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NÁKUP TECHNOLOGIÍ:

„Hledáme vždy
to nejlepší
na trhu.“
TECHKON DENS S LUPOU
3 přístroje v jednom:
– odrazový denzitometr pro čtyřbarvotisk
– průhledový denzitometr pro měření filmů a fólií
– oblíbená přesná lupa pro vizuální kontrolu
/ LED technologie /

CENA 1 590 EUR
Tel.: 602 661 164 • info@printa.cz • printa@post.cz

Odpověděl nám Daniel Vomáčka z Tiskárny Polygraf s. r. o.
na otázku, podle kterých kritérií vybírá nové technologie.

www.novinygp.cz
ANKETA:

Téma:
Robotizace
Co si představujete pod
pojmem robotizace?
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ROZHOVOR:

Stanislav
Pokorný:
Fotografie je
pohnutí mysli
Na rozhovor jsme se sešli
v Nikon Photo Gallery, na pražském Újezdě.
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CRM:

Když pravá ruka
ví, co dělá levá
Ať již se zákazníky, obchodními partnery, nebo i se zaměstnanci – pro správnou komunikaci je vždy zásadní znalost
maxima informací.
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XEROX VERSANT:

Spojujeme lidi
pomocí sportu
a Versantu
Společnost Reklama 99 si před
necelým rokem pořídila nový
Xerox Versant 80 Press. Jak
s ním spojuje lidi?
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DEMONSTRACE SÍLY DIGITÁLNÍHO TISKU:

Canon Production Printing Business Days

V německém Poingu se konala ve dnech 19.–21. září 2017 mezinárodní odborná akce Production Printing Business
Days pořádaná společností Canon. Mezi prezentovanými digitálními tiskovými technologiemi bylo i několik letošních
novinek – Océ ProStream 1000, Océ VarioPrint 6000 Titan a Océ Colorado 1640. Čtěte na str. 6

↑ Kontinuální inkoustový tiskový stroj Canon Océ ProStream 1000 svou tiskovou kvalitou dominoval celé akci.
INZERCE

Vyzkoušejte si budoucnost ofsetových tiskových desek

Nová bezprocesní termální deska
• Nejrychlejší cesta k tisku.
• Žádná chemie, guma ani voda, jen osvítit a tisknout.
• Vydatnost až 150 000 výtisků, vhodná i pro UV.
FUJIFILM Europe GmbH, organizační složka; e-mail: graphic.systems@fujifilm.cz; www.fujifilm.cz

Tech

Mondi nabízí širokou škálu papírů
pro vysokorychlostní inkoustový tisk

Pracují už pro vaši firmu?

http://www.mondigroup.com/printing

Velkoformátové technologie HP šetří čas a náklady
Zjistěte o nich více na novém webu tech.copygeneral.cz

Toto vydání Novin pro grafický průmysl je vytištěno na papíru DNS® high-speed inkjet.

INZERCE

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Epson Innovation
Centre Building
Do roku 2020 plánuje Epson vybudovat
v japonském městě Shiojiri novou budovu
o celkové rozloze 37 650 m2 nesoucí název Innovation Centre Building B, do které chce společnost investovat přibližně 16 miliard jenů.
Budova bude zahrnovat halu pro výrobu prototypů a halu pro velkoobjemovou produkci
komerčních a průmyslových tiskových systémů. Dále zde bude testovací laboratoř pro digitální potisk textilií nebo také výrobní prostor
pro tiskové hlavy PrecisionCore. Nová Innovation Centre Building spadá do Vize 25, kterou
si společnost Epson stanovila.

Editorial

PAVLÍNA ČURDOVÁ
redaktorka

Tři oblasti vhodné pro AI
Podle nedávného výzkumu, který zadala společnost Ricoh
vyšlo najevo, že evropští zaměstnanci chtějí efektivnější
a inteligentnější práci, která jim pomůže zvýšit výkonnost.
Až 36 % volá pro automatizaci administrativních úkonů.
Ricoh se proto zaměřil na oblasti, kde by umělá inteligence
(AI) mohla reálné prospět. Jsou to například kontaktní centra
pro zákazníky, obchodní zástupci pro jednoduché objednávky
nebo zaznamenávání spolupráce pracovních sil a udržování
přehledu o workflow.

Nejrychleji
rostoucí oblasti
průmyslového
tisku
Smithers Pira oceňuje průmyslový tiskový trh v roce
2017 hodnotou 76,9 miliard
USD a do roku 2020 odhaduje nárůst na 114,8 miliard
USD. Největším trhem je
Asie a za ní Severní Amerika
a západní Evropa. Historicky největším odvětvím průmyslového tisku byl dekorativní tisk a potisk laminátu,
který dosahoval až 1/3 celkového hodnoty průmyslového tisku. Aktuálně nejsilnější růst zaznamenávají
oblasti elektroniky (do 2022
nárůst na 47 mld. USD),
digitálně potiskovaný textil (do 2022 nárůst o 14,3 %
na 2,1 mld. USD) a 3D tisk
(do 2022 nárůst o 12,3 %
na 21,4 mld. USD).

Transformace pracovního trhu

Stojíme na prahu zásadní změny celého pracovního trhu. Velká část firem to již silně pociťuje – nemohou sehnat vhodné kvalifikované
zaměstnance. Přitom se většině firmám ekonomicky daří. V čem je tedy problém? Na situaci na pracovním trhu má vliv hned několik
faktorů. Dobrá ekonomická situace nabízí větší výběr pracovních míst a tlak na vyšší platy.
Zaměstnanci mají možnost většího výběru.
S tím souvisí i stále větší důraz na tzv. firemní kulturu potencionálního zaměstnavatele. Chtějí smysluplnou práci, ve které budou
vědět, co mají na starosti, jak to mají dělat
a proč to vlastně dělají. Přidejme k tomu stále malý zájem o výuční technické obory. Také
generační změnu, která přináší zásadní změny
priorit zaměstnanců. Pro aktuálně nejsilnější
skupinu pracovní síly nejsou peníze na vrcholu kariérního žebříčku priorit. Také je u tzv.
mileniálů velmi nízká míra loajality k firmě,
ve které pracují. Priorita číslo jedna jsou oni
sami a jejich naplněné touhy. V neposlední
řadě začíná pracovní trh ovlivňovat robotizace a automatizace, tolik oblíbené pojmy dnešních dnů, které jistojistě změní pracovní trh.
Jen je otázkou, jak skutečně bude pracovní trh
vypadat během následujících let. Variantu, že
lidé přijdou o práci, bych spíše vyloučila. Reálnější je varianta, že budou vznikat zcela nové
pracovní pozice a lidé, potažmo celá společnost, se budou muset rychle přizpůsobovat,
u vzdělání počínaje a osobním přístupem konče. I toto vydání je tématy ovlivňující pracovní trh protkáno. Na straně 4 si můžete přečíst
názory osobností na robotizaci. Automatizace
jako taková je nastíněná v článku o nezbytnosti CRM na straně 6.

Sleva 30 % na densitometr
X-Rite eXact
Dostupnější, než si myslíte.

Pořiďte si technologicky
nejnovější ruční densitometr
již od 2.500 €.
Nabídka platí do 31. 12. 2017

DTPobchod.cz provozuje QUENTIN, spol. s r.o.
+ 420 233 355 585, manas@quentin.cz
INZERCE

Xeikon a EFI
Společnosti Xeikon a EFI oznámily nově uzavřené strategické
partnerství v oblasti digitálního tisku etiket. Součástí exkluzivního partnerství bude produktová řada Jetrion, která doplňuje
digitální tiskové portfolio společnosti Xeikon a zahrnuje například high-endovou řadu Xeikon Cheetah. Společnosti sdílejí stejný cíl: poskytovat výjimečnou hodnotu, bezkonkurenční služby,
konzistentní kvalitu a neustálé inovace. Guy Gecht, CEO EFI, se
vyjádřil, že pro jejich společnost bylo jasnou volbou vybrat si
společnost Xeikon jako ideálního partnera pro prodej a servis
produktové řady Jetrion, protože patří k lídrům v oblasti digitálního tisku etiket.

manroland přichází
s MainPadem
MainPad je nová mobilní služba ve spojení s tabletem, se kterou přišla společnost
manroland na základě strategie Maintellinsense. Cílem této strategie je v blízké budoucnosti co nejvíce zpřístupnit inteligentní tisk.
MainPad spolu s MainPad Hubem je dalším
důležitým krokem ke zvýšení dostupnosti inteligentního tisku a ke snížení nákladů.
Systém MainPad snižuje počet prostojů v případě poškození a zvyšuje pohodlí při údržbě
a opravách systémů.

BOBST získal
cenu od FEFCO 2017
FEFCO (European Federation of Corrugated
Board Manufactures) v září 2017 ocenila společnost BOBST zlatou cenou v kategorii Inovace za řešení Premium Gap Control. Jedná
se o jednotku, která zajišťuje 100% kontrolu
skládaných krabic podle zadaných kvalitativních specifikací. Zároveň vyřazuje nekompatibilní obaly, čímž snižuje množství odpadu,
náklady i čas určený pro kontrolu.

