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ROZHOVOR: 
MIS/ERP řešení 
má pomáhat 
a nemá překážet 

MIS je třeba krmit správný-
mi daty. Je to trochu jiný level 
řízení firmy. 
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ANKETA: 
MIS/ERP 
s rozhraním API 
je pro tiskárny 
důležité? 
Informační systémy v polygra-
fii jsou již nedílnou součástí 
nástrojů každodenní potřeby.
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SOFTWARE: 
„Umět jednat 
správně 
a nedělat to, je 
hřích!“ 
Co má společného starodávný 
text s polygrafickou výrobou 
a informačními systémy? Pře-
kvapivě velmi mnoho.
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LÍDR S NOVINKOU: 
Konica Minolta 
představuje 
AccurioPress 
C7100 
Společnost Konica Minol-
ta Business Solutions Czech 
uvedla na tuzemský trh nový 
digitální tiskový stroj. 
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SOFTWARE: 
Propojování 
firemních 
aplikací – API, 
ODBC, SQL
Schopnost komunikovat s jiný-
mi systémy by mělo být jedno 
z hlavních kritérií při výběru 
každé aplikace. 
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O brázek na této stránce popisuje platfor-
mu na úrovni ERP systému (Enterprise 
Resource Planning = Plánování podniko-

vých zdrojů). Jde o nejvyšší komplexní způsob říze-
ní a plánování zahrnující veškeré zdroje spojené 
s celou organizací. Obvykle se jedná o celý balík 
aplikací umožňující propojení a řízení všech zdro-
jů od personalistiky, přes logistiku a plánování, 
až po finanční řízení a ekonomiku firmy. Většinou 
jsou veškeré aplikace a nástroje včetně MIS pro-
pojené s ERP systémem, aby mohly vzájemně sdí-
let data a ERP systém byl schopen vyhodnocovat 
potřebné údaje pro plánování podnikových zdrojů. 
Jednoduše řečeno, ideální stav.

MIS/ERP = jedna softwarová aplikace?!
Uhodili jsme hřebíček na hlavičku! O tom je dnes 
největší diskuse. Proč? Navrhnout takový systém 
z jednoho pera trvá roky a jeho naplnění aplikační-
mi daty dalších min. 6–12 měsíců. Takto se to dalo 
dělat před dvaceti lety. Nebyl tlak na změny z trhu 
a zakázky byly produkovány v jednotkách za den. 
Dnes se ovšem situace na trhu s polygrafickými 
zakázkami a současně i se zaměřením tiskáren či 
jiných polygrafických závodů může změnit i v prů-
běhu jediného roku. Potom je i pohled na platfor-
mu pro MIS/ERP tak trochu jiný. Nemusí to být 
jeden systém, ale více systémů a pomocných apli-
kací, které mají přístup k databázím a dají se samo-
statně průběžně vyvíjet nebo snadněji nahradit 
jinou aplikací. Konektivita třetím stranám je tedy 
nutná. Základním předpokladem pro využívá-
ní moderních systémů typu MIS/ERP je otevřený 
a nejlépe obousměrný přístup k informacím.

MAN ↑ Obrázek jednoduchým způsobem popisuje oblasti informací, které jsou sdíleny v MIS/ERP platformě. Nemusí to ovšem být pouze jeden systém.

SBĚR, SPRÁVA A ŘÍZENÍ INFORMACÍ V POLYGRAFII:

Jak komplexní by měly být sdílené informace?
Vybrat vhodný systém není jednoduché. Postačí dílčí nástroje (IS), nebo je nutná výkonná platforma (MIS/ERP)? 
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ROZHOVOR: 

S bezprocesními 

deskami hlídáte 

méně aktivit 

V mostecké TISKÁRNĚ K & B 

nedávno přešli na bezprocesní 

tiskové desky Fujifilm. Zajíma-

lo nás, co je vedlo k této změně. 
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POLYGRAFICKÝ 

PRŮMYSL: 

Technologické 

a byznysové 

trendy v ofsetu 

Na ofsetový tisk lze nahlížet 

a zkoumat jej z nejrůznějších 

hledisek. 
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OEE: 

Odhalte 

skutečné 

kapacity 

výrobních strojů 

Pokud skutečně chcete zlepšit 

výrobní procesy ve vaší spo-

lečnosti, využijte nástroj OEE. 
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VARIABILNÍ DATA 

A DIGITÁLNÍ TISK: 

Vytvořte 

variabilní data 

s RIPem EFI Fiery 

Fiery FreeForm Create umož

ňuje vytvářet variabilní data 

profesionálně.
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Ú
vodním článkem prvního vydání Novin 

pro grafický průmysl je již od roku 2013 

statistika prodaných nových archových 

ofsetových strojů za uplynulý rok. Díky vstříc-

nosti dodavatelů pro vás vždy zpracujeme uve-

denou statistiku, a vy si můžete udělat před-

stavu o vývoji a trendech ofsetové technologie 

v České a Slovenské republice.

