 
Deutscher Drucker. Sys-
tém s kamerami Multicam 
se instaluje na pět věží tis-
kového kotoučového ofse-
tového stroje Manroland-
-Geoman o šířce 1 220 mm 
v závodě Schwarzach 
v okresu Bregenz. Díky této 
investici se zvýší produkti-
vita rotačky, instalované 
v roce 1994 a vyrábějící 
od té doby více než  pět mi-
liónů kusů  novin a příloh 
týdně. Ve Schwarzachu bu-
dou tak moci napříště tisk-
nout jak na papír 45 g/m2, 
tak i na 60 g/m2. Regulace 
Fan-Out kompenzuje au-
tomaticky chyby rejstříku, 
jež vznikají od jedné  role 
k druhé, přičemž korektu-
ry Fan-Out se neprovádějí 
ručně. Kamery Multicam 
na věži rozpoznávají po-
dle Quadtech značky až 
do 1,36 mm při rychlostech 
až 17,6 m/s. Poruchy drá-
hy se tak dají rychle zjistit 
a odstranit.

-ala-
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Vdnešní době se zdá být 
velmi komplikované 
pracovat se zákazní-

ky, rozlišovat jejich důležitost 
či jejich přínos pro vaši spo-
lečnost. Je však zcela na mís-
tě si položit otázku: „Vydě-
lávám na spolupráci s tímto 
klientem?“ Je zcela logické, že 
se jedná o primární otázku, 
za kterou však následuje mno-
ho dalších. Abychom na tyto 
otázky nalezli odpověď, je zce-
la nezbytné disponovat sofi sti-
kovanými prostředky. Není to-
tiž v lidských silách udržovat 
takový systém pomocí sáčků, 
papírků ani samotných excelo-
vých tabulek. 

Marketing a obchod 
z reálných dat

Informační systémy pro oblast  
polygrafi ckého průmyslu dnes 
dovolují zaznamenat veškeré 
procesy uvnitř tiskárny. Lze 
tedy reálně zhodnotit veške-
ré úkony s realizací zakáz-
ky včetně informace o počtu 
zainteresovaných osob. Tyto 
informace lze třídit, některé 
automaticky vyhodnocovat 
a následně používat pro další 
obchodní strategie. Analýzu 
a doporučení však dnes tyto 
systémy neumí! Zde je nutný 
odborný pracovník. Co všech-
no nám tedy může takový in-
formační systém říci?

Nejsme kalkulačka!

Představme si situaci, kdy 
nám přijde požadavek na kal-
kulaci zakázky. Ihned je vi-
dět, jak často klient se mnou 
spolupracuje, kdy tomu bylo 
naposled, kolik kalkulací za-
kázek poptává a kolik oprav-
du realizuje. Zde bychom byli 
překvapeni, jak malé procento 
realizací je na úkor kalkulací 
v českých tiskárnách. A dělat 
fi nanční kalkulačku pro klien-
ta, jenž zadává jinde, rozhod-
ně nemá smysl. 

Co naši klienti chtějí?

Je zcela logické, jak snadné je 
udržovat přehled o typu aplika-
cí, které jsme pro klienta reali-
zovali a v jakém objemu. Není 
jedno, zda klient poptává velko-
formátový tisk (CAD či grafi ka), 
tisk klasického merkantilu, re-
alizaci aplikací s dalšími typy 
dokončení nebo zda objednává 
atypické zakázky. Každá apli-
kace má pro nás jinou hodnotu, 
časovou náročnost, nutnost ko-
operace i fi nanční přínos. Je vel-
mi pravděpodobné, že pokud 

jsme schopni zákazníka takto 
zařadit, můžeme mu s velkou 
pravděpodobností úspěchu na-
bídnout podobnou aplikaci (či 
typ zušlechtění), o které dříve 
nevěděl a naši obchodníci ji 
mají běžně v nabídce, či se zde 
objevila jako novinka. 

Finance aneb na dluh 
nedáváme

Je až překvapující, jak se v Čes-
ké republice nahlíží na platbu 
za zboží. Neschopnost platit či 

mnohdy spíše neochota platit 
za zboží vytváří pro české tis-
kárny výrazný objem peněz 
jdoucí v celkové částce od dese-
titisíců až ke statisícům. Infor-
mační systém nám hned při 
požadavku na kalkulaci ukáže 
platební bilanci a není důvod 
kalkulovat či dokonce realizo-
vat zakázku, když klient není 
ochoten platit. Ukazuje se v pra-
xi, že je lepší takovéto klienty 
odmítnout, protože je malá šan-
ce získat dlužnou částku zpět či 
aspoň její část. 

Mimo jiné nás systém infor-
muje o kalkulacích versus re-
álné ceny, objemu platby, době 
splatnosti či platební morálce 
klienta. Základní, přesto mnoh-
dy přehlížené faktory.   

Opravdu obchodujeme?

Kvalitní informační systém 
nám i řekne, zda s klientem 
pravidelně komunikujeme. Zda 
pomocí klasické či elektronické 
komunikace, zda u klienta byl 
náš obchodník a jaký. Jaký byl 
výstup ze setkání. Jak klient 
reagoval na speciální nabídku/
slevu či případně zda pro za-
dání zakázky klient využívá 
webového portálu či kontaktuje 
zákazníka. Velmi podstatnou 
informací je i časové období, 
kdy klient během roku realizuje 
zakázky. V případě, že poptávka 
je jen v určitém období, je nutné 

vědět proč či být případně pro-
aktivní před obdobím aktivity 
klienta. Tedy lehce ho k nám 
popostrčit. 

Data nikoliv analýza!

To, co nám informační systém 
nabídne, jsou data. Ty je však 
nutné umět zpracovat, inter-
pretovat a efektivně je využít. 
To znamená nabídnout kliento-
vi aplikace, o které by měl mít 
zájem ve správný čas. Zde je 
nutné, aby tuto činnost vykoná-
val odborník a řídil obchodní 
i marketingovou činnost tím 
správným směrem. Bohužel, 
tato osoba v dnešní době v mno-
ha tiskárnách chybí. Správ-
ným krokem je i výběr klienta. 
Mnohdy se ukazuje, že dlou-
holetý zákazník nám přináší 
celkově ztrátu, přestože celko-
vý obrat fi nancí je obrovský, 
a na druhé straně nám utíkají 
menší zákazníci s drobnými 
zakázkami, kde by naše zisky 
nebyly zanedbatelné. 

Shrnutí

Informační systémy nám na-
bídnou mnohem více infor-
mací, než jsme tady dokázali 
zmínit. V mnoha případech se 
jedná o základní data, která 
však majitelům a ředitelům tis-
káren chybí v jejich rozhodova-
cím procesu. Je nutné si uvědo-
mit, že MIS nejsou jen systémy 
na shromaždování dat, ale také 
nástrojem pro další aktivní čin-
nosti tiskárny.

-mk-

Není klient jako klient
Komunikace: Rozhodněte se, kteří klienti jsou přínosem a kteří jsou jen ztrátou fi nancí a času pro vaši fi rmu.

INZERCE

Velikost zakázek

Zadavatel Poskytovatel

Typy zakázek

Četnost zakázek

Platební morálka

Kvalita dodaných dat

ROZLIŠUJTE SVÉ KLIENTY

Revoluèní novinka                                                 je pro nadcházející sezónu
jasným favoritem v oblasti digitálního produkèního tisku!
Jako technologický lídr máme pod svou taktovkou celou øadu inovací v oblasti digitálního tisku. Tou poslední je nová øada bizhub PRESS. 
Bizhub PRESS s rozlišením 1200 x 1200 dpi a 8bitovou barevnou hloubkou tiskne i jemné odstíny bez viditelných moaré efektů. Vysoká stabilita plnobarevného tisku je dosahována díky in-line měřicímu systému. Revoluční jednotka 
pro vlhčení papíru na výstupu s následným tlakovým rovnáním snižuje časové prostoje potřebné před dalším zpracováním výtisků. Při profesionálním nasazení jistě oceníte jasnější a stabilnější výtisky srovnatelné s ofsetovým tiskem. 
Díky vysoké všestrannosti při zpracování médií, schopnosti profesionálního dokončování a zjednodušeného začlenění do pracovního procesu znatelně zvýšíte produktivitu a získáte řadu nových obchodních příležitostí. 