V rámci třídenní konference v Rakousku společnost Mondi uspořádala první Mondi Speed Data Hackathon zaměřený
na rozsáhlá datová řešení pro papírenský a obalový průmysl.
Hlavním tématem byly inovace papírenského a obalového průmyslu v oblasti výrobních procesů, spotřeby energie, financí, údržby, HR a udržitelnosti. Zapojilo se 50 doktorandů, kteří
využili Big Data pro řešení průmyslových problémů. Porotu
nejvíce zaujal koncept „Smart Value Chain“ zaměřený na hodnotový řetězec obalů pro koncové spotřebitele.

HP představila
nové odolné textilie
čtrnáctideník, vydává GRAFIE CZ, s. r. o.
Vedoucí vydání: Pavlína Čurdová
Redakce: Martin Novotný – novotny@grafie.cz,
Vít Kulka – vit.kulka@grafie.cz, Jan Štor – jan.stor@grafie.cz,
Pavlína Čurdová – pavlina.curdova@novinygp.cz
Obchodní oddělení: Arnošt Nečas – arnost.necas@grafie.cz
Grafická úprava: Designiq, sazba – Jaromír Hroch – jaromir.hroch@grafie.cz
Adresa redakce: Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3,
222 714 580, info@novinygp.cz, www.grafie.cz
Tisk a distribuce: Česká pošta, s. p., PostServis České Budějovice
MK ČR 8288, ISSN 1212-9925
Náklad 1 500 výtisků.

Nová řada odolných textilií, certifikována
pro tiskárny HP Latex, je vhodná pro výrobu dekorativních aplikací a pro signmaking.
Textilie kombinují vysokou odolnost a trvanlivost ve spojení s kvalitním tiskem tiskových zařízení HP Latex 1500 a HP Latex 570
na vodní bázi. Joan Pérez Pericot, general
manager, HP Large Format Graphics
Business, řekl, že s představením nových textilií pokračují s rozšiřováním nových možností pro tiskárny HP Latex.

Společnost HP dokončila
akvizici tiskové divize společnosti Samsung Electronics.
Akvizice dosahuje hodnoty
1,05 miliard USD. Samsung
rozšiřuje společnosti HP portfolio o tisková a multifunkční
zařízení formátů A3 a laserová zařízení A4. Přináší
společnosti HP také duševní vlastnictví s více než 6500
tiskovými patenty, světovou
pracovní sílu o 1300 výzkumnících a inženýrech s bohatými zkušenostmi. Akvizice
představuje pro společnosti HP největší příležitost pro
růst společnosti v oblasti
podnikového tisku. Zákazníci budou mít větší výběr, vyšší spolehlivost, nižší náklady
na vlastnictví, cenově dostupnější barvy a nejvyšší stupeň
zabezpečení.

Colognia Press je Vodafone
Odpovědná firma
Na slavnostním finálovém večeru 18. 10. 2017
získala společnost Colognia Press druhou příčku v soutěži Vodafone Firma roku 2017. Společnost také obdržela titul Vodafone Odpovědná
firma roku 2017. Porota kromě jiného ocenila
genderovou vyváženost v týmu, zaměstnanecké benefity a podporu vzdělání ve firmě v celém
regionu. Vodafone Firma roku patří mezi největší podnikatelské soutěže v Čechách. „Máme
z tohoto ocenění samozřejmě velkou radost,
ale zároveň je to pro nás také velký závazek
do budoucna,“ komentuje ocenění CEO Štěpánka
Líznerová.

Automatizovaná zákaznická komunikace
Společnost Konica Minolta vyvinula dynamickou metodu pro distribuci podnikové komunikace pomocí platformy Cloud SMS, která uživatelům umožňuje posílat
personalizovanou komunikaci v reálném čase prostřednictvím textu. Na základě spolupráce se společností Objectif Lune lze platforma integrovat do Objectif
Lune’s PlanetPress Connect. Díky spojení je možné vytvářet jednoduché komunikační postupy a snižovat potřebu manuální intervence. Podle odhadů si textové
zprávy prakticky ihned přečte až 98 % uživatelů na rozdíl od e-mailů, které
si ihned otevře jen 22 %.

Spotřebitelé
čekají
na slevové dny

Mondi uspořádala 1. Hackathon

HP dokončila
akvizici
Samsungu

Společnost Adobe se prostřednictvím Adobe Analytics podívala na světové
chování spotřebitelů v souvislosti s velkými slevovými dny, jako je Black Friday,
Boxing day apod. E-commerce dlouhodobě mění obchodní
prostředí a spotřebitelé mění
své chování rychleji než dříve. Celý svět je dlouhodobě
posedlý Black Friday. Tradičně slabý červenec zaznamenal před dvěma lety až 10%
nárůst v souvislosti s Prime
Day od Amazonu. Většina
spotřebitelů tak dnes čeká
s významnými nákupy právě na tyto akční dny. To má
zásadní dopady na celou ekonomiku.

Screen vstupuje
do potravinářských obalů
Dva nové UV inkjetové tiskové stroje pro produkci etiket představila společnost Screen
na veletrhu Label Expo 2017. Screen Truepress
Jet L350UV + LM přináší vysokou míru funkcionality pro produkci potravinových etiket.
Screen Truepress Jet L350 UV+ se vyznačuje
vysokou produktivitou a kompatibilitou s různými tiskovými substráty. Oba stroje dosahují rychlosti až 60 m/min, a jsou tak ideální pro
tisk potravinářských etiket. Společnost Screen
také vyvinula nové inkousty s nízkou mírou
migrace, které tak nabízejí zvýšenou bezpečnost pro potraviny.

Budujte firemní kulturu
Se snižováním nezaměstnanosti se zvyšuje problém sehnat vhodné zaměstnance. Každé pracoviště se neustále vyvíjí a mění, a proto byste měli budovat firemní
kulturu, která bude působit jako kotvící prvek. Existuje jasný trend, kdy lidé častěji hodnotí firmu podle přitažlivé firemní kultury, tedy podle toho, jak se ve firmě komunikuje, pracuje s informacemi nebo jaký je přístup firmy k inovacím.
Zaměstnanci chtějí, aby jim práce poskytla bohatší a uspokojivější zkušenosti
a lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
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LABELEXPO EUROPE 2017:

III. HeIdelberg
WorksHop

K výrobě etiket patří vysekávání

Dokončující zpracování etiket je nemyslitelné bez vysekávání potištěné produkce. Veletrh
Labelexpo Europe 2017 byl tím pravým místem, kde se mohli výrobci pochlubit nabídkou
vysekávacích nástrojů i kompletních technologií.
Při výrobě etiket se setkáváme prakticky se všemi způsoby vysekávání. Návštěvníci veletrhu se mohli seznámit
jak s technologiemi klasického plochého i rotačního vysekávání pomocí nástrojů, tak
i s digitálně řízenými laserovými technologiemi. Vše, co se
týká vysekávání, platí také pro
rýhování, nasekávání a perforování. Technologie vysekávání byly v expozicích nejčastěji k vidění v in-line aplikacích.
To se týká jak nejpokročilejších řešení v podobě digitálních linek, jako jsou například Gallus Labelfire, Nilpeter
Panorama a Mark Andy Digital
Series, tak také in-line součástí klasických flexotiskových
strojů. Kvalitní vysekávání je
založeno na kvalitních výsekových formách a plochých či
rotačních výsekových zařízeních. Rozsáhlé spektrum vysekávacích technologií, nástrojů
a postupů představila v rámci velkoryse pojaté expozice
německá společnost Wink.

Wink SmartGap

Společnost Wink využila veletrh k prezentaci svého kompletního nabídkového portfolia z oboru vysekávacích
technologií a s tím souvisejících služeb. Na veletrhu se
prezentovala především technologií SmartGap. Jedná se
o konstrukční řešení rotačního vysekávání, které je náročnější na přesnost o to víc, že
se výseková matrice na rozdíl
od plochého vysekávání neustále otáčí. Nastavení mezery mezi magnetickým válcem,
na němž je uchycena výseková

↑

Vystavené zařízení SmartGap.

forma, a protitlakovým anvilovým válcem musí být skutečně „smart“. Protitlakový válec
v systému SmartGap je potažen
měkkým polyuretanem (anvilem). Výsekové nože se do jeho
povrchové vrstvy při vysekávání vnořují.
Technologii SmartGap má
Wink v nabídce již delší dobu,
na veletrhu představil nový
nastavitelný anvilový válec
a při této příležitosti hovořil
o rebrandingu značky SmartGap. Výrobce uvádí řadu předností svého systému SmartGap,
například stabilitu nastavení,
preciznost vysekávání, snadné
použití, efektivní provoz, jednoduchou instalaci a údržbu.
Systém SmartGap umožňuje
obsluze nastavení velmi přesné

Společnost Wink
se rozhlíží také
po trzích ve střední
a východní Evropě.
Zatím nemá vybudovanou síť obchodních
a servisních
zastoupení, se stálými i potenciálními
zákazníky komunikuje
„napřímo“.

vzdálenosti mezi vysekávacím
a anvilovým válcem. Na stánku Wink představil nejen optimalizovanou verzi SmartGap
Classic, ale také verzi SmartGap Touch s digitálním nastavováním a řízením. Technologie SmartGap byla předváděna
při vysekávání ultra tenkých
etiket. K prezentaci posloužil
rovněž wall-screen ke znázorňování detailů technologického postupu.