Z pohledu dodaných dat se dá konstatovat, 

že trh s ofsetovými stroji je nasycen, prodeje se 

ustálily kolem deseti prodaných a instalova-

ných strojů za rok, nejsou ovlivněny dotačními 

programy a jejich tisková kapacita včetně prvků 

automatizace násobně převyšuje starší tiskové 

technologie. U společností, které si nové stroje 

pořídily, je vidět, že konfigurace strojů přede-

vším ve formátu B1 odpovídají jejich tiskovým 

aplikacím a mají výbavu, která je předpokladem 

pro maximální využití stroje.

STATISTIKA OFSETOVÝCH STROJŮ 2019:

Trendem je formát B1 a automatizace tisku 

Prodeje nových archových ofsetových strojů se v posledních dvou letech stabilizují.

Tisková kapacita sou-

časně prodaných archo-

45 %

22 %
22 %

 @novinyGP
www.novinygp.cz 

Předplaťte si  
jediné oborové  
noviny

celoroční
předplatné:

550 Kč/ 
22 vydání

Programátorský tým je 
nedílnou součástí týmu 
každé tiskárny, která 
provozuje MIS/ERP pro 
komplexní správu infor-
mací. Bez toho to nejde 
a už nikdy nepůjde!

Automatické workflow s přímým 
přístupem k firemním databázím

Žádejte předvedení: 

info@grafie.cz

CRM

DAM
EDITORIAL

MIS

JOB DATA

ASSET DATA

CUSTOMER DATA

ODBC DATABASE

• CREATE

• UPDATE

• REMOVE

• SELECT

• FILTER

• RENAME

• CREATE

• FOLDER

• STRUCTURE

• PROCESS

Přístup k informacím

• O zpracovaných zakázkách
• O datových podkladech
• O zákaznících

Možné využití

• V rozhodovacích podmínkách
• Ve variabilním textu
• V seznamech a dialozích
• K vyšší automatizaci workflow

Dodavatel

Kalkulace
Kniha objednávek

Plánování

Správa dokumentů
Správa skladů

Řízení kvality
Účetnictví

Produkce

Doprava
Skutečné nákladyAPI

CRM
Dokončený produkt
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DTPobchod
Oficiální distributor X-RITE
x-rite@dtpobchod.cz
233 355 585

Nabízíme certifikace,
rekalibrace a opravy
spektrofotometrů
X-RITE

Kartex v B1
Tiskárna Kartex nedávno vstoupila do tisku 
ve formátu B1 s tiskovým strojem Rapida 105-
5+L, který jí nainstalovala společnost Koenig 
& Bauer (CEE). Zpracování kartonové produk-
ce ve větším formátu B1 si samozřejmě vyža-
duje také odpovídající výsek. Firma Koenig & 
Bauer (CEE) nyní do tiskárny dodala rovněž 
stroj na ploché vysekávání Iberica Optima 
106. Po zprovoznění Rapidy 105 v květnu začal 
v červnu produkovat také nový výsek. Oba 
stroje stojí v provozovně Kartexu v Braškově, 
v nově zrekonstruované hale vybavené moder-
ní rekuperací vzduchu s klimatizací a zvlhčo-
váním.

Veletrhy ožívají
Veletržní byznys se vrací i v Americe. Veletrh Printing United 
Expo 2021 organizátoři propagují s heslem Opět spolu a plánu-
jí jej uskutečnit ve dnech od 6. do 8. října v Orlandu na Floridě. 
Bude mu předcházet online fáze, v níž se lze dopředu seznámit 
s nabídkou říjnového setkání. Účast na výstavišti v Orlandu 
přislíbily firmy Agfa, Canon, Durst, EFI, Epson, Fujifilm, Hei-
delberg, HP, Komori, Konica Minolta, Kornit, MBO, Mimaki, 
Müller Martini, RMGT, Roland DGA, Zünd a další.