Rychlost tisku plnobarevných i černobílých stran: 80 stran A4/min. (46 A3/min.) 
Gramáž papíru: 64-350 g/m2 (oboustranný tisk až do 300 g/m2)
Formát papíru: min. 100 x 140 mm, max. 330 x 487 mm 
Možnost individuální certifikace dle ISO 12647-7 i pro váš bizhub PRESS C8000

TESTOVÁNO A OCENĚNO:
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Od uvedení prvního 
iPadu od společnosti 
Apple uběhl téměř je-

den rok a jeho nástupce už kle-
pe na pulty místních obchodů. 
Pojďme se však blíže podívat 
na zmiňovanou první verzi, 
kterou jsme měli v redakci No-
vin pro grafi cký průmysl, z po-
hledu praktického uživatele.

Zapůjčený model

Zapůjčený Apple iPad nabízel 
oproti klasické standardní vý-
bavě (procesor 1GHz, dotyko-
vý displej 9.7" IPS LED 1024 × 
768, BlueTooth, WiFi) integro-
vanou fl ash paměť 64GB a 3G 
připojení. 

Kam s ním?

Na začátku je nutné si vůbec 
defi novat, kam takovýto pro-
dukt směřuje. Rozhodně nena-
hrazuje telefon, tedy u fanouš-
ků technologií Apple proslulý 
iPhone (i když s ním sdílí ope-
rační systém iOS), ani pracov-
ní počítač, typicky iMac. Právě 
iPad nalezneme na rozhraní 
těchto dvou segmentů a jeho 
použití odráží komunikační 
trend společnosti. Tedy neu-
stálé spojení s internetem pro 
zisk aktuálních informací, 
přístup ke komunikačním sí-

tím typu Facebook či Twitter, 
přístup k emailovému účtu, 
obchodnímu účtu atd. Samo-
zřejmě lze s iPadem pracovat 
efektivně jako s poznámko-
vým blokem, kalendářem, což 
lze následně propojit s vaším 
počítačem pomocí iTunes 
pro další synchronizaci dat. 
A pak? Pak už jsou na řadě 
zajímavé aplikace. Tedy to, 
co odlišuje iPad od ostatních, 
tedy převážně čteček knih. 

Aplikace

Teprve široké portfolio aplikací 
ukáže na zásadní rozdíl. Jako 
zástupce novin jsem logicky za-
mířil do oblasti on-line publika-
cí. Zde narůstá velmi velká pod-
pora pro publikování na iPadu 
a počet časopisů se výrazně roz-
růstá. S moduly pro publikační 
činnost, které nedávno předsta-
vil Quark. Zde lze jen pochválit 
možnost dostupnosti aktuální-
ho vydání, možnosti prohlíže-

ní ve dvou formátech a přede-
vším využit interaktivity, která 
zde donedávna nebyla. Díky 
společné platformě lze použít 
i aplikace na iPhone, ale pokud 
jsou k dispozici obě platformy, 
není nad čím váhat. Rozdíl je 
na první pohled rozpoznatelný 
v oblasti rozlišení, prokreslení 
a animací. 

A co aplikace v polygrafi i? 
Těžko byste hledali takovou 
aplikaci na marketu iTunes 

a musíte se spolehnout na spe-
cializovanější dodavatele pro-
gramů a možnosti následné-
ho webového propojení, např. 
Heidelberg nebo HiFlex. V pra-
xi toto ukazuje Heidelberg 
v systému Prinect/Prinance, 
kde se lze připojit vzdáleně 
k řídícímu či manažerskému 
systému v ofsetové tiskárně 
a sledovat produkci či zadávat 
výrobní příkazy.

iBook

Za zmínku stojí samotný 
iBookStore. Jedná se o obchod 
s virtuálními knižními publi-
kacemi (dnes více jak 200 000 
knih). Vybrané knižní tituly 
jsou ke stažení zdarma a lze 
tak nakouknout do světa 
elektronických knih. Čte-
ní je opravdu jednoduché 
a přehledné. Lze změnit ve-
likost a typ fontu, lze vyhle-
dávat cizí slova ve slovníku 
či na Wikipedii. Samotnou 
kapitolou je hlasové čtení tex-
tu, ale to necháme na jindy. Co 
víc, interaktivita otevírá zcela 
nové možnosti prezentování 
obrazového obsahu, jakým je 
komiks. Pro šetrnou práci se 
zrakem lze pomocí pár klik-
nutí přizpůsobit jas IPS pane-
lu. Právě komunikační mož-
nosti odlišují knihy pro iPad 

od konkurence a čtení dostává 
zcela jiný rozměr. 

Shrnutí

Apple iPad staví na velmi kvalit-
ním provedení, jednoduchém 
ovládání a především na apli-
kacích, které vdechují tabletu 
život. Právě zvyšující se dostup-
nost informací, her, knih, časo-
pisů, novin, komiksů, webové 
interaktivity a s tím spojené 
„legální“ služby jsou tahákem 
pro uživatele moderních tech-
nologií. 

Tablet Apple iPad je rozhod-
ně velmi dobrým doplňkem 
pracovní stanice, ať již v podo-
bě plnohodnotného statického, 
nebo mobilního pracoviště.

Děkujeme společnosti 
Quentin s. r. o. za zapůjčení 

tabletu Apple iPad 
k redakčnímu testu.

-mk-

Aplikace, konektivita, kreativita
Test: Úspěšný tablet Apple iPad první verze je na trhu již jeden rok. S odstupem času a jistým nadhledem jsme se 

podívali na možnosti jeho uplatnění v praktickém životě. Co ho odlišuje od konkurence? Aplikace!

INZERCE

Přehledná elektronická knihovna. 

Informace 
o produktu

www.Qstore.cz

Přízem
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Rychlost tisku plnobarevných i černobílých stran je  60 A4/min. (34 A3/min)
Gramáž papíru 64-300 g/m2 (platí i pro oboustranný tisk)
Formát papíru min. 100 x 140 mm, max. 330 x 487 mm

Pøedstavujeme cenovì atraktivní                                              , 
který pøináší mimoøádné produkèní možnosti pro široké spektrum zákazníkù.
Jako technologický lídr máme pod svou taktovkou celou øadu inovací v oblasti digitálního tisku. Tou poslední je nová øada bizhub PRESS. 
Bizhub PRESS s rozlišením 1200 x 1200 dpi představuje revoluční 8bitovou hloubku barevného tisku s jemnými gradienty bez viditelných rušivých efektů. Vysoká stabilita plnobarevného tisku je dosahována díky in-line měřicímu systému. 
Revoluční jednotka pro vlhčení papíru s následnou tlakovou adjustáží snižuje časové prostoje potřebné ke stabilizaci potištěného archu z běžného digitálního tiskového stroje před dalším zpracováním. Při svém podnikání můžete využít 
výsledků, které témeř odpovídají ofsetovému tisku, jsou jasnější a stálejší. Díky vysoce všestrannému zpracování médií, profesionálním možnostem závěrečných úprav a zjednodušené integraci pracovního procesu získáte znatelně vyšší 
produktivitu a nové atraktivní obchodní příležitosti. 