Prezentace
dalších zařízení

Kromě systému SmartGap společnost Wink zároveň vystavila celou řadu dalších zařízení aplikovatelných především
v procesech in-line rotačního
vysekávání. Byly mezi nimi

například magnetické válce
pro nejrůznější formáty, zařízení pro měření přítlaku, příklady ozubení poháněcích elementů válců, upínacích zařízení,
válce s přetlakovým systémem
pro snadné vylupování, resp.
vytřásání odpadových materiálů, válců s řezacími noži
a mnohé další.
Výrobce vystavil a v produktové řadě SuperCut může
nabídnout řešení pro flexibilní
vysekávání se speciální možností nastavování geometrie
výsekových nožů. Technologie
SuperCut usnadňuje vysekávání ultra tenkých PET materiálů, in-mould etiket apod. Společnost Wink prezentovala svá
zařízení také pomocí příkladů
a vzorků výsledné etiketové
produkce. Další větví bohatého spektra technologií Wink,
které byly na veletrhu také
prezentovány, jsou technologie pro laserové vytvrzování
produkce a technologie MCR
(MicroChrome), resp. MC plus
pro zušlechťování a povrchovou ochranu etiket.
Společnost Wink působí
na trhu od roku 1989. Kromě
dvou závodů v Německu má
výrobní a prodejní kapacity
také v Dánsku, USA a Itálii.
Katharina Felix, která ve společnosti Wink pracuje na pozici
vedoucí obchodního týmu pro
střední Evropu, v rozhovoru
na bruselském výstavišti připustila, že na českém trhu její
společnost zatím stálé obchodní zastoupení nemá a se svými
i potenciálními zákazníky pracuje „napřímo“.

V pražské pobočce firmy
Heidelberg se konal třetí
workshop v řadě. Workshop
se věnoval tématu Nový
pohled na provoz tiskového stroje. Jaroslav Švejda ze
společnosti Heidelberg přikutálel velkou minci a řekl,
že se budeme bavit o penězích. Směřoval k tomu, že
workshop ukáže účastníkům, kde jsou skryté peníze.
Jednoznačně jsou schované v organizaci práce, se
kterou má řada firem potíže stejně jako s nejistou
cenotvorbou. Optimalizace nákladů pomocí správného nastavení firemních
postupů je klíčovým krokem
pro rozvoj firem. S tématem
souvisela i přednáška Malgorzaty Ungrádové Lososové z X-Rite Pantone, která
hovořila o kontrole a řízení
barevnosti tiskových zakázek. Častým problémem je
nevhodný způsob předávání si barevného standardu,
kdy vznikají viditelné rozdíly
ve výsledné barevnosti produktů. Na téma organizace
práce navázal Martin Novotný z Grafie CZ, který nadnesl
otázku: „Přežívat, nebo podnikat?“ a podotkl, že by se
polygrafie měla více prezentovat jako jednotná obec,
protože je v současné době
pro mnohé neuchytitelná.
Kouč Jan Křepelka doplnil,
že bez angažovanosti lidí
nepůjde firmy rozvíjet. Je
nutné budovat firemní kulturu a motivovat své zaměstnance.

gko
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PRODUKČNÍ ČERNOBÍLÝ TISK:

Novinka – Océ VarioPrint 6000 TITAN

Nová řada digitálních černobílých produkčních tiskáren Océ VarioPrint 6000 TITAN má vyšší produktivitu.

N

ová řada tiskových strojů obsahuje
celou řadu technických novinek, které
pomáhají zvyšovat produktivitu, kvalitu a všestrannou práci s médii, přičemž si udržuje nejlepší ekologické vlastnosti ve své třídě.
Poskytovatelům tiskových služeb produkční
tiskové zařízení nabízí v komerčním, publikačním a transakčním segmentu vysoce kvalitní černobílé tisky ve vyšší rychlosti a v širším
výběru gramáže a formátů médií.

10 milionů stran A4 měsíčně

Řada Océ VarioPrint 6000 TITAN přináší podstatné přepracování konstrukce tiskárny
s výjimečně robustní ocelovým tělem a usnadňuje údržbu a maximalizuje produkční dobu.
Maximální provozní rychlost je 328 stran A4
za minutu při oboustranném tisku.
Pro naplnění specifických potřeb zákazníků se řada Océ VarioPrint 6000 TITAN dodává
ve třech verzích: Standard/TP (transakční tisk)/

MICR (magneticky čitelný toner), které nabízejí celou řadu dokončovacích možností včetně
výroby brožur (V1), lepené (V2) a páskové vazby,
děrování a ořezávání. Otevřené DFD rozhraní (Document Finishing Device) pak nabízí připojení kompatibilních dokončovacích zařízení
externích výrobců.
V nabídce jsou čtyři modely s různou rychlostí (VarioPrint 6180, 6220, 6270 a 6330). Zákazníci
využívající modely s nižší rychlostí si mohou pro
vykrytí krátkodobých nebo sezónních výrobních špiček zakoupit dočasné licence na zvýšení
rychlosti. Zvýšení produktivity také napomáhá
funkčnost tiskového serveru PRISMAsync řady
TITAN v7, který umožňuje pokročilé plánování
úkolů až na osm hodin dopředu, aby mohl stroj
pracovat plně automaticky.

Široká škála médií

↑

Nový archový produkční černobílý tiskový stroj Océ VarioPrint 6000 TITAN.

Řada VarioPrint 6000 TITAN podporuje standardní, potahovaná, strukturovaná a další speciální média, jako je samopropisovací NCR papír,
a dokáže potiskovat oboustranné oddělovače
pro produkty, jako jsou příručky a manuály.
Nový doplněk TITAN Light Weight Media
(LWM – lehká média) s technologií LWM Air
Guide umožňuje tisk na podklady gramáže
45 g/m2. Nová schopnost potisku lehkých médií
je podporována prověřenými technologiemi
Océ Gemini Instant Duplex a Océ Copy Press.
Nové vstupní zásobníky papíru Paper Input
Module umožňují používat média o rozměrech
až 350 × 500 mm.

Nová řada Océ VarioPrint 6000
TITAN byla představena
na akci Canon Production
Business Days v Poingu v září.
V České republice je tiskový stroj
dostupný od října.

Černobílý tisk na trhu

Peter Wolff, Senior Director, Customer Group
Commercial Printer and Production CRD, Canon
Europe, komentuje vstup Océ VarioPrint 6000
TITAN na trh: „Černobílý tisk zůstává základem průmyslové tiskové produkce. Společnost
Canon je odhodlána neustále přinášet inovace
v této oblasti techniky s očekáváním vyvíjejících se potřeb jejích zákazníků. S řadou varioPRINT 140, řadami imagePRESS a Océ VarioPrint 6000 TITAN a řešeními Océ JetStream
dokážeme plnit požadavky na černobílý tisk
poskytovatelů tiskových služeb a podnikových
tiskových oddělení v celém spektru objemu
výroby. Tyto nejnovější produkty mohou zákazníkům pomoci plnit stále napjatější termíny,
přinést konkurenční výhodu a nabídnout nové
podnikatelské modely, které mohou rozšířit
jejich nabídku služeb a zvýšit ziskovost.“
man
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NÁKUP TECHNOLOGIÍ:

„Hledáme vždy to nejlepší na trhu.“

Odpověděl nám Daniel Vomáčka z Tiskárny Polygraf s. r. o. na otázku, podle kterých kritérií vybírá nové technologie.
ším přírůstkem do knihárny je vysoce automatizovaná linka pro vazbu V1 Hohner HSB 9000.
Jedná se o první instalaci tohoto zařízení v ČR.

Hohner HSB 9000

↑

Automatizovaná linka Hohner HSB 9000 v Tiskárně Polygraf.

T

iskárna Polygraf sídlící v Modřišicích
u Turnova má s nákupem technologií
bohaté zkušenosti. Provoz tiskárny začal
už v 90. letech a od té doby se z malé tiskárny
stal prosperující dodavatel široké škály tiskových služeb. Zásadní zlom přišel v roce 2000,
kdy společnost získala velkou zakázku na tisk
speciálně skládaných záručních listů, což si
vyžádalo pořízení technologií vyrobených
na míru. Zakázku zvládli bravurně a další objednávky se začaly hrnout. Tiskárna od té doby
rychle rostla. Další zlom přišel v roce 2012, kdy
se tiskárna rozhodla pro výraznou přístavbu
výrobních prostor, ale i pro celkovou obnovou
a rozšíření strojového parku, a postupně pořídila nové tiskové stroje ve formátech B1a B2
a začala intenzivně dovybavovat knihárnu.