Dlouhá Rapida do Irska
Společnost Koenig & Bauer nainstalovala 
v tiskárně Saica Pack v Dublinu tiskový stroj 
Rapida 106 s 15 tiskovými a finišingovými 
jednotkami. 32 metrů dlouhá linka je nakonfi-
gurována takto: tisková jednotka, lakovačka, 
dvě sušicí věže, obracecí zařízení, sedm tisko-
vých věží, druhá lakovací jednotka, dvě sušicí 
zařízení, třetí lakovací věž a trojnásobně pro-
dloužený vykladač. Dlouhá Rapida 106 tiskne 
rychlostí až 18 000 archů za hodinu. Tiskový 
stroj je špičkově vybaven systémy automatiza-
ce, kontroly kvality apod.

ProStream 1800 s Fogra 59
Inkoustová produkční tiskárna Canon ProStream 1800 s kontinuálním podává-
ním získala certifikaci Fogra 59. Tiskárna nabízí rychlost až 133 m/min. Barevný 
gamut tiskárny ProStream 1800 umožňuje pouze se čtyřmi barvami rozšířit při 
tisku barevné pokrytí Pantone v závislosti na použitém papíru až na 93 %. Pomo-
cí piezoelektrické tiskové hlavy s technologií „drop-on-demand“ s rozlišením 
1 200 dpi, polymerových pigmentových inkoustů a technologii Canon ColorGrip 
dosahuje ProStream 1800 vynikající kvality tisku. Pokrývá širokou škálu médií, 
včetně standardních natíraných ofsetových papírů, nenatíraných médií a papíru 
optimalizovaného pro inkoustový tisk v rozsahu gramáží 40 až 300 g/m2.

Webinář s Digital Pro
Webináře a nejrůznější online prezentace, 
one-to-one komunikace a další formy, jejichž 
používání posílilo během pandemie, s námi 
zůstanou i navzdory „rozvolňování opatření“. 
Společnost Mark Andy byla toho příkladem, 
když v polovině června uspořádala webinář 
zaměřený na tiskový stroj Digital Pro. Účast-
níci se mohli dovědět nejrůznější novinky 
i podrobnost o již známých řešeních. Speci-
alisté ze společnosti Mark Andy předvedli 
přípravu a tisk na hybridní konfiguraci Digi-
tal Pro v provedení i s finišingovými moduly, 
např. se semirotačním vysekáváním.

Fujifilm Acuity Prime
Společnost Fujifilm informuje o novém tis-
kovém zařízení Acuity Prime. Flatbed Pri-
me potiskuje média v maximálním formátu 
2,54 × 1,27 m a tloušťce až 51 mm. Acuity Prime 
používá nový systém barev Uvijet HM, který 
zajišťuje jejich výbornou přilnavost na širokou 
škálu substrátů. Vytvrzování technologií LED 
nevyžaduje drahý systém vodního chlazení, 
postačuje ochlazování vzduchem. Acuity Pri-
me slibuje také úspory energie, flatbedu stačí 
jednofázový proud 25 ampér.

Tau 510 RSCi 
s beta testy
Společnost Durst Group 
ukončila beta testování nové-
ho modelu Tau 510 RSCi. Tes-
ty probíhaly ve společnosti 
All4Labels Global Packaging 
Group, která má hlavní síd-
lo v Hamburku a po světě 
29 výrobních závodů s tře-
mi tisícovkami zaměstnan-
ců. Testování se uskutečnilo 
v závodě All4Labels Global 
Packaging Group v Gebesee 
poblíž Erfurtu. Tiskový stroj 
TZau 510 RSCi byl v Gebesee 
nainstalován v polovině loň-
ského roku. Pozitivní průběh 
beta testování vedl k nain-
stalování dalšího tiskového 
zařízení Tau 510 RSCi ve stej-
né tiskové hale v Gebesee. 
Další instalace mají násle-
dovat i v jiných provozech 
All4Labels Global Packaging 
Group po Evropě.