Nabízíme vám individuální provedení certifikace  
dle ISO 12647-7 i pro váš bizhub PRESS C6000
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D R O B N É  Z P R Á V Y

Bezpečné 
investice

Motto „Grow with us“ pro-
vází prezentaci společnosti 
Müller Martini o možnos-
tech fl exibilního přizpůso-
bení expedičních systémů 
výrobců novin aktuálním 
požadavkům trhu, uvede-
nou na veletrhu IFRA Expo 
2011 ve Vídni. Při razant-
ních změnách novinového 
průmyslu je bezpečnost 
investice důležitým rozho-
dovacím kritériem při vý-
běru nových expedičních 
systémů. Měly by kdykoliv 
odpovídat požadavkům 
trhu a být schopné se jim 
pružně přizpůsobit. Systé-
my jsou jednoduché a in-
dividuálně rozšiřitelné 
a lze je kdykoliv přizpůso-
bit zvyšujícím se rychlos-
tem tiskových strojů nebo 
rostoucímu objemu příloh 
– takže garantují vysokou 
bezpečnost investice. Jde-
-li o přidanou hodnotu no-
vinových produktů, jsou 
expediční systémy a další 
zpracování jedním z cent-
rálních aspektů. Expediční 
systémy lze s ekonomický-
mi investicemi cíleně vy-
užít jako centrum tvorby 
přidané hodnoty. Na vele-
tržním stánku se návštěv-
níci dozví, jak lze pomocí 
strojů a zařízení od Müller 
Martini získat nové zdroje 
výnosů. 

www.mullermartini.com/cz

Trend v oblasti velkofor-
mátového tisku jde jas-
nou cestou. Zvyšuje se 

razantně produktivita tisko-
vých technologií a stejně tak 
i samotná kvalita tisku. To po-
krývá požadavky trhu na vyso-
kou kvalitu, kterou jsou dnes 
zadavatelé zvyklí dostávat 
od konvenčních technologií, 
a především na rychlost dodání 
produktu, kdy termín do něko-
lika hodin není až tak neobvyk-
lý. Není proto překvapením, že 
se na trhu začínají prosazovat 
tato vysoce produkční až indu-
striální řešení. Ty přinášejí to-
tiž obojí.

Unikátní instalace v ČR

Instalace tiskového řešení Inca 
Onset S20 proběhla i v České 
republice, díky českému zastou-
pení společnosti Fujifi lm Euro-
pe GmbH. A to ve společnosti 
Ferratt International, která zajiš-
ťuje produkci pro retailové spo-
lečnosti. Jedná se tak především 
o potisk POP/POS materiálů, 
nicméně již zde byly potisknuty 
dlaždičky i klasické dveře. 

Vysoká produktivita, stabi-
lita, spolehlivost zařízení a vy-
soká tisková kvalita převyšu-
jící využití daného produktu 
patří mezi silná pozitiva. Filip 
Červinka, jednatel společnosti, 
k této instalaci dodává: „Výběr 
tohoto řešení Inca Onset S20 

s maximální dostupnou auto-
matizací byl trefou do černého. 
Zákazníci oceňují vysokou kva-
litu tisku, což dnes vnímáme 
jako silnou konkurenční výho-
du. Pokud vezmu v potaz regi-
on CEE, tak jsme mezi prvními, 
kteří mají toto zařízení.“ 

Stroj, který nezahálí

V této oblasti se navíc ukazují 
jako životně důležité termí-

ny dodání, které jsou mnohdy 
spojeny s vysokou produktivi-
tou tiskového řešení. Mnohdy 
celková kapacita převyšuje 
potřeby, a to jen z těchto důvo-
dů. I zde technické parametry 
stroje ohromují. Filip Červin-
ka navíc dodává: „Nemalým, 
mnohdy až nadlidským úkolem 
poskytovatelů tiskových služeb 
je naplnit kapacity takto výkon-

ných zařízení. Nicméně nám se 
to úspěšně daří a během šesti 
měsíců jsme zde zvládli vytisk-
nout více jak 80 ha.“ A to je z po-
hledu komerční tiskárny přímo 
obrovské číslo. 

Zájem roste

To, že investice do moderních 
a velmi produkčních techno-

logií roste, potvrzuje i stoupa-
jící zájem o řešení Inca Onset, 
kdy výrobce musel navýšit, 
přesněji zdvojnásobit, výrobní 
kapacity ve výrobním závodě 
v Cambridge, aby naplnil ter-
míny a objemy objednávek. 

Počet objednávek je navíc 
podpořen neustálým rozvojem 
technologií Inca Onset, přičemž 
první model byl představen již 
v roce 2007, model S20 v roce 
2008 a v minulém roce nejvyšší 
model Inca Onset S40 nabízející 
„přímo ohromující produkci“ 
470 m2/hr (94 archů/hodinu).

Druhé a třetí instalace?

Tento fakt potvrzuje trend 
zmiňovaný výše. Profi tabilní 
a fl exibilní společnosti hledají 
vysoce produktivní a vysoce 
kvalitní zařízení z pohledu 
tiskové kvality. Zajímavým 
ukazatelem a zprávou z trhu je 
informace, že se zvyšuje počet 
společností, které investují již 
do druhého či dokonce třetího 
zařízení značky Inca Onset. To 
ukazuje na to, že zákazníci do-
kážou ocenit vysokou kvalitu 
a produktivitu moderních tis-
kových velkoplošných techno-
logií. A že ohromující produk-
tivita není nenaplnitelná. Což 
ukazuje i příklad české instala-
ce ve společnosti Ferratt.

-mk-

Trefa do černého
Technologie: Velkoplošná tisková řešení Inca Onset postupně dobývají trh! Jejich čas přichází.

INZERCE

A JEŠTĚ JSTE SE NEROZHODLI, KTERÁ NABÍDKA JE PRO VÁS NEJLEPŠÍ?
CHCETE SI POŘÍDIT NOVÝ PRODUKČNÍ STROJ PRO VAŠE PODNIKÁNÍ 

Zákaznické centrum: 841 777 777 • pište: konicaminolta@konicaminolta.cz

   rychlost tisku barevných i černobílých stran 60 A4/min. (34 A3/min.)
   gramáž papíru 64-300 g/m2 (i pro oboustranný tisk)
   kvalita tisku v rozlišení 1200 x 1200 dpi x 8 bit v kombinaci

     se špičkovým tonerem Simitri HD
   nabízíme možnost certifikace dle ISO 12647-7 pro shodu

     s ofsetovým tiskem

Neváhejte a kontaktujte nás na www.konicaminolta.cz/c6000promo,
a můžete se zúčastnit soutěže o tři palety kvalitního papíru pro digitální tisk.

Inca Onset S20 v provozu společnosti 
Ferratt Intenational Czech. 

Ukázka výsledného produktu v opravdu 
velkém formátu.

INZERCE VERZE 01

INZERCE VERZE 03

INZERCE VERZE 02

BEZ INZERCE

Noviny pro grafický průmysl
Dynamická inzerce (jednotlivé mutace ve vydání)

Inzerát cílen na skupinu 
Ofserový a digitální tisk

Inzerát cílen na skupinu 
Marketing

Inzerát cílen na skupinu 
Reklamní agentura
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Uvedené ceny jsou bez DPH. Další formáty jsou možné.
Inzerce: Arnošt Nečas, arnost.necas@novinygp.cz, tel.: +420 222 714 580

Přílohy  
Novin pro grafický průmysl

Vkládané přílohy na „křídě”
Název rozsah Cena

PV8 Firemní či produktová příloha 8 stran A4 (4/4) - vazba V1, 2 × skoba 90 000 Kč

PV4 Firemní či produktová příloha 4 strany A4 (4/4) - leták 2 × A4 50 000 Kč

PVL Firemní či produktový list 2 strany A4 (4/4) - list A4 35 000 Kč

SPV Speciální projekt
generální partner speciálního projektu 80 000 Kč

partner speciálního projektu 25 000 Kč

PIVOT Ouško na titulní straně přílohy 140 × 50 mm, š × v na zrcadlo 20 000 Kč

PIVPT Podval na titulní straně přílohy 140 × 65 mm, š × v na zrcadlo 20 000 Kč

PIV1 1/1 A4 na výšku 195 × 270 mm, š × v na zrcadlo 40 000 Kč

PIV2 1/2 A4 na šířku 195 × 135 mm, š × v na zrcadlo 25 000 Kč

PIV6 1/6 A4 na výšku 64 × 150 mm, š × v na zrcadlo 12 000 Kč

PIVPO Poslední obálka 225 × 305 mm, š × v plus 2 mm na spad vlevo, nahoře a dole 50 000 Kč

Zpracovaná příloha je vložena do nákladu, který je adresně rozesílán, tzn. 2 000 ks. Cena je kalkulována pro náklad 2 000 ks 
včetně textu přílohy, zalomení, ofsetového tisku (materiál křída lesk 135 g/m2) a knihařského zpracování.