GWG zveřejnila
termíny webinářů

Přínosy nové linky Hohner HSB
9000 jsou především konzistence
a stabilita výkonu. Také snazší
obsluha a celkově vyšší produktivita práce, která je v současnosti
klíčová vzhledem k aktuálnímu
stavu zaměstnanosti.
V Polygrafu si vždy uvědomovali, že je důležité být v dokončovacích pracích co nejvíce
soběstační a že chtějí svým zákazníkům nabízet
širokou škálu knihařských činností. Nejnověj-

Hlavním důvodem pro koupi nové linky Hohner
byla změna servisní společnosti pro stávající
linku Stahl. Změna se ukázala jako potenciální finanční riziko především kvůli skokovému
nárůstu cen náhradních dílů a odlišnému přístupu. Již na drupě 2016 Daniela Vomáčku zaujala plně automatizovaná linka Hohner. Bohužel
v té době neměla společnost Hohner v Čechách
vhodné zastoupení. Obrat nastal v roce 2017,
kdy se Danielu Vomáčkovi ozvala společnost
FORMICA CZ s informací, že nově zastupuje společnost Hohner. Na základě vynikajících
zkušeností během jejich dlouholeté spolupráce
byla dohoda na nové lince velmi rychlá.
Daniel Vomáčka chtěl vysoce produktivní
linku pro vazbu V1, co nejvíce automatizovanou
a s minimální obsluhou. Rozhodnutí nakonec
padlo na Hohner 9000, protože svým výkonem
naprosto dostačuje pro menší a střední objemy zakázek a zvládne i občasné větší zakázky.
„Chtěli jsme co nejvyšší produktivitu, a zároveň
aby linku obsluhovali maximálně dva pracovníci,“ vysvětlil Daniel Vomáčka. Ušetřené peníze, které by museli investovat do verze 13000,
využili v Polygrafu na nadstandardní vybavení
verze 9000. Přidali větší počet nakladačů (celkem osm), obálkovou stanici, trojřez a automatický vykladač, a zároveň se s Formicou dohodli na dodávce nejrychlejšího falcovacího stroje
K8-RS z produkce MBO. Vše opět směřuje k celkové vyšší produktivitě knihárny.
Možná si říkáte, že když si Tiskárna Polygraf
nepořídila verzi 13000, nemá přeci to nejlepší
na trhu. Jednatel Polygrafu k tomu říká: „Nejlepší pro Polygraf neznamená vždy jen vyšší výkon. Hledáme to nejlepší na trhu pro naše

potřeby. Nejde pouze o samotný stroj či technologii, klademe velký důraz i na spolehlivost
dodavatele a jeho přístup ke spolupráci. Především nás čím dál více zajímá kvalita, cena
a dostupnost servisu, což je klíčové pro plynulý
provoz tiskárny.“

Nezbytný servis

Můžete mít sebelepší stroj, když se ale rozbije
a nebude rychle znovu fungovat, je vám k ničemu. Servisní služby dodavatelů nabírají na své
důležitosti. Jako pozitivní příklad uvedl Daniel
Vomáčka společnost FORMICA CZ, ve kterou
má po letech takovou důvěru, že objednávku
nových strojů nemá strach uzavřít ani po telefonu. Sám k tomu říká: „Můžete mít buď partnera,
kde je potřeba detailní papírová smlouva, abyste měli jistotu, že dostanete, co jste dohodli anebo partnera, se kterým vám stačí podat si ruku
a víte, že na čem jste se dohodli, platí. Takovým
partnerem je pro mě FORMICA CZ. Vždy splnili,
na čem jsme se dohodli.“
Daniel Vomáčka vyjádřil své zklamání z přístupu některých jiných dodavatelů: „Dělají z nás
své otroky. Z pozice monopolního dodavatele
zvyšují cenu servisu vysoko nad jiné průmyslové
obory, šponují ceny náhradních dílů na mnohonásobky reálné ceny a většinou vás rovnou nutí
ke koupi celého nového originálního dílu, i když
by třeba stačilo vyměnit ložisko za pár desetikorun nebo dílčí část dílu,“ postěžoval si Daniel
Vomáčka a doplňuje: „Ve Formice to zaplať bůh
funguje jinak. Jejich servisní technici se nebojí opravovat a měnit díly za nové, jen když je to
nezbytně nutné.“ I díky tomu má v současnosti
Tiskárna Polygraf téměř celou knihárnu vybavenou dokončovacími technologiemi dodanými
a servisovanými společností FORMICA CZ a další stroj od tohoto dodavatele je k nim na cestě.
PAC

PTÁME SE OSOBNOSTÍ Z OBORU:

Téma: Robotizace

Co si z vašeho pohledu představujete pod pojmem robotizace?

Pracovní skupina Ghent
Workgroup (GWG) oznámila termíny a programy
nových webových seminářů
na přelom roků 2017/2018.
Jednotlivé webináře vedené odborníky mají cíl vzdělat a informovat o zahrnutí
PDF a workflow automatizace do tiskového, publikačního a obalového průmyslu. Účastníci webinářů by
měli získat hlubší pochopení
standardů PDF2.0 a PDF/X-Plus. Webové semináře
nabízejí jedinečnou příležitost slyšet informace tzv.
z první ruky od vyhlášených
odborníků. Podle Davida
Zwanga, předsedy GWG,
zahájili tuto sérii webinářů,
aby sdíleli znalosti a zapojili
se do tiskového, publikačního a obalového průmyslu.
První webinář se bude
konat již 14. listopadu
v 16:00 SEČ a bude zaměřen na představení GWG
a na jejich práci. Další webináře se zaměří na témata jako „9 důvodů, proč
přestoupit“, „Co je nového
ve standardu PDF2.0“, „PDF
v packagingu“ a řada dalších. Jednotlivé webináře
včetně termínů naleznete
na webu www.gwg.org/gwg-webinars.

pac

… snad se nám
do pěti let, kdy slovo
robot oslaví sté výročí
zrození v knize R.U.R
od Karla Čapka, podaří naše myšlenky
zrealizovat.
Oslovili jsme řadu firem
s anketní otázkou týkající se
robotizace. Překvapilo nás,
když jsme zjistili, že firmy
o tomto tématu nechtějí „veřejně“ hovořit. Prý je to přílišné
odkrývání interních informací, a navíc jsou zaneprázdněné
svou prací. Je zvláštní, že zrovna téma robotizace vyvolává
takové emoce podobné strachu. Je to strach z nevědomosti, z konkurence nebo strach
z budoucnosti? Podařilo se
nám ale najít několik odvážlivců, kteří byli ochotni postavit
se strachu a vyjádřit svůj názor
na to, jak vnímají oni robotizaci a zda se s ní setkávají v jejich
firmě. Doufáme, že se i další firmy postupně osmělí a nebudou
se bát hovořit o tématu robotizace, protože se ním budeme
setkávat stále častěji. Robotizované či automatizované pracovní procesy se stávají běžnou součástí našich firemních
i osobních životů.
KDY

MAREK AMLER
Pre-Press Manager
Huhtamaki Flexible
Packaging Czech a. s.

MICHAL TAMCHYNA
Ředitel tiskáren
MAFRA, a. s.

MAREK KRAUS
Senior product
and project manager
Mayma, spol. s r. o.

MICHAL HEINZ
Quality manager
EUROPRINT a. s.

Robotizace je nevyhnutelná
a paradoxně věc, která lidem práci nevezme, ale spíše se změní
její zaměření. Vymizí profese jako
rolař, skladník, přibudou profese jako obsluha / kontrola roborolaře a roboskladníka. Práce
bude méně namáhavá a také se
sníží chybovost a zmetkovitost.
Na druhou stranu bude kladen
větší důraz na správné naprogramování robotů a také na podporu
při jejich využití. Provozy budou
fungovat non-stop, obsluha bude
jen vzdáleně dohlížet. Důležitým faktorem bude i bezpečnost
na pracovišti, neboť nedodržování zásad BOZP mívá i fatální
následky.

Robotizace je z pohledu Mafraprintu prakticky nové téma, které ale získává na aktuálnosti.
Už nějaký čas se snažíme získat
informace o tom, jak by se daný
obor mohl uplatnit v našich provozech. Realizujeme první setkání
s dodavateli daných technologií
a začínáme poznávat, kde bychom
mohli tuto technologii využít
k zefektivnění procesů. Jako první bychom chtěli využít některý
z kolaborativních robotů, kteří by
zastali rutinní a únavnou práci při
manipulaci tiskovin. Bude to ještě
nějakou dobu trvat , ale snad se
nám do pěti let, kdy slovo robot
oslaví sté výročí zrození v knize
R.U.R od Karla Čapka, podaří naše
myšlenky zrealizovat.