115letý Polar
Značka Polar si letos připo-
míná 115 let od svého vzni-
ku. Rodinná firma založená 
v roce 1906 se z regionálního 
výrobce vypracovala na glo-
bálního lídra v technologiích 
řezání a vysekávání. K výro-
čí byla připravena speciální 
nabídka. Zákazníci, kteří si 
od května do října objednají 
řezačku Polar N Pro HD pro 
šířku řezu od 78 do 176 cm, 
obdrží zdarma software Polar 
Compucut. Výročí značky 
Polar se připomíná speciální 
nabídkou také při objednáv-
kách prostřednictvím online 
shopu. Zákazníci obdrží slevu 
až 11,5 % na všechny objed-
návky uskutečněné online 
v červnu.

Cena pro AccurioJet  
KM-1e
Inkjetový tiskový stroj AccurioJet KM-1e 
LED UV od společnosti Konica Minolta se 
excelentně umístil v soutěži „Buyers Lab 
(BLI) 2021–2022 PaceSetter in Production 
Print Applications: Output Variety“, kterou 
organizuje společnost Keypoint Intelligence. 
Model v AccurioJet KM-1e LED UV byl na trh 
uveden v červnu loňského roku a nyní byl 
oceněn jako „zařízení, které udává směr v roz-
manitosti produkčních tiskových aplikací“. 
Z vlastností, které Konica Minolta Accurio-
Jet KM-1e nabízí poskytovatelům tiskových 
služeb, Keypoint Intelligence zdůrazňuje 
především schopnost potiskovat pomocí UV 
inkoustů širokou škálu médií, což ostatní 
archové technologie nemohou zajistit.

KAMA Big Bite
Společnost KAMA informuje o několika 
novinkách, které zvyšují úroveň automati-
zace na jejich strojích, zjednodušují obsluhu, 
zkracují přípravné časy a rozšiřují škálu zpra-
covatelných materiálů. Výsekový a zušlech-
ťovací stroj ProCut 76 Foil může být nyní osa-
zen chytači, které výrobce označuje jako „Big 
Bite“. Nové chytače si mohou vskutku dovolit 
„velké sousto“, když se s jejich pomocí můžou 
transportovat substráty od tenkého 100gra-
mového papíru až po třímilimetrovou lepen-
ku. Nové chytače „Big Bite“ podporují rozšíře-
ní aplikací nejen na stroji ProCut 76 Foil, ale 
i na dalších zařízeních značky KAMA.

Megadeal s 11 stroji
Zakázku, která v jednom kontraktu zahrnuje 11 tiskových 
strojů Speedmaster XL 106, Heidelberg oprávněně označuje 
jako megadeal. Stroje si objednala společnost Wilco do svých 
stávajících tiskáren knih a publikací v Nizozemsku a do nově 
budovaného tiskového závodu v Amersfoortu. Některé nové 
stroje Speedmaster XL 106 jsou již nainstalované, jiné je budou 
brzy následovat. Všechny jsou z nové generace 2020 s tech-
nologií Push to Stop. Jedná se o nejrůznější konfigurace, čtyři 
z nich jsou osmibarvové s obracením a technologií LED UV.

Rotačky do Etiopie
Společnost Manroland Goss Web Systems dodala dvě rotač-
ky Cromoman a kotoučový tiskový stroj Rotoman firmě TBO 
Printing and Publishing v Addis Abebě. TBO je prvním výrob-
cem učebnic nejen v Etiopii, ale i v celé východní Africe. Etiopie 
má 110 milionů obyvatel a tomu odpovídá také vysoká spotřeba 
učebnic, které se dosud dovážely. Výroba učebnic vytvoří v TBO 
400 pracovních míst. Počítá se s třísměnným provozem, který 
by mohl měsíčně zajistit výrobu až 5 milionů učebnic. Součástí 
investičního projektu jsou rovněž stroje na výrobu lepené vaz-
by od společnosti Müller Martini Buchbindesysteme v Rahdenu 
(dříve Kolbus) a systém CTP od firmy Agfa.

Editorial

MIS v polygrafii
Noviny pro grafický průmysl č. 12/2021 se pri-
oritně zaměřují na manažerské informační 
systémy v polygrafii. Pro moderní tvář světa 
polygrafie je typické, že je čím dál těsněji pro-
pojen se světem informačních technologií. 
Terminologie je v obou oborech plná zkratek. 
Obsahové vymezení MIS, ERP, API apod. je 
podrobněji objasněno v článcích v tomto vydá-
ní NGP. Obecně platí, že každá tiskárna má 
nějaký informační systém, byť by měl podo-
bu ručně vedeného seznamu zakázek. Ten byl 
obvyklý v rychle vznikajících firmách v dřev-
ních dobách české polygrafie před třiceti lety. 
S tím by dnes ovšem už žádná tiskárna nevy-
stačila.