Ceník inzerce
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zítkování digitálních nátisků se používají malé tiskárny na 

samolepky. Na samolepku o velikosti 6 × 4 cm se vytiskne 

zkrácený certifikát a ten se poté nalepí na konkrétní nátisk. 

Je to v podstatě potvrzení pro reklamní agenturu, tiskárnu 

nebo zákazníka, že tento nátisk je správný a pokud ofse-

tová tiskárna tiskne podle normy ISO 12647-2, je jistota, 

že nátisk bude odpovídat výslednému tisku. Kompletní 

certifikát, který obsahuje údaje o všech naměřených hod-

notách a jejich odchylkách je ve formátu A4 a lze jej vytisk-

nout na libovolné tiskárně.

Stejně důležité ovšem je, že na nátisku je škála, pod-

le které se dá kdykoliv ověřit, zda hodnoty uvedené na 

samolepce opravdu odpovídají skutečnosti. Takto lze 

kdykoli zjistit, zda nátisk postupem času a působením 

okolních vlivů nezměnil barevnost.

Certifikace v praxi
Oba dále zmiňované programy pro certifikaci mají mnoho 

společného, neboť to jsou vesměs jednoúčelové aplikace, 

sloužící pro ocertifikování digitálního nátisku podle postu-

pu, který byl popsán.

EFI Color Verifier
EFI Color Verifier je možné zakoupit buď jako nedílnou 

součást ripu, nebo jako nezávislou aplikaci. Součástí je 

měřící sonda a pro tisk certifikátů je možné dokoupit tis-

kárnu štítků. Pracovní prostředí aplikace je velice přehled-

né. Umožňuje zobrazit gamut reference a gamut našeho 

nátisku z naměřených dat. Jednotlivá měření lze ukládat 

do souboru.

Color Verifier kromě certifikace podle ISO je možné 

využít také pro porovnání dvou různých nátisků, nebo 

k zjištění stability tisku v čase a to jak nátisku, tak i ofse-

tových tiskáren. Reference pro tato porovnání lze jedno-

duše načíst k libovolné měřené škále ze zvoleného ICC 

profilu. Rovněž je možné Color Verifier použít pro porov-

návání např. dvou přímých barev.

GMG ProofControl
GMG ProofControl je samostatná aplikace, která se skládá 

ze samotného programu, měřící sondy a tiskárny štítků. 

Pracovní okno aplikace je velice jednoduché a přehledné. 

Vizuální komunikace programu je vyřešena na jedničku. 

Na první pohled je zřejmé, zda náš výtisk je ve shodě 

s FOGRA měřením či ne. Velká síla tohoto programu je 

v archivaci naměřených hodnot. Program automaticky 

ukládá naše měření do velmi přehledné databáze, kde se 

na tato naměřená data můžeme později podívat. Umož-

ňuje nadefinovat vlastní škálu a zadat referenční data. 

Na certifikační štítek je možné doplnit vlastní logo a jmé-

no toho kdo certifikaci provedl.
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Digitální tisková periferie pro profesionální tisk. Brilantní tiskový výstup ve 

fotografické kvalitě dává prostor pro nové zakázky. Barevný rozsah tiskového 

systému plně pokrývá polygrafický standard ISOCoated (FOGRA27L). Tiskárny, 

reklamní agentury a digitální tisková centra mohou využívat nových 

kvalitativních standardů za příznivé pořizovací ceny.

Semiglossy Print prole/Color matching

ISOCoatedProof Prole

Total summary
delta E Tol Status

Cyan 3,95 5,00
Magenta 2,88 5,00
Yellow 3,71 5,00
Black 1,25 5,00
White 2,15 5,00
Averange 1,90 4,00
Maximum 3,95 10,00

Nový produkční stroj bizhub PRO C6500 se
přizpůsobí vašim potřebám.

Nabízí až 19 různých konfigurací, bohaté příslušenství včetně

profesionálních finišerů, barevně stálý tisk při dlouhých úlohách a možnost

tisknout na různé typy papíru, včetně natíraných papírů vyšší gramáže.

Při objemu až 100 000 stran měsíčně efektivně tiskne a tiskne.

Oficiální představení proběhne v rámci veletrhu EmbaxPrint ve 

dnech 22. – 25. května 2007.

Představte si
produkční stroj,

který roste 
s vámi

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.
Veveří 102, 616 00 Brno, Zákaznické centrum: 841 777 777
www.konicaminolta.cz
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zítkování digitálních nátisků se používají malé tiskárny na 

samolepky. Na samolepku o velikosti 6 × 4 cm se vytiskne 

zkrácený certifikát a ten se poté nalepí na konkrétní nátisk. 

Je to v podstatě potvrzení pro reklamní agenturu, tiskárnu 

nebo zákazníka, že tento nátisk je správný a pokud ofse-

tová tiskárna tiskne podle normy ISO 12647-2, je jistota, 

že nátisk bude odpovídat výslednému tisku. Kompletní 

certifikát, který obsahuje údaje o všech naměřených hod-

notách a jejich odchylkách je ve formátu A4 a lze jej vytisk-

nout na libovolné tiskárně.

Stejně důležité ovšem je, že na nátisku je škála, pod-

le které se dá kdykoliv ověřit, zda hodnoty uvedené na 

samolepce opravdu odpovídají skutečnosti. Takto lze 

kdykoli zjistit, zda nátisk postupem času a působením 

okolních vlivů nezměnil barevnost.

Certifikace v praxi
Oba dále zmiňované programy pro certifikaci mají mnoho 

společného, neboť to jsou vesměs jednoúčelové aplikace, 

sloužící pro ocertifikování digitálního nátisku podle postu-

pu, který byl popsán.

EFI Color Verifier
EFI Color Verifier je možné zakoupit buď jako nedílnou 

součást ripu, nebo jako nezávislou aplikaci. Součástí je 

měřící sonda a pro tisk certifikátů je možné dokoupit tis-

kárnu štítků. Pracovní prostředí aplikace je velice přehled-

né. Umožňuje zobrazit gamut reference a gamut našeho 

nátisku z naměřených dat. Jednotlivá měření lze ukládat 

do souboru.

Color Verifier kromě certifikace podle ISO je možné 

využít také pro porovnání dvou různých nátisků, nebo 

k zjištění stability tisku v čase a to jak nátisku, tak i ofse-

tových tiskáren. Reference pro tato porovnání lze jedno-

duše načíst k libovolné měřené škále ze zvoleného ICC 

profilu. Rovněž je možné Color Verifier použít pro porov-

návání např. dvou přímých barev.

GMG ProofControl
GMG ProofControl je samostatná aplikace, která se skládá 

ze samotného programu, měřící sondy a tiskárny štítků. 

Pracovní okno aplikace je velice jednoduché a přehledné. 

Vizuální komunikace programu je vyřešena na jedničku. 

Na první pohled je zřejmé, zda náš výtisk je ve shodě 

s FOGRA měřením či ne. Velká síla tohoto programu je 

v archivaci naměřených hodnot. Program automaticky 

ukládá naše měření do velmi přehledné databáze, kde se 

na tato naměřená data můžeme později podívat. Umož-

ňuje nadefinovat vlastní škálu a zadat referenční data. 

Na certifikační štítek je možné doplnit vlastní logo a jmé-

no toho kdo certifikaci provedl.

>dokončení ze str. 11

Žlutá
+b

Červená
+a

Zelená
-a

Modrá
- b

Bílá
L=100

Černá
L=0

E

Referenční hodnota

L = 47, a = 75, b = 38

Hodnota naměřená 

na vzorku

L = 40, a = 63, b = 22

Barevná odchylka

ΔE (delta E) = 21

Formáty inzerce

Přílohy 
Novin pro grafi cký průmysl

1

TESTOVACÍ PŘÍLOHA NOVIN PRO GRAFICKÝ PRŮMYSL

1. Nový simulační 
profil 
ISO Coated v2 (ECI)

2. Certifikovaný 
digitální nátisk 
v praxi

7 ⁄ 2007

Digitální nátisk? Samozřejmě!