Věřím v robotizaci, ať už si pod ní
představujeme cokoliv. Autonomní procesy s prvky AI (umělé inteligence), kdy se stroj rozhoduje
víceméně sám a operátor zasahuje jen ve výjimečných situacích,
jsou běžné v jiných odvětvích
a není důvod nevěřit v jejich nasazení v tiskárnách. Bezchybnost
a efektivita individualizovaných
dodávek a komplexní logistika jsou další oblasti vhodné pro
robotiku. Znamená to jednoznačný popis všech procesů, nepretržitý sběr a analýzu dat se zpětnými dopady. Přeji si ale, aby
robotika nepřinesla jen ekonomické, ale především lidsky tvůrčí přínosy, kdy budeme mít čas i chuť
vymýšlet a vyrábět krásné a novotou vonící produkty.

V našem případě si není třeba nic
představovat. Prvky robotizace
jsme zavedli už před mnoha lety.
Vlastníme a provozujeme dvě
robotická ramena od společnosti ABB. Při vykládání produkce
na palety jsou nepřekonatelným
pomocníkem v kotoučovém tisku.
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ROZHOVOR:

Stanislav Pokorný: Fotografie je pohnutí mysli

Sešli jsme se v Nikon Photo Gallery na pražském Újezdě v prostoru k rozhovoru se špičkovým fotografem a současně
kurátorem této galerie jako stvořeném.
Rozdíl mezi digitální a klasickou fotografií?
Digitální doba přinesla, že jdete s digitálem,
nacvakáte 70 fotek stylem: krok sem, krok tam,
dva dopředu, tři dozadu. Pokaždé „cvak”, ve Photoshopu to nějak doděláte a hotovo. To mě hrozně deptá. Jsem odkojen filmem, kde jste museli
o konečném záběru přemýšlet, měřit, komponovat, hlídat si světlo. Digitální doba fotografii
změnila. Fotografů i fotografií je moc, ale těch
dobrých málo. Vkus lidí je tou nadprodukcí digitální fotky natolik zkažený, že málokdo dobrou fotografii pozná. Líbí se barevná, přebarvená a přeostřená fotografie. Dnešní fotografové
také v podstatě zcela postrádají autorský rukopis. Jejich fotografiím ve většině případů chybí
ona přidaná hodnota, jež dělá fotografii výjimečnou, odlišuje ji od ostatních a divák ji automaticky přiřadí konkrétnímu autorovi.

#

Máte nějaké oblíbené fotografy? Sledujete
současnou scénu?
Znám se (a znal jsem se)
s Karlem Plickou, Zdenko Feyfarem, Jiřím Havlem, Miroslavem Vojtěchovským a řadou dalších vynikajících fotografů, kteří patří a patřili
do absolutní špičky. Ale vlastně mi nikdy nešlo
ani tak o jména jako o samotnou fotografii. Nejprve se dívám na snímek, má-li nějaký sdělný
moment, výpovědní hodnotu. A to je u dobrých
fotografů téměř pravidlem. Poslední dobou
jsem se vrátil zase ke krajinářské fotografii.
Fotím místa, která znám a chci je zvěčnit. Chodím na ně třeba i několikrát za sebou. Přemýš-

#

S

tanislav Pokorný se věnuje fotografii
od 7 let, kdy začínal bakelitovým Pionýrem na formát 6 × 6". Začátkem 80. let
byl přijat do tehdejšího fondu Výtvarných umění a stal se jedním z mála fotografů tehdejšího
Československa, kteří se mohli fotografií živit.
Dlouhá léta asistoval ve společném ateliéru
Freda Kramera – jednoho z nejlepších módních
fotografů a prof. Mgr. Miroslava Vojtěchovského – uznávaného fotografa skla. Od nich získal
to nejlepší – vztah k fotografii, odpovědnost
za výsledek, pokoru k řemeslu a úctu k práci
druhých. Byla to ta největší škola. Dnes se fotografií už spíše jen baví a hledá v ní klid.

Fotíte více témat: portréty, krajiny, reklamu.
Dnes je naopak trendem specializace. Jak to
vidíte vy? Dříve fotografové studovali fotografickou nebo grafickou školu, asistovali v ateliérech, pracovali na sobě. Každý profesionální
fotograf musel projít procesem, kdy fotografoval vše, aby zvládl nafotit cokoli. Musel jste
být schopen vyhovět požadavkům investora

#

V digitální éře se vlastně nic moc nového neobjevilo. Máme nové
softwarové techniky: HDR, multiexpozice, retuše, maskování ap.
To tu ale vždycky bylo, jen si na to ta klasická, analogová fotografie
vyžádala podstatně více času. Také je moderní vracet se k černobílé
fotografii, přitom málokdo tuší, jak vlastně funguje.
a dodat dílo v odpovídající technické i umělecké kvalitě a s určitou invencí, která vás odlišovala od ostatních. Až po určité době docházelo
ke specializaci, zaměření se na určitou oblast.
Dnes se většina fotografů (nemám na mysli
absolventy a studenty fotografických škol) soustředí na jediné téma, protože ta další zpracovat
nezvládnou. Chybí jim potřebné vzdělání, vědomosti, neumí pracovat se světlem, netuší, co
obnáší focení produktu, aktu, práce v ateliéru.
Někdo fotí krajinky, jiný holky nebo děti s dorty,
další fotí svatby. Internet je zahlcen fotkami, ale
téměř žádnou neuchováme v mysli, protože jsou
všechny stejné.

blad 501/CM s pěti objektivy, panoramatický
Hasselbald XPanem a také mám pořád Arcu 6 ×
9, kterou si fotím v ateliéru zatiší a sklo.

Co tisk a zhmotňování fotografií? Jaké technologie využíváte?
Zastávám názor, že co
není na papíře, jakoby nebylo. K čemu jinému
bychom fotografii tvořili? Na monitoru vypadá
dobře téměř každá, byť je pořízena třeba i mobilním telefonem. K čemu digitální data, kdybychom je nepřenesli na papír? Fotografie si tisknu sám, výhradně na barytové archivní papíry
a ke každému tisku dávám ověřený, číslovaný
certifikát. Zároveň dělám ještě první a druhou
kopii. Výběr technologie – ofset, digitál, inkoust
– je čistě o tom, k jakému účelu má výtisk sloužit
a jakou dobu použitelnosti a trvanlivosti požadujeme. Technologie jsou již na takové úrovni,
že pokud máte kvalitně připravenou a vytištěnou fotografii, tak ji od zvětšeniny – například
na barytovém papíru – de facto nepoznáte.

#

Nedávno jste se společností GRAFIE CZ realizovali kalendář. Jak probíhala spolupráce?
S GRAFIÍ jsem už v minulosti dělal kalendáře dva. To bylo ještě v době, kdy jsem předsedal
Asociaci profesionálních fotografů. Nedávno
mne oslovili, jestli bychom neudělali kalendář
nový. Rád jsem souhlasil. Lákalo mě, že chtějí
tisknout novou technologií, na velký formát, že
to má být kalendář koncepční a navíc v černobílém provedení. Tím jsem byl vyloženě nadšen.
Mottem kalendáře bylo „Jak jsem potkal ticho”.
Je to éra posledních asi 8 let, kdy jsem po svém
velmi blízkém setkání se smrtí přistoupil k fotografii úplně jiným způsobem.

#

A na závěr: Jaká je podle Vás dobrá fotografie
a o čem to celé je?
Dobrá fotografie má mít
výpovědní hodnotu sama o sobě, bez nutnosti popisků či komentářů autora. Dobrá fotografie bude vždy dobrá, bez ohledu na cestu, kterou
jste k ní došli – jestli digitální nebo chemickou
cestou. Ten proces vlastně je – a vždycky byl –
stejný. Rozdíl je pouze v tom, že u klasické fotografie jste měl žluté prsty od vývojky a byl jste
cítit ustalovačem. U digitální fotografie máte
zničené oči od monitoru a bolí vás záda od sezení u PC. Já třeba své nejlepší snímky udělal přímou expozicí na CIBA pozitivní barevný papír
krabicí od bot. Přitom je to pořád o tom samém,
fotografie nevzniká v přístroji, ale v hlavě. Fotografie by měla být především nějakým pohnutím mysli, nikoli jen kopií reality.

#

lím o kompozici, světle, nakreslím si scénu a až
teprve pak fotím. Fotografii mám vlastně téměř
vždy vymyšlenou dlouho předtím, než cvaknu
fotoaparátem.

#

Jakou používáte fotografickou techniku?
Mám Nikon D850, který vyšel ku příležitosti
100. výročí značky. Jde o momentálně asi nejlepší DSLR na trhu. Mám k němu i hromadu skel
a jsem z něj nadšen. Ale je to spíše pro takové to
mé „běžné focení” (smích). Jsem odkojen filmem,
proto u opravdu důležitých fotografií, u nichž
vím, že je chci v konečné fázi tisknout či je
zachovat pro budoucno, používám film a Hassel-

mha
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Push to Stop je naše představa o tiskové produkci
budoucnosti. Je založena na automatizaci,
inteligentních technologiích a plně integrovaných
strojích, které produkují zakázky bez zásahu člověka.
Push to Stop zajišťuje automatizovanou, vysoce
efektivní a bezchybnou produkci. Vy se můžete
soustředit na to podstatné: na business.