Firmám z oboru polygrafie se nabízí celá 
řada informačních systémů. Jejich přehled se 
stručnou charakteristikou uvádíme v Tabul-
ce používaných MIS/ERP v polygrafii. V praxi 
se konkrétní MIS vyskytují nejen v podobě, jak 
je nabízejí vývojové týmy příslušných dodava-
telů, ale i v nejrůznějších hybridních kombina-
cích se subsytémy či agendami, které vznikly 
přímo v polygrafických firmách.

Na určitou bolest v propojování různých 
úrovní informačních systémů výstižně v naší 
anketě poukazuje Miroslav Synek z PBtisku, 
když říká, že „právě nepřítomnost nebo omeze-
nost API rozhraní MIS, ERP, ale i dalších systé-
mů je zpravidla jednou z největších překážek 
při napojování těchto systémů na další procesy 
a výrobní systémy“. Zároveň lze konstatovat, 
že manažerské informační systémy aplikované 
v předních polygrafických společnostech pro-
cházejí vývojem, který směřuje k plné automa-
tizaci, robotizaci a využívání prostředků umě-
lé inteligence.

GUSTAV KONEČNÝ 
novinář

INZERCE

KRÁTKÉ ZPRÁVY

↑ Canon ProStream 1800.

↑ Cromoman v TBO.

↑ Chytače Big Bite na stroji ProCut 
76 Foil.

Heidelberg 
očekává 
růst

Největší světový výrobce 
polygrafických technolo-
gií očekává ve finančním 
roce 2021/2022 (od 1. 4. 2021 
do 31. 3. 2022) zvýšení tržeb 
nejméně na hodnotu 2 mld. 
eur. V minulém finančním 
roce 2020/2021 Heidelberg 
dosáhl výsledek 1,913 mld. 
eur. Navýšení tržeb a úspor-
ná opatření se v probíhají-
cím roce promítnou i do zis-
ku, jenž se má zvýšit na 6 
až 7 procent (v ukazateli 
EBITDA). Z pohledu trhů 
si výrobce slibuje největší 
přínos z Číny, části Evropy 
a Severní Ameriky. Optimi-
stický předpoklad platí i pro 
další roky, navzdory nejis-
totám, jež ovlivňují chování 
zákazníků na celém světě.

Výsekové 
stroje

Lepicí a skládací 
stroje

Stroje pro 
dokončující 
zpracování tiskovin

Kašírovací 
stroje

INZERCE
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P íše se rok 2021, na Marsu létá vrtulníček, který můžeme 
pozorovat přes mobilní telefon v teple obýváku. Předsta-
va, že v konkurenčním prostředí této technicky překotné 

doby lze smysluplně řídit větší firmu bez MIS/ERP, je mylná. Něja-
ký systém řízení potřebuje dnes každý, už si nevystačíte s propis-
kou a blokem, začíná s lehkou nadsázkou náš rozhovor Vladimír 
Šaur, Senior manager-controlling, Triangl, a. s. 

Jaký máte Vy osobně názor na pojmy MIS/ERP a na současnou 
situaci v českých tiskárnách? # Polygrafie má svůj specific-
ký vývoj a s postupujícími roky proběhlo dost změn. Vzpomeň-

me například, když před lety – s nástupem digitalizace – spousta 
lidí předvídala rychlý konec konvenčních tiskových technologií 
a plný přechod na digitál. To se sice nestalo, ale proběhly výrazné 
změny. Hodně tiskáren skončilo, spousta se jich transformovala. 
My máme např. ve výrobě už i robota – přesněji cobota – u fal-
covacího stroje. Doba k tomu prostě dospěla a MIS řešení je jen 
dalším krokem k řízení a zefektivnění provozu. Osobně vnímám 
MIS/ERP jako část celé rodiny informačních systémů, kde MIS 
by měl pro management vhodně, odděleně monitorovat vybrané 
prostředí a procesy a podávat potřebné informace pro určova-
ní směru zlepšování a vývoje. ERP vnímám jako ucelený a nad 
firemními procesy bdící a sjednocující nástroj, umožňující struk-
turované škálovatelné pohledy na jednotlivé firemní části. 