Schéma možnosti zpracování dat 
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Kvalita
Přesnost simulací se s každou novou verzí ripu zvyšuje, 

v současné době je co nejvyšší kvality simulace dosaho-

váno pomocí barevných transformací s využitím Device-

Linků a optimalizace.

Cena
Nátiskové tiskárny všech výrobců mají velice příznivé 

náklady na tisk. Plně pokrytá A3 strana vás na inkoustu 

nebude stát více jak 30 Kč. Cena kvalitního nátiskového 

materiálu je 40 Kč. Celková cena A3 nátisku nepřesáhne 

70 Kč bez amortizace nátisku.

Stabilita
Všechny nové nátiskové inkoustové tiskárny od všech 

hlavních výrobců používají pro tisk pigmentové inkousty, 

tím je zaručena vysoká stabilita barevnosti v čase. Výrob-

ci uvádí desítky až stovky let.

Důvěryhodnost
Snad největší posun v chápání digitálního nátisku 

zaznamenala právě důvěryhodnost. Možnost ověře-

ní kvality digitálního nátisku pomocí tzv. certifikace. 

Dnes, ve světě tisku a předtiskové přípravy, je hlavním 

pevným pilířem v celém procesu certifikovaný digitál-

ní nátisk. Dává totiž všem zúčastněným stranám jistotu 

přesného barevného podání konkrétních dat tak, jak 

budou vytisknuta na zvolené tiskové technologii. Hlavní 

výhody digitálního nátisku jsou: Rychlost, kvalita, cena, 

stabilita a důvěryhodnost.

Rychlost
Výkony počítačů jsou naprosto vyhovující i pro ta nejná-

ročnější nátisková data. Doba ripování a tisku A3 strany se 

pohybuje v rozmezí od 5 do 10 minut.
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EFI Colorproof XF 
nová verze 3.1 - k dispozici  

plně pro platformy Mac a PC

dlouhodobé zkušenosti a znalosti
Největší počet instalací digitálního nátisku Best/EFI v ČR a SR
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• zajišťujeme kompletní servis 
instalace, kalibrace a školení 
celého řešení digitálního nátisku 

• jsme certifikovanými partnery 
Fogra, poskytujeme certifikaci 
EFI/Fogra – certifikace digitálního 
nátisku EFI/Epson ve shodě 
s ISO 12647-2 
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ISO Coated

ISO Coated v2 (ECI)

Reálný ofsetový 

tiskový stroj 

Norma ISO 12647-2 
a certifikovaný digitální  nátisk
Ofsetové tiskárny
Všechny ofsetové tiskárny, které dodrží parametry tisku 

podle normy ISO 12647-2 tisknou kvalitně, barevně shodně 

a predikovatelně. Norma ISO 12647-2 popisující parametry 

ofsetového tisku je poměrně přísná a výsledný tisk je při 

jejich dodržení velmi dobrý. Názor, že norma je udělána 

tak, aby všechny stroje tuto normu mohly splnit a tedy, že 

nové stroje mohou tisknout kvalitněji bez dodržování této 

normy, je zcela mylný a nepravdivý.

Zadavatelé
Použití CMYKových ICC profilů vycházejících z tisko-

vé normy umožňuje všem zadavatelům, reklamním 

agenturám a DTP studiím vytvářet kvalitní data pro 

tisk na kterékoliv tiskárně bez ohledu na výrobce tis-

kového stroje.

Certifikovaný digitální nátisk 
Certifikovaný digitální nátisk poskytuje barevně shod-

ný obraz jako finální tiskový stroj dodržující normu, ale 

dříve, rychleji a levněji. Dokáže odhalit některé chyby 

v datech. Při použití rastrového certifikovaného nátis-

ku je možné nátiskovat přímo data po zpracování na 

CTP ripu a tím dokonale ověřit výsledek včetně odha-

lení možných chyb po naripování tiskových dat.

Jaký je tisk podle normy. Norma definuje správ-

ný tiskový postup na ofsetových strojích. Výsledkem je 

sytý, ale neutrální tisk plný detailů. Tiskový stroj produku-

je standardní tisk, barevně optimální, poznaný a hlavně 

opakovatelný. V normě se definuje barevnost pigmentů 

CMYK a jejich přetisků v CIE Lab prostoru. Standardní tisk 

je určující pro předtiskovou přípravu. Prepress se přizpů-

sobuje tisku, nikoliv naopak!

Referenční data a simulační ICC pro-
fily vycházejí z normy ISO 12647-2
Referenční data (např. FOGRA 39L) jsou data, která byla 

naměřena spektrofotometrem přímo z tiskového archu 

a jsou v zaznamenána jako Lab hodnoty odpovídající 

konkrétním CMYK měřeným polím. ICC profily (např. 

ISO Coated.icc) vznikly generací profilu z těchto referenč-

ních dat v programu na tvorbu ICC profilů. Jedná se tedy 

o takřka identické hodnoty, neboť v ICC profilech jsou 

zaznamenány i naměřené hodnoty.

Nejznámnějším a nejpoužívanějším profilem je ICC 

profil ISO Coated neboli FOGRA 27L. Tento profil se v roce 

2004 stal synonymem certifikovaného digitálního nátis-

ku na lesklou a matnou křídu. Všichni výrobci ripů tento 

profil zavedli do svých ripů a postavili na něm svůj certi-

fikovaný digitální nátisk. Díky tomu došlo ke sjednocení 

simulačních profilů a tedy sjednocení barevnosti digitál-

ních nátisků.

ISO Coated je mrtev, 
ať žije ISO Coated v2 (ECI)!
Letos v lednu uveřejnila Fogra spolu se organizací ECI 

nový simulační ICC profil ofsetového tisku na lesklou 

a matnou křídu. Jeho jméno je ISOcoated_v2_eci.icc 

neboli FOGRA 39L. Tento ICC profil zpřesňuje popis ba-

revného prostoru ofsetového stroje na lesklou a mat-

nou křídu. Vychází z dvouletého testování a porovnává-

ní výsledků tisků a nátisků. Výsledkem je simulační ICC 

profil, který zpřesňuje výslednou shodu nátisku s tis-

kem. Hlavní a nejvíce znatelné rozdíly jsou v modrých, 

zelených a červených sytých odstínech, které při simu-

laci nového ICC profilu ISO Coated v2 (ECI) odpovídají 

věrněji ofsetovému tisku dle normy, ale není to na 100 %

váš tiskový stroj – drobné odchylky budou vždy.

ISO Coated v2 (ECI) je přesnou ukázkou současného 

chápání celého procesu od přípravy dat až k tisku. Tisk 

podle normy ISO 12647-2 je základ, který dává stabilní 

a kvalitní výsledky. Je založen na měření škál tiskových 

archů a je tedy stále stejný, nezávislý na kvalitách tiska-

ře. Certifikovaný digitální nátisk pak dává s využitím no-

vého simulačního ICC profilu ISO Coated v2 (ECI) věrný 

barevný náhled výsledného tisku. Pokud již na 

nátisku je vidět rozdíl v barevnosti oproti 

představám není možné očekávat, že 

tiskárna tisk upraví, ale je nutné upra-

vit data tak, aby nátisk a potažmo i tisk 

byl barevně podle našich představ.

Porovnání barevných gamutů

Green
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Yellow

Red

Magenta

Blue

Uniware, spol. s r. o., Zbraslavská 27
159 00 Praha 5 - Malá Chuchle
Tel.: 251 819 307, fax: 251 811 963 
www.uniware.cz

Certifi kovaný 
kontraktační nátisk

 komplexní fl exibilní řešení
 RIP CGS ORIS - Color Tuner
 RIP Color Gate - Proof Gate
 kvalita bez kompromisu
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Kvalita
Přesnost simulací se s každou novou verzí ripu zvyšuje, 

v současné době je co nejvyšší kvality simulace dosaho-

váno pomocí barevných transformací s využitím Device-

Linků a optimalizace.