Heidelberg Praha spol. s r.o.
Šafránkova 1243/3, 155 00 Praha 5
T: 225 993 111, E: info.cz@heidelberg.com, www.heidelberg.com/cz
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Sensor Canon EOS 1000D.

V předchozích dílech jsme si přiblížili, čím
vším dnes lze zaznamenat obraz a jaké jsou
aktuální trendy. Nastal čas, abychom se
na celou problematiku podívali více z té
technické stránky.

Trojice parametrů

Vezmeme-li jakékoli digitální zařízení pro
záznam obrazu, v základu jsou si velice
podobné, fungují na stejném principu. Každý digitání fotoaparát/kamera potřebuje
tři věci: senzor (dříve světlocitlivý materiál); dále objektiv a do třetice obrazový
procesor – elektroniku pro zpracování signálu. Začněme senzorem.

Rozlišení a typy

Je definován třemi parametry: typ/technologie, rozlišení a velikost. Základní rozdělení je: CMOS a CCD senzory. První typ dominuje a nabízí nejlepší poměr ceny a výkonu.
Rozlišení senzoru definuje množství detailů, které je schopen zaznamenat. Platí zde
přímá úměra, čím větší rozlišení (resolution, jednotka MPX – megapixel), tím fyzicky
větší rozměr dostaneme. Vysoké rozlišení
je vhodné pro zvětšeniny, velkoformátový
tisk a výřezy. Na druhou stranu je výpočetně náročné, zatěžuje obrazový procesor
a spolu s ním roste digitální šum. Současné
fotoaparáty běžně disponují rozlišením 20
až 50MPix.

Rozměry senzorů a využití

Senzory pro digitální fotoaparáty se dělí
do několik kategorií – podle využití a požadavků na kvalitu. První skupinu představují snímače pro spotřební elektroniku
– fotomobily, akční kamery, kompaktní fotoaparáty nebo drony. Mají rozměry
okolo: 4.5 × 3.4 až 6 × 4.5 mm (úhlopříčka
nejčastěji 1/2.5" nebo 1/3.2"). V porovnání s profi fotoaparáty (viz dále) jsou 6× až
8× menší a tzv. crop faktor je tedy obrovský. Rozdíl je ale i v poměru stran. Digitální zrcadlovky mají poměr stran (ratio) 3:2
– což odpovídá políčku 35mm kinofilmu,
i běžným tiskovým formátům. Malé snímače mají poměr převážně 4:3.

Digitální zrcadlovky

DSLR střední a základní třídy disponují
APS-C (Canon, Sony) nebo DX (Nikon) senzory. S rozměry okolo 24×16mm tak nabízí
dobrý kompromis mezi slušnou obrazovou
kvalitou, relativně malým tělem (fotoaparátu) i objektivy, při zachování rozumné
ceny. Rozměr senzorů v profi třídě DSLR je
36 × 24 mm a odpovídá tak 35 mm kinofilmu. Rozměry senzorů jednotlivých výrobců se liší – byť nepatrně (Canon = 22.7 ×
15.1 mm; Nikon 23.7 × 15.6 mm; Sigma 21.2
× 14.1 mm ap). Také se dříve používaly
i „meziskupiny”, viz Canon nebo Leica a rozměr APS-H (asi 28 × 19 mm).

Bezzrcadlovky a středoformát

Existují ještě další rozměry senzorů, využívají se například v CSC systému (kompakty s výměnnými objektivy). Tzv. bezzrcadlovky mají velice populární, tzv. 4/3 (Four/
Thirds) formát. Využívají jej značky Olympus a Panasonic a mají rozměr 17,5 × 13 mm.
Další skupinu a pomyslný Olymp na poli
digitální fotografie představují středoformátové přístroje. Rozměry senzorů oscilují
mezi „full-frame” (36 × 24 mm) a klasickými fotografickými deskami 130 × 100 mm.
Nejčastěji mají asi 2× takový rozměr jako
senzory u profi konvenčních DSLR. Mezi
typické zástupce high-end třídy patří
Hasselblad nebo Mamiya.
MHA
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CRM A SPRÁVA DOKUMENTŮ PRO TISKÁRNY:

Když pravá ruka ví, co dělá levá

Ať již se zákazníky, obchodními partnery, nebo i se zaměstnanci – pro správnou
komunikaci je vždy zásadní znalost maxima informací. Proto dnes svěřuje stále více
firem svou obchodní komunikaci sofistikovaným CRM systémům, tedy systémům pro
řízení vztahů se zákazníky.

Nejedná se jen o seznam obchodních kontaktů, jak se o CRM běžně uvažuje, ale o komplexní systém, který sdružuje informace o obchodní historii jednotlivých zákazníků, aktuálním
stavu objednávek, sledování úkolů a výkonnosti obchodního týmu, stavu rozpracovanosti,
vyhodnocování výsledků a podobně. Všechny
tyto informace se mohou při jednáních hodit.
CRM systémy mají obecně za úkol utřídit a propojit data ze všech firemních oblastí, a uživatelům tak nabídnout komplexní přehled informací například o konkrétním zákazníkovi. Pravá
ruka tak má vždy dokonalý přehled o tom, co
dělá levá. To vede jak k celkovému zefektivnění komunikace, tak i ke zjednodušení vnitřních
firemních postupů a celé administrativy.

Co můžete čekat
od funkce vytěžování?

Na dosah i pro malé firmy

Nové možnosti
po propojení technologií

Moderní doba navíc posouvá pokročilé technologie stále blíže i k malým a středním podnikům.
Například Microsoft Dynamics CRM od Konica
Minolta lze jako každý podobný systém nainstalovat na vlastní server zákazníka, avšak
k dispozici je rovněž cloudová varianta, která
nevyžaduje žádné investice do firemní IT infrastruktury. Zákazník si v takovém případě pouze
nainstaluje aplikaci CRM na svůj tablet, PC či
mobilní telefon, a přesto získá přístup k plnohodnotným funkcím moderního systému.
Zaběhnuté hranice tradičních CRM systému
lze však v dnešní době ještě posunout. Konica
Minolta proto také svůj CRM systém propojila s tiskovým řešením a se systémem pro správu dokumentů. Spojení přináší nové možnosti,
které se mohou v konečném důsledku projevit
i jako rozhodující konkurenční výhoda.

Když už CRM,
tak rovnou i správu dokumentů

Faktury, smlouvy, objednávky a jiné dokumenty jsou základem fungování snad každé firmy. Během roku jich stovky a tisíce přicházejí
a odcházejí. Procházejí rukama desítek zaměst-

Jde o základní funkci systému pro zpracování dokumentů, která umožňuje převod údajů
z papírové podoby do elektronické pro jejich
další využití. Proces související s vytěžováním
zahrnuje samotnou digitalizaci předem definovaných údajů v dokumentu a jejich následný
import do dalších podnikových systémů – účetních, CRM a podobně. Možnost dále pracovat
s informacemi, jako jsou například jména smluvních stran, částky, termíny, kontakty, nebo využití funkcí kontroly podpisů, vede k časovým
úsporám souvisejícím s jindy náročným přepisem a k zefektivnění postupů v rámci celé společnosti.

Konica Minolta v tomto směru
nabízí ucelený systém kombinující
CRM a správu dokumentů, který
přináší výrazné zefektivnění malé
tiskárně stejně jako velké bance.
nanců, kteří je zpracovávají, přepisují, evidují, předávají či archivují. Tento proces je však
časově velice náročný, a může při něm navíc
docházet k mnoha chybám, zdržením či nepřesnostem. Digitalizace dokumentů pro potřeby
CRM a zlepšení komunikace je rovněž prvním
krokem k zavedení systémů pro automatizovanou správu dokumentů. Také jejich zavedením
můžete nejen zefektivnit celkový chod firmy,
ale především docílit významných časových
a finančních úspor.

Nové možnosti vycházejí především z tzv. vytěžování dokumentů, tedy z převodu textových
údajů v dokumentu do digitální podoby. Tato
funkce je dnes již poměrně běžnou součástí
moderních tiskových řešení. Využití v rámci
CRM systému však umožní okamžité zajištění
maxima relevantních informací pro rozvoj a lepší cílení komunikace. Zatímco na počátku procesu pomůže tato kombinace technologií k dosažení významných časových úspor, ve výsledku
může spojení přispět k zásadnímu zlepšení
obchodních vztahů.