Cena
Nátiskové tiskárny všech výrobců mají velice příznivé 

náklady na tisk. Plně pokrytá A3 strana vás na inkoustu 

nebude stát více jak 30 Kč. Cena kvalitního nátiskového 

materiálu je 40 Kč. Celková cena A3 nátisku nepřesáhne 

70 Kč bez amortizace nátisku.

Stabilita
Všechny nové nátiskové inkoustové tiskárny od všech 

hlavních výrobců používají pro tisk pigmentové inkousty, 

tím je zaručena vysoká stabilita barevnosti v čase. Výrob-

ci uvádí desítky až stovky let.

Důvěryhodnost
Snad největší posun v chápání digitálního nátisku 

zaznamenala právě důvěryhodnost. Možnost ověře-

ní kvality digitálního nátisku pomocí tzv. certifikace. 

Dnes, ve světě tisku a předtiskové přípravy, je hlavním 

pevným pilířem v celém procesu certifikovaný digitál-

ní nátisk. Dává totiž všem zúčastněným stranám jistotu 

přesného barevného podání konkrétních dat tak, jak 

budou vytisknuta na zvolené tiskové technologii. Hlavní 

výhody digitálního nátisku jsou: Rychlost, kvalita, cena, 

stabilita a důvěryhodnost.

Rychlost
Výkony počítačů jsou naprosto vyhovující i pro ta nejná-

ročnější nátisková data. Doba ripování a tisku A3 strany se 

pohybuje v rozmezí od 5 do 10 minut.
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ISO Coated

ISO Coated v2 (ECI)

Reálný ofsetový 

tiskový stroj 

Norma ISO 12647-2 
a certifikovaný digitální  nátisk
Ofsetové tiskárny
Všechny ofsetové tiskárny, které dodrží parametry tisku 

podle normy ISO 12647-2 tisknou kvalitně, barevně shodně 

a predikovatelně. Norma ISO 12647-2 popisující parametry 

ofsetového tisku je poměrně přísná a výsledný tisk je při 

jejich dodržení velmi dobrý. Názor, že norma je udělána 

tak, aby všechny stroje tuto normu mohly splnit a tedy, že 

nové stroje mohou tisknout kvalitněji bez dodržování této 

normy, je zcela mylný a nepravdivý.

Zadavatelé
Použití CMYKových ICC profilů vycházejících z tisko-

vé normy umožňuje všem zadavatelům, reklamním 

agenturám a DTP studiím vytvářet kvalitní data pro 

tisk na kterékoliv tiskárně bez ohledu na výrobce tis-

kového stroje.

Certifikovaný digitální nátisk 
Certifikovaný digitální nátisk poskytuje barevně shod-

ný obraz jako finální tiskový stroj dodržující normu, ale 

dříve, rychleji a levněji. Dokáže odhalit některé chyby 

v datech. Při použití rastrového certifikovaného nátis-

ku je možné nátiskovat přímo data po zpracování na 

CTP ripu a tím dokonale ověřit výsledek včetně odha-

lení možných chyb po naripování tiskových dat.

Jaký je tisk podle normy. Norma definuje správ-

ný tiskový postup na ofsetových strojích. Výsledkem je 

sytý, ale neutrální tisk plný detailů. Tiskový stroj produku-

je standardní tisk, barevně optimální, poznaný a hlavně 

opakovatelný. V normě se definuje barevnost pigmentů 

CMYK a jejich přetisků v CIE Lab prostoru. Standardní tisk 

je určující pro předtiskovou přípravu. Prepress se přizpů-

sobuje tisku, nikoliv naopak!

Referenční data a simulační ICC pro-
fily vycházejí z normy ISO 12647-2
Referenční data (např. FOGRA 39L) jsou data, která byla 

naměřena spektrofotometrem přímo z tiskového archu 

a jsou v zaznamenána jako Lab hodnoty odpovídající 

konkrétním CMYK měřeným polím. ICC profily (např. 

ISO Coated.icc) vznikly generací profilu z těchto referenč-

ních dat v programu na tvorbu ICC profilů. Jedná se tedy 

o takřka identické hodnoty, neboť v ICC profilech jsou 

zaznamenány i naměřené hodnoty.

Nejznámnějším a nejpoužívanějším profilem je ICC 

profil ISO Coated neboli FOGRA 27L. Tento profil se v roce 

2004 stal synonymem certifikovaného digitálního nátis-

ku na lesklou a matnou křídu. Všichni výrobci ripů tento 

profil zavedli do svých ripů a postavili na něm svůj certi-

fikovaný digitální nátisk. Díky tomu došlo ke sjednocení 

simulačních profilů a tedy sjednocení barevnosti digitál-

ních nátisků.

ISO Coated je mrtev, 
ať žije ISO Coated v2 (ECI)!
Letos v lednu uveřejnila Fogra spolu se organizací ECI 

nový simulační ICC profil ofsetového tisku na lesklou 

a matnou křídu. Jeho jméno je ISOcoated_v2_eci.icc 

neboli FOGRA 39L. Tento ICC profil zpřesňuje popis ba-

revného prostoru ofsetového stroje na lesklou a mat-

nou křídu. Vychází z dvouletého testování a porovnává-

ní výsledků tisků a nátisků. Výsledkem je simulační ICC 

profil, který zpřesňuje výslednou shodu nátisku s tis-

kem. Hlavní a nejvíce znatelné rozdíly jsou v modrých, 

zelených a červených sytých odstínech, které při simu-

laci nového ICC profilu ISO Coated v2 (ECI) odpovídají 

věrněji ofsetovému tisku dle normy, ale není to na 100 %

váš tiskový stroj – drobné odchylky budou vždy.

ISO Coated v2 (ECI) je přesnou ukázkou současného 

chápání celého procesu od přípravy dat až k tisku. Tisk 

podle normy ISO 12647-2 je základ, který dává stabilní 

a kvalitní výsledky. Je založen na měření škál tiskových 

archů a je tedy stále stejný, nezávislý na kvalitách tiska-

ře. Certifikovaný digitální nátisk pak dává s využitím no-

vého simulačního ICC profilu ISO Coated v2 (ECI) věrný 

barevný náhled výsledného tisku. Pokud již na 

nátisku je vidět rozdíl v barevnosti oproti 

představám není možné očekávat, že 

tiskárna tisk upraví, ale je nutné upra-

vit data tak, aby nátisk a potažmo i tisk 

byl barevně podle našich představ.

Porovnání barevných gamutů

Green

Cyan

YellowYellow

Red

MagentaMagenta

Blue

1/6 A4 
na výšku

PIV6

1/1 A4 
na výšku

PIV1

1/2 A4 
na výšku

PIV2
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Kód: PPON
Přebal Novin pro grafi cký prů-
mysl či vkládané přílohy Novin 
pro grafi cký průmysl je pres-
tižní záležitostí s  vysokou účin-
ností. Tato prezentace nabízí 

čtyři barevné strany ve  formá-
tu A3+ nebo A4+, ve  kterých je 
aktuální číslo Novin pro grafi cký 
průmysl nebo vkládaná tématická 
či testovací příloha. První strana 
je zpracována v grafi ckém návrhu 

Novin pro grafi cký průmysl nebo 
jako první strana vkládané přílo-
hy a další strany mohou obsahovat 
cílenou produktovou či fi remní 
prezentaci.

Speciální inzerce
Kód: DESK

Desky, ve kterých jsou vloženy No-
viny pro grafi cký průmysl, jsou 
velmi zajímavým druhem inzerce. 
Klient se prezentuje na dvou stra-

nách formátu A4 a všichni čtenáři 
jsou nuceni tento netradiční druh 
prezentace vnímat. Vhodné pro 
produktovou i fi remní prezentaci. 
Naše vydavatelství vám poskytne 

bližší informace včetně rozměrů 
pro zhotovení grafi ckého návrhu

Kód: VLEP

Nalepení kartičky, CD či reklam-
ního vzorku je v dnešní době jed-
ním z nejúčinějších typů prezenta-

cí s vysokou mírou reakce klientů, 
podobné jako u  directmailové 
komunikace. Maximální rozměr 
nalepované kartičky čí vzorku je 
150 × 210 mm (v × š).  Naše vydava-

telství vám poskytne bližší infor-
mace včetně rozměrů pro zhoto-
vení grafi ckého návrhu a úspěšné 
realizace nalepení.

Formát: 632 × 470 mm
Papír: lesklá křída 135 g/m2

PPON

10

Personalizace
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Speciální inzerce a přílohy
Kód: PI11

Dvoustrana A3 umožňuje prezen-
taci řešení či problému v  jasné 
a přehledné formě ve velikosti le-
táku. Z  tohoto důvodu poskytuje 
jak prostor pro schémata či grafy, 
tak i pro produktové či výkonostní 
parametry daného řešení. Nava-
zujícím prvkem je multimediální 
PDF, které je nadstavbou tištěné 
podoby a  díky dnešním možnos-
tem může poskytnout podrobněj-
ší rozšíření informací a dat u jed-
notlivých částí tištěné podovy 
plakátu. Pro představu v případě 
popisu tiskárny je možné u  PDF 
podoby spustit video např s  po-
dáváním papíru ve  stroji, nebo 
při vyčíslení nákladů na  výrobu 
tiskového produktu PDF podoba 
nabídne automatickou kalkulač-
ku výrobních nákladů daného 
produktu na uvedeném stroji.

Multimediální PDF nabízíme 
jako nadstavbu realizované dvou-
strany za  cenu uvedenou v  plat-
ném ceníku.

Kód: PI3PERF
Nové možnosti přináší perforova-
ná plocha pro prezentaci výrob-
ků, služeb či pozvánky na  různá 
odborná či setkání. Na  této ploše 

o velikosti 91,2 × 446 mm na výš-
ku je možné umístit personalizo-
vaný kupón v podobě unikátního 
kódu s  jasnou identifi kací doru-
čitele. Díky perforaci je kupón či 
celá plocha snadno oddělitelná 
od  obsahu novin. Samozřejmos-
tí je tento typ prezentace využít 
na  předem defi nované cílové 
skupiny již od  jednoho respon-
denta až po  celý náklad konkrét-
ního vydání. Další možností vyu-
žití unikátního kódu je návaznost 
na on-line registraci přes webové 
rozhraní.

Kód: PPON
Firemní přílohy mapují činnost 
vybrané společnosti v  grafi ckém 
oboru. Popisují jak obchodní fi lo-
zofi i nebo lidské zázemí společ-
nosti, tak zejména vybrané pro-
dukty zajímavé pro oblast grafi ky 
či tiskové reprodukce. Často bý-
vají tyto informace doprovázeny 
rozhovory s  představiteli fi rmy 
či se zvoleným zákazníkem, kte-
rý danou technologii již úspěš-
ně provozuje. Je upozorňováno 
na  aplikace a  na  způsoby nasa-
zení produktů, aby jejich výkon 
a kvalita byla optimální. Nalezne-

me i  fi nanční analýzy či defi nice 
obchodních příležitostí.

Firemní příloha je integrální 
součástí Novin pro grafi cký prů-
mysl, je vytištěna v designu a for-
mátu novin (A3+), v barevnosti 4/4. 
V  místě „ouška“ je logotyp spo-
lečnosti a  název fi rmy. Příloha se 
vydává v  rozsahu 8 stránek (PN8) 
nebo 6 stránek (PN6) a je umístěna 
jako druhá část novin.

Kód: FPL
Firemní nebo častěji produktový 
list je zkrácenou verzí fi remní 
přílohy, který na  omezené ploše 
mapuje jeden produkt či jeden 
okruh technologií. Je určen pro 
cílený marketing zvoleného vý-
robku či služby, kdy lze lépe a de-
tailněji popsat jeho parametry, 
jeho výhody, kvalitu a  samozřej-
mě i nasazení do praxe. 

Také tento list je integrál-
ní součástí Novin pro grafi cký 
průmysl, je vytištěn v  designu 
a  formátu novin (A3+), v  ba-
revnosti 4/4. V  místě „ouška“ 
je logotyp společnosti a  název 
fi rmy. List se vydává v  rozsahu 
2 stránek a je umístěn do středu 
druhé tiskové složky (nejčastěji 
jako stránky 9 a 10).

FPL

PI11

PI3PERF

11
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Firemní příloha – vkládaná
Kód: PV8/PV4

Vkládané fi remní přílohy na  kří-
dovém papíru svým obsahem ko-
pírují novinové fi remní přílohy. 
Cílem přílohy je tedy představit 
danou společnost jako erudované-
ho partnera, který svým zákazní-
kům nenabízí pouze produkty, ale 
ucelená řešení, na  kterých klient 
bude schopen vydělávat investova-
né peníze a u kterých se bude moci 
spolehnout jak na  vlastní kvalitu 

technologie, tak i  na  kvalitu pod-
pory a servisu dodavatele. Pomocí 
fi remní přílohy se zvyšuje prestiž 
společnosti, navazují se těsnější 
kontakty se zákazníkem a podpo-
ruje se prodej popisovaných vý-
robků.

Tato fi remní příloha se vkládá 
do Novin pro grafi cký průmysl, je 
vytištěna v  designu „Speciálních 
projektů“ formátu (A4+), v  barev-
nosti 4/4 na  křídový papír (s  vaz-

bou V1 při typu PV8) na archovém 
ofsetu. V místě „ouška“ je logotyp 
společnosti a  název fi rmy. Přílo-
ha se vydává v  rozsahu 8 stránek 
(PV8) nebo 6 stránek (PV4). Lze 
objednat i  vícenáklad, který poté 
slouží k  dalším marketingovým 
účelům společnosti, např. pro vý-
stavy či direct mail (není zahrnut 
v ceně).

Kód: PVL

Vkládaný, fi remní nebo častěji 
produktový list na křídovém papí-
ru obsahem kopíruje novinový fi -
remní list. Je tedy určen pro cílený 
marketing zvoleného výrobku či 
služby, kdy lze lépe a detailněji po-
psat jeho parametry, jeho výhody, 

kvalitu a  samozřejmě i  nasazení 
do praxe. 

Tento list se vkládá do  Novin 
pro grafi cký průmysl, je vytištěn 
v  designu „Speciálních projektů“ 
formátu (A4+), v  barevnosti 4/4 
na křídový papír na archovém of-
setu. V  místě „ouška“ je logotyp 

společnosti a  název fi rmy. List se 
vydává v  rozsahu 2 stránek. Lze 
objednat i  vícenáklad, který poté 
slouží k  dalším marketingovým 
účelům společnosti, např. pro vý-
stavy či direct mail (není zahrnut 
v ceně).

Formát: 225 × 305 mm
Papír: lesklá křída 115 g/m2

Formát: 225 × 305 mm
Papír: lesklá křída 115 g/m
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Kód: SPV

Speciální vkládaná příloha, nebo 
jinak řečeno výzkumný projekt, 
již svým názvem ukazuje, že jde 
o  výjimečný vydavatelský počin, 
často technicky i  obsahově velmi 
náročný, s horizontem příprav ně-
kolika týdnů či měsíců. Speciální 
příloha realizuje náročné testy 
produktů z  oblasti DTP, prepress 
nebo tisku. Je vybráno zajímavé 
téma a  to rozpracováno do  série 
testů a do jejich vyhodnocení. Ty-
pickými a již realizovanými téma-
ty jsou následující přílohy: Tiskové 
rastry na zařízení CTP a jejich vliv 
na  barevnost, Způsoby ostření 
profesionálních objektivů u  digi-
tálních fotoaparátů a  jejich vliv 
na obraz, Flexotisk a  jeho typické 
výrobky s praktickými ukázkami 
či Laserový tisk a  jeho srovnání 
s  ofsetem. Speciální příloha je fi -
nancována pomocí tzv. partner-
ství, kdy zainteresované fi rmy pre-
zentují svoji ochotu testovat své 
výrobky a  technologie, hledat je-
jich nejlepší parametry a způsoby 
použití a  tím přispívat k  podpoře 
zákazníka, k  rozšíření jeho zna-
lostí o problematice a o způsobech 
využití testované technologie.