Nespokojte
se jen s řešením pro PC

Ideální systém by měl být dostupný jako aplikace nejen na PC, ale i na mobilních telefonech
a tabletech. Uživatelé tak budou mít všechny
informace „na dosah prstu“ kdekoli a kdykoli.
Zároveň jim to umožní do systému nová data
okamžitě zadávat, například hned po ukončení
schůzky či telefonátu.
MNO

POKRAČOVÁNÍ ZE STR. 1

Canon Production Printing Business Days
Mottem celé akce bylo „Oslavme sílu tisku“. Kromě digitálních tiskových zařízení samotných na návštěvníky čekalo
i představení uměle vytvořené multikanálové kampaně
s fiktivní značkou Elemental
beauty, jež prostřednictvím
například POS, reklamních
materiálů, dokumentů v rámci věrnostních programů,
velkoplošných posterů nebo
propagačních obalů demonstrovala, jak lze ideálně využít
a propojit různé typy marketingové komunikace, která
však má jeden cíl – zaujmout
zákazníka. Celkem 27 elementů této kampaně se vyrábělo
před očima návštěvníků – tisk
i dokončování. Veškerá takto
vzniklá díla byla soustředěna v kulisách reprezentujících
různá prodejní místa, kde se
setkává prodávající s koncovým spotřebitelem.

Inkoustový i tonerový tisk

Prezenatce na Production Printing Business Days zahrnovaly
vysokokapacitní kontinuální
tiskové stroje (Océ ProStream
1000, Océ ColorStream 6000
Chroma), archové inkoustové tiskové stroje (Océ VarioPrint i300), produkční a malonákladové tonerové tiskové
stroje (imagePRESS C10000VP,
imagePRESS C850/C750) a vel-

koformátová tisková zařízení
(Océ Arizona 1280 a 6170, Océ
Colorado 1640, Océ ColorWave
700). Řešení pro multikanálovou komunikaci a hromadné
zpracování customizovaných
dokumentů byla zastoupena
společnostmi GMC, EFI, Dalim,
Axode, Cosmos a Pageflex.

Océ VarioPrint 6000 TITAN
Nejnovější černobílý archový
digitální tiskový stroj na bázi
suchého toneru přináší podstatné přepracování konstrukce tiskárny s výjimečně
robustním ocelovým tělem,
a podporuje tak potřeby zákazníků v průmyslovém tisku,
usnadňuje údržbu a maximalizuje produkční dobu. Řada Océ
VarioPrint 6000 TITAN nabízí
širokou škálu dokončovacích
možností včetně výroby brožur, lepené vazby a lepené vazby oblepené páskou, děrování
a ořezávání. Tiskárny s max.
provozní rychlostí 328 ks stran
A4 za minutu při oboustranném tisku umožňují tisk až 10
milionů stran A4 za měsíc.

již plně dospěl. Kvalita tisku
i výkon tohoto stroje potvrzují, že ofsetový tisk má plnohodnotného konkurenta. Na polygrafickém trhu vzniká další
tisková disciplína – profesionální plně customizovaný
tisk v kusových až tisícových
nákladech v kvalitě srovnatelné s ofsetovým tiskem.

Production Printing Business Days
je skvělým inovativním prostředím, kde se mohou zákazníci seznámit s širokou škálou možností
digitálního tisku využitelných pro
jejich podnikání.

MAN

Océ ProStream 1000

Prezentovaný živý tisk katalogů včetně profesionálního
katalogu hodinek na kontinuálním inkoustovém tiskovém stroji Océ ProStream 1000
dokazuje, že inkoustový tisk

↑

Ukázka několika fragmentů tiskových aplikací s fiktivní značkou Elemental beauty.
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XEROX VERSANT 80 PRESS:

Spojujeme lidi pomocí sportu a Versantu

Blíží se Setkání
fotografů
na pražském
CHodově

Společnost Reklama 99 si před necelým rokem pořídila nový Xerox Versant 80 Press.
Jak s ním spojuje lidi?

ka 1500 personalizovaných
startovních čísel, které klient
potřebuje zpracovat do druhého dne. S Versantem 80 to
není problém, zakázky zvládne zpracovat rychle a spolehlivě. Na začátku jsme si museli
pohrát s nastavením stroje pro
každý materiál. Dnes máme ale
jistotu, že nám zakázky vyjdou
přesně a bez chyb.

Takže vám nový stroj od Xeroxu pomohl snížit chybovost?
Určitě. Navíc nám rozšířil
i možnosti pro výrobu dalších produktů. V polygrafické výrobě jsme se posunuli dál. Například jsme se nyní
pustili i do etiket na piva pro
minipivovary. Jsou to ideální zakázky pro Versant 80. Jde
často o limitované edice, které
je potřeba vytisknout rychle. Využívají se například jako
firemní dárky, dárky na společenských a sportovních akcích
nebo na svatbách atd. Reklamní obor je hodně dynamický
a my máme nyní možnost realizovat další zajímavé zakázky.
Navíc je pro nás stále nejlepší
marketing doporučení a díky
podobným zakázkám se ozývají noví zákazníci, což nás
ohromně těší.

#

V

ydali jsme se do Příbrami, kde sídlí společnost
Reklama 99, která se již
od roku 1993 věnuje reklamní výrobě. Od začátku se soustředí na signmaking – výrobu
praktických reklamních produktů, které pomáhají budovat
identitu firem. Velkou předností firmy je zkušený tým, který
si poradí s mnohými specialitami a záludnostmi během
realizace. Příkladem jsou efektivní a účinné polepy aut. Nás
ale zajímalo, proč si společnost
s tímto typem produkce pořídila tiskové zařízení, jako je
Xerox Versant 80 Press. Naši
otázku nám ochotně zodpověděl Petr Švarc, jednatel společnosti.

Co vás vedlo k pořízení tiskového stroje Xerox Versant
80 Press? Byl to přirozený vývoj. Naši klienti žádali
nové tiskové produkty za použití různých typů materiálů. Postupně jsme rozšiřovali naše produktové portfolio

#

INZERCE

a pořizovali nové technologie. Jako všude navíc narůstal
tlak na cenu a rychlost dodání, a proto jsme se za podpory
společnosti Xerox rozhodli pro
koupi nového produkčního tiskového stroje. Nastínili jsme
Xeroxu své požadavky a on
nám doporučil konkrétní stroj
– Versant. Současně jsme společně provedli finanční analýzu, ze které vyšlo, že se investice zúročí v řádech měsíců. A to
už se stalo.

Jak tedy aktuálně vypadá
vaše produktové portfolio?
Největší částí naší produkce zůstává signmaking. Další
významnou částí je sítotisk
a termotisk. Tiskneme na veškerý textil (pracovní oděvy,
trička, sportovní dresy atd.).
Dále je to digitální tisk, a to jak
velkoformátový, který slouží
pro výrobu outdoorových produktů a indorových produktů,
tak i maloformátový. Aktuálně se nám intenzivně rozrůstá
produkce tisku pro sportovní

#

akce, kde využíváme především nový Versant 80. Ukázalo
se to jako dobrý směr. Jedná se
o opakující zakázky s velkým
počtem kusů a také s prosto-

le se s lidmi od sportu pracuje. Zapojili jsme se do skupin
pořádající velké akce, např.
Kolo pro život. Každá sportovní akce potřebuje vytisknout

Versant nám skvěle vyplnil
technologickou mezeru. Umožňuje
nám realizovat tiskovou produkci
pro sportovní akce, které spojují lidi. Navíc
sportovci umí ocenit kvalitu a jsou otevření
novým možnostem.

rem pro kreativitu. S novým
strojem se nám podařilo doplnit zakázky tak, že produkujeme intenzivně prakticky celý
rok a zmizely nám sezónní
výkyvy.

Můžete nám ten sportovní tisk
přiblížit? Sám se aktivně
sportu věnuji (triatlonu, běhu
a běžeckému lyžování). Cítím,
že sport lidi spojuje a skvě-

#

řadu produktů od personalizovaných startovních čísel,
letáků, bannerů po finisherská
trika a tašky. A zde je ideální místo pro Versant 80, který zvládá potiskovat širokou
škálu materiálů a nemá problém i s těmi silnějšími, odolnějšími nebo syntetickými,
jako je například Never Tear,
které tyto akce vyžadují. Není
výjimkou, že nám přijde zakáz-

V čem vidíte největší přínosy nového Versantu? Určitě jeho výkon, produktivita
a především úžasná spolehlivost. Běžné letáky vytiskne
v ofsetové kvalitě, ale mnohem rychleji. Podávání silnějších a plastových materiálů je
díky provzdušnění bezproblémové, takže se archy neslepují. Ušetřilo nám to hodně času,
protože dřív jsme museli tyto
materiály před potiskem ručně „provětrat“. Samozřejmě je
skvělá již zmíněná možnost
potiskovat další „nepapírové“
materiály. Stále vymýšlíme
nové zajímavé aplikace. Navíc
je super servis, který vlastně není moc potřeba. A když
náhodou, do 24 h je u nás technik, nebo některé snadnější
problémy vyřešíme po telefonu.