Tato speciální příloha se vklá-
dá do Novin pro grafi cký průmysl, 
je vytištěna ve  svém vlastním de-
signu formátu (A4+), v  barevnosti 
4/4 na křídový papír, s doplněním 
o  testovací tiskové archy nebo 
s vlepením potřebných vzorků vý-
robků. Příloha se vydává v  rozsa-
hu 8 až 16 stránek. Každý partner 
získává několik desítek těchto ná-
ročných příloh ke svému volnému 
použití.

Speciální příloha – vkládaná
Formát: 225 × 305 mm

Papír: lesklá křída 115 g/m2
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Příklad výzkumu
1. Cíl
Zjištění požadavku tisku plakátů dle počtu vytištěných kusů a použitého materiálu.

2. Určení formy komunikace
Vlep na titulní straně 
Novin pro grafi cký průmysl.

3. Cílové skupiny
Výběr.

4. Sběr dat
Webový formulář,
www.novinygp.cz/vyzkum.

5. Vytěžování dat
Tabulka (*.xls).

6. Vyhodnocení výzkumu
Přehled.

36 %
nad 160 gr/m2

64 %
do 160 gr/m2

58 % 

poskytovatelů tiskových služeb je ochotno realizovat 
produkci plakátu již v řádu kusů. 

57 %
matná

43 %
lesklá

ODPOVĚZ A VYHRAJ 

iPad 

Partneři výzkumu:

Více na
www.novinygp.cz/soutez

PLAKÁT?

Mus sa perias mi, toremp s perias mi, 
toremp. As sin perias mi, toremposaere.

As sin perias mi, toremposaere

As sin perias mi, toremposaere

As sin perias mi,

As sin perias mi,

As sin perias mi,

As sin perias mi,

As sin perias mi,

As sin perias mi,

As sin perias mi,

As sin perias mi, toremposaere. Mus sa
As sin perias mi, toremposaere

ODESLAT

Reklamní agentury
a grafi cká studia

Ofsetový tisk
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Dynamická plošná inzerce Cena/počet kusů

Název rozměr v mm (š × v) do 100 101–500 501–1000 nad 1001

DPIPT podval na titulní straně 284 × 76 5 000 Kč 10 000 Kč 15 000 Kč 25 000 Kč

DPI1 1/1 A3 284 × 446 20 000 Kč 25 000 Kč 30 000 Kč 60 000 Kč

DPI2 1/2 A3 na šířku 284 × 220,5 10 000 Kč 15 000 Kč 20 000 Kč 34 000 Kč

DPI3S 1/3 A3 na šířku 284 × 148 7 500 Kč 11 000 Kč 17 000 Kč 26 000 Kč

Objednávka dynamické inzerce
Cíl
Oslovení různých cílových skupin dle určení produktů v jednom vydání Novin pro grafi cký průmysl jedním 
inzertním formátem v různých mutacích.

Cílové skupiny
Určení cílových skupin.

Cena
Výpočet ceny pro jeden formát inzerce ve dvou verzích pro zvolené cílové skupiny v jednom vydání NGP.

690 + 320 = 1010 oslovených kontaktů
Ceník dynamické inzerce.

Inzerce
Forma podval.

ENJOY

4K
WORK
BETTER

Vidět 4x více.
Nové 4K monitory EIZO se 4x vyšším rozlišením než FullHD.

www.eizo.cz

LCD monitory řady ColorEdge s integrovaným korekčním / kalibračním senzorem. www.eizo.cz

Ofsetové a digitální tiskárny 
– 690 kontaktů

Reklamní agentury
a grafi cká studia – 320 kontaktů

Reklamní agentury
a grafi cká studia

Digitalní tisk

Ofsetový tisk

Fotografové 
a fotobanky
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Reference
EPSON (Produktová příloha)
Společnost Epson je předním světovým výrobcem inovativních zob-
razovacích produktů a  její portfolio sahá od  inkoustových tiskáren 
a  3LCD projektorů až po  senzory a  mikrozařízení. Cílem společnosti 
Epson je překonávat očekávání zákazníků hodnotnými produkty, kte-
ré využívají kompaktní, úsporné a vysoce výkonné technologie, jež oce-
ní nejen domácí uživatelé, ale také zákazníci z fi remní sféry, obchodu 
nebo průmyslu. Aktuální tisková řešení byla představena v produktové 
příloze Novin pro grafický průmysl ve vydání NGP č. 19/2014.

Konica Minolta (Produktová příloha)
Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r. o. je součástí celosvěto-
vé sítě, uspokojuje potřeby, které vznikají na českém trhu. Aktuální pro-
duktové portfólio a tisková řešení byly představeny v produktové příloze 
Novin pro grafický průmysl ve vydání NGP č. 17/2015.

X-RITE (Edukativní plakát)
X-Rite Inc. byl založen v roce 1958 a je světovým lídrem v oblasti barev-
ných trendů. X-Rite nabízí kompletní služby a řešení pro výrobce a doda-
vatele pro které je důležitá barevnost jejich vizuální komunikace. Spo-
lečně s vydavatelem NGP vznikl edukativní plakát ve formě skládačky 
a byl distribuován v rámci NGP č. 18/2015.

EIZO (Edukativní skládačky)
Společnost EIZO Europe GmbH byla založena roku 2012 a je dceřinou 
společností EIZO Corporation, celosvětově působícího japonského 
lídra ve výrobě špičkových zobrazovacích zařízení. Společnost EIZO 
Europe GmbH zastřešuje v  rámci výrobce zobrazovačů EIZO všech-
ny distribuční a  marketingové aktivity v  Evropě. Společnost EIZO 
v rámci distribuce NGP realizovala s vydavatelem edukativní letáky 
v NGP č. 13 a 17/2015..

Heidelberg (Přebalové pásky)
Stroje se značkou Heidelberg vždy patřily a  patří k  absolutní špičce na  
světových trzích, a  to zejména díky dokonalému dílenskému zpraco-
vání a  technickým inovacím, které s perfektním servisním zázemím 
přinášejí zákazníkovi vysokou produktivitu a  spolehlivost. Speciální 
přebalové pásky při kampani na dokončovací stroje byly realizovány 
v NGP č. 13, 15 a 16/2015.

KBA (Produktová dvoustrana)
Koenig & Bauer AG je německý nadnárodní koncern, druhý největší vý-
robce tiskových strojů na světě. Produktovou dvoustranu v NGP č. 7/2013 
realizovala společnost KBA při uvedení nového digitálního tiskového 
stroje RotaJET 76, který byl poprvé představen na veletrhu drupa 2012.
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Harmonogram vydání NGP 2016

číslo datum  
vydání

uzávěrka 
inzerce Veletrhy Téma čísla

1 21. 01. 2016 13. 01. 2016 Navigační a orientační systémy

2 04. 02. 2016 27. 01. 2016 EmbaxPrint, 17.–19. 2. 2016

3 18. 02. 2016 10. 02. 2016 Dekor - tisk na canvas, tapety

4 03. 03. 2016 24. 02. 2016

5 17. 03. 2016 9. 03. 2016 Vnitřní a venkovní POS

6 31. 03. 2016 23. 03. 2016

7 14. 04. 2016 06. 04. 2016 Inkoustové tiskové stroje - flatbed

8 28. 04. 2016 20. 04. 2016
Reklama, polygraf 2016,  

10.–12. 5. 2016

9 12. 05. 2016 04. 05. 2016

drupa 
2016 19. 05. 2016 04. 05. 2016

drupa 2016,  
31. 5.–10. 6. 2016

Speciální projekt drupa 2016

10 26. 05. 2016 18. 05. 2016

11 9. 06. 2016 01. 06. 2016 AR

12 23. 06. 2016 15. 06. 2016

13 25. 08. 2016 17. 08. 2016 Ofsetový tisk

14 08. 09. 2016 31. 08. 2016

15 22. 09. 2016 14. 09. 2016 Flexotisk

16 06. 10. 2016 27. 09. 2016

17 20. 10. 2016 12. 10. 2016 Průmyslový tisk

18 3 11. 2016 26. 10. 2016

19 18. 11. 2016 09. 11. 2016 Dokončování tiskovin

20 1. 12. 2016 23. 11. 2016

21 15. 12. 2016 7. 12. 2016