#

Na konci měsíce se bude
konat celorepublikový svátek pro všechny milovníky fotografického umění
– Setkání fotografů. Populární akce se koná 25. listopadu 2017 v prostorech KC
Zahrada na Praze 4-Chodov.
Na své si přijdou začátečníci, zapálení fotografičtí
fandové, ale i profesionální
fotografové. Bohatý celodenní program nabídne zajímavé přednášky, fotoškoly,
poradny s profesionály, diskuze s fotografy a dokonce i soutěže o věcné ceny.
Vstupné vás vyjde na 350 Kč.
Pokud se zaregistrujete
předem, získáte 100 Kč slevu. V průběhu celého dne
si můžete nechat upravit
a vytisknout vaše fotografie.
Nezapomeňte si s sebou přinést správná data, ideálně
na flashdisku. Pokud vlastníte zrcadlovku Canon, jistě vás potěší, že na Setkání fotografů bude přítomna
společnost Canon se svým
pracovištěm CanonProfessionalServices.
Přednášky v rámci vstupného se budou konat ve Velkém a Malém sále a zavedou vás k tématům jako
Antarktida – k branám ráje,
Buddhismus v Himálaji, Dron
jako pracovní nástroj fotografa, Černobílá fotografie,
Hloubka ostrosti, Fotografické monitory EIZO, Jak
fotit v ZOO, Zoner Photo
Studio – Moderní workflow
fotografa, Příprava fotografií pro tisk. Rozhodně doporučuji zúčastnit se některého z workshopů, které se
cenově pohybují v rozmezí
zdarma až 400 Kč a zabývají se například tematickým
focením, jako jsou akty, černobílá fotografie apod. nebo
technologickými dovednostmi při focení i úpravě fotografií.

PAC
PAC
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OCENĚNÁ ETIKETA TITULEM OBAL ROKU:

Etiketa odhalující tajemství Becherovky

Karlovarská Becherovka si ve spolupráci se společností Fiala & Šebek pro své zákazníky připravila zajímavou
limitovanou edici poodhalující tajemství její receptury.

po nachlazení,“ vysvětlil Libor
Havel, který se podílel na tvorbě etiket. Zadavatel zakázky byl nadšený, protože v tom
nápadu našel kus DNA Becherovky, kdy se tajemství receptury a chuti odkrývá postupně
a zlehka.

Proces vzniku

↑

Limitovaná edice 4 etiket odhalující tajné ingredience Becherovky.

Etiketa neodhaluje své tajemství
jen tak. Nejdříve si musíte láhev pořádně vychladit, spíš namrazit,
až poté se vám tajné byliny odhalí.
Tohoto efektu se podařilo dosáhnout pomocí speciální termochromatické „neviditelné“ barvy.
Etiketa tak koncovým zákazníkům
nabízí i zážitek.
Prvotní myšlenka byla představit stálým klientům ikonickou láhev Becherovky trochu odlišně a nabídnout jim
možnost poodhalit tajemství tradiční a tajné receptury
legendárního likéru. Zároveň
měl být podrthnut přírodní

původ a charakter. Limitovaná edice čtyř etiket odhalující čtyři různé ingredience byla
v obchodech dostupná přibližně 3 měsíce, přičemž jedna
varianta etikety byla speciálně určena pouze pro karlovarský obchůdek. Abyste ji získa-

li, museli jste si udělat výlet
za Becherovkou. Ve výběrovém řízení uspěla společnost
Fiala & Šebek, která představila nejlepší koncept a strategii,
jak představit čtyři byliny se
zachováním tradičních prvků
Becherovky.

Etikety s tajemstvím

Zadání bylo jasné. Etiketa měla
jednoznačně evokovat Becherovku jako tradiční, originální český likér, ale měla být
výrazně odlišná od originální etikety tak, aby navozovala
dojem unikátnosti. „Největším
oříškem bylo zakomponování bylin na etiketu tak, aby
nevyvolávaly dojem příchutě,“
podotkl Matouš Urban, jeden
z designérů etikety.
Cílovou skupinou byli stávající zákazníci, kteří Becherovku

rádi pijí, a když k nim přijdete
na návštěvu, vždy u nich jednu láhev najdete, nebo spíše
dvě – jednu rozpitou a druhou
do zásoby. Těmto zákazníkům
byla nabídnuta možnost pomocí edice čtyř etiket poznat likér
blíže. Tajemství ale nemohli
odhalit jen tak lehce, lahev si
museli odnést domů a tam ji
vychladit/namrazit, aby se jim
odhalily tajemné byliny.
Společnost Fiala & Šebek
se snaží ke každému projektu
přistoupit trochu jiným způsobem a vymyslet nějakou
odlišnost. „Přišlo mi líto, že
bychom měli prozradit část tajné receptury prakticky ihned
v obchodě, aniž by si jí člověk
musel koupit. Proto jsme přišli
s myšlenkou využít speciální
„neviditelnou“ termochromatickou barvu, která se objeví až

Celkově společnost Fiala &
Šebek představila klientovi
čtyři až pět konceptů, ze kterých si vybral. Během několika kol dále ladili designovou
podobu etiket. Řešila se barevnost, aby se dostatečně odlišovala od originální etikety, ale
stále představovala Becherovku. Zakomponovaly se prvky
navozující požadovaný dojem.
Jednalo se například o lékárenské prvky, jako je hmoždíř, zkumavky nebo dobové písmo. Vše
se podařilo vyladit do etikety,
která opravdu zaujme a přinese
nevšední zážitek.
Prémiový vzhled etikety byl
dosažen pomocí kombinace tisku přímých barev a dvou různých typů horkých ražeb. Tisk
etiket probíhal v Itálii. Materiál etikety byl odlišný od originálních etiket, které jsou z klasického alukettu. Přestože byl
výběr materiálu omezen možnostmi lepící linky, podařilo se
vybrat papírový materiál, který působí autenticky, tradičně,
a navíc je ekologičtější.

Ocenění Obal roku 2017

Jedinečnost etikety ocenila
také porota soutěže Obal roku,
kterou pořádá Obalová asociace Syba. Etiketa porotu zaujala především kvůli hlubší
myšlence, kterou nabízela, ale
také kvalitním zpracováním,
originálně využitým technologickým prvkem termochromatické barvy, která koncovému zákazníkovi nabízí další
zážitek.

Co znamená ocenění pro
společnost Fiala & Šebek? „Je
to pro nás prestižní záležitost.
Pravidelně (přibližně 14 let) získáváme ocenění za naší práci,
což dokazuje, že projekty, které u nás vznikají, jsou opravdu
na vysoké úrovni,“ řekl Martin
Vlk, Brand Strategy & Business Director společnosti Fiala & Šebek, a doplnil: „Málokdo může říct, že si sáhl na tak
významnou značku způsobem,
který se zrealizoval.“ Matouš
Urban k tomu dodal, že už
během studia o soutěži slyšel
a líbila se mu představa, že by
se jednou mohl podílet na projektu, který získá ocenění.

Společnost Fiala & Šebek

Už 23 let se společnost orientuje na branding a obalový
design pro oblast střední Evropy. S přibližně 40 zaměstnanci společnost nabízí kompletní servis od prvotní analýzy
až po finální řešení připravené pro výrobu. Typickým klientem je nadnárodní společnost, která umí zhodnotit, jaký
význam a hodnotu pro ni má
budování značky neboli brandu prostřednictvím obalového designu, protože branding
je spíše dlouhodobá investice. Martin Vlk ale doplňuje:
„Máme rádi i menší lokální firmy, které dělají zajímavé produkty a stojí před významným
krokem, jak vkročit do retailu
a více se zviditelnit.“
pac
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61. SEMINÁŘ UNIE GRAFICKÉHO DESIGNU

TISKNEME NA GRAFICKÉ PAPÍRY
WERICHOVA VILA,
21. 11. 2017, 19.00
Martin Novotný (GRAFIE CZ)
Jana Rakúsová (Arctic Paper)
Štěpán Šonka (Europapier Bohemia)
Werichova vila, U Sovových mlýnů 501/7, Praha 1.
Vstupné je 200 Kč, studenti 100 Kč (platí se při vstupu),
členové UGD mají vstup zdarma
Registrujte se prosím na bit.ly/grpapiry nebo
na www.unie-grafickeho-designu.cz

Co o grafickém papíru můžeme a/nebo musíme vědět než začneme tisknout:
— Co jsou to gramáže?
— Co jsou to optické zjasňovače?
— Na jaké tištěné polygrafické produkty jsou papíry vhodné?
— Pro jaké tiskové technologie jsou a nejsou vhodné?
— Jaké vlastnosti mají papíry při zpracování na dokončovacích technologiích?
Připravujeme tisk na grafické papíry Arctic Volume nebo Munken:
— Jakým tiskovým rastrem bude tiskárna tisknout, aby grafika vyšla perfektně?
— Jaký ICC profil mám použít pro přípravu fotografií a grafiky? Default nebo FOGRA 51?
— Co je to parametr GCR 320% a k čemu se v praxi hodí?
— Pokud chci tisknout ofsetovými UV barvami, tak co pro to mám udělat? Jaký je v tom
rozdíl konvenční barvy a UV barvy?
— Obecná pravidla nastavení aplikací Adobe CC 2017/CC2018 pro tisk CMYK