Pokud byste znovu vybírali systém řízení, obrátili byste se na fir-
my řešící MIS/ERP obecně, nebo spíše na dodavatele, kteří se 
zaměřují přímo na polygrafické provozy? # Preferovali bychom 
dodavatele zaměřující se na polygrafické provozy. Bylo by dobré, 
kdyby bylo z čeho vybírat, což tak úplně není. Na trhu jsou samo-
zřejmě i řešení, jež se nespecializují přímo na polygrafii, jsou uni-
verzální a mají vyřešené procesy, které jsou ve firmách víceméně 
stejné. Zde se snaží dodavatelé ty specifické části – typické právě 
třeba pro tiskárny – do svých systémů implementovat a nějak 
doprogramovat. To sice zní hezky, když pak ale přejdete k meri-
tu věci, zjistíte, že to není úplně ta správná cesta. Po technické 
stránce se dnes hodně jde „microsoftí“ cestou, a když pak sečte-

te počty uživatelů, licencí, servery ap., nabalí se to do takových 
finančních výšin, že začnete postupně osekávat. A to je špatně. 

Je lepší mít MIS coby komplexní systém, nebo raději jít ces-
tou různých dílčích částí, ať už krabicových či hybridních řeše-
ní? # ERP jako komplexní zastřešující produkt, který má pod 
sebou různé podsekce, je ideál. Máte-li ve firmě neomezený bud-
get peněz, pak není o čem přemýšlet. Ale to je pohádka a v reálu 
to takhle funguje málokde. My jsme momentálně ve stavu, kdy 
konsolidujeme X našich subsystémů do jednoho kombinovaného 
řešení. Také jsme se nevydali striktně cestou jediného systému, 
který by nám vyřešil vše. Prošli jsme si rozhodovacím procesem 
a nakonec zvolili firmu nabízející ryze polygrafické řešení – 
Cicero, mohu-li jmenovat. Nicméně implementovali jsme řeše-
ní po svém a provazujeme jej s naším subsystémem, který umí 
nahradit a řídit řadu našich činností velmi pružně a efektivně.

Jaká má být podle Vás otevřenost MIS/ERP třetím stranám (API, 
XML, JSON)? A je podle Vás lepší mít celé MIS řešení tzv. „in-hou-
se“, nebo jej řešit jinak, například v rámci cloudu? # Otevřenost 
systémů by měla být vždy přiměřená potřebám uživatele. Úplná 
uzavřenost třetím stranám nebude určitě zcela žádoucí. Stejně 
tak se nadměrná otevřenost může stát lehce kontraproduktiv-
ní. Některé systémy, například Microsoft Power BI, dnes nabí-
zí „konektory“, pomocí kterých lze „sáhnout“ do databází tře-
tích stran. To je jedna z cest, kdy si firmy mohou samy „vzít“ data 
a s nimi pak dále pracovat – vytvářet si vlastní reporty a podob-
ně. U druhé části otázky (tedy cloud řešení) nesmíme zapome-

nout, že se nejedná jen o oblast cloudového řešení jako takového 
se všemi zápory a klady, ale minimálně také například o přimě-
řenost internetového připojení. Zeptáte-li se někoho mladšího, 
asi se nad touto otázkou nejspíš vůbec nepozastaví, a naopak se 
podiví, proč nebýt v cloudu?! Já jsem konzervativní a spíše v clou-
du vidím určitá negativa a nebezpečí. I přesto chápu, že je cloud 
moderním a v mnoha směrech praktickým řešením. Je jen nutné 
si říci: „Jsem pro moderní řešení a jdu do cloudu,“ a jdete do toho. 
Ale na to nechť si odpoví každý sám. 

Jak je náročné implementovat a úspěšně provozovat MIS/ERP 
po stránce lidských zdrojů? # Pokud se nebavíme o běžném uži-
vateli, jsou to dvě strany jedné mince. Na jedné straně je komplet-
ní IT zabezpečení, což dnes není až tak velký problém. Na dru-
hé straně kvalitní manager projektu a osoba odpovědná za chod, 
stabilitu, funkčnost, upgrade a rozvoj takových systémů. To už 
je trochu jiná káva a je to hodně náročné! My jsme naštěstí tako-
vého pracovníka sehnali. A pokud se bavíme o koncovém uživa-
teli, další věcí je, že každá firma má své zavedené procesy a její 
pracovníci jsou zvyklí na určitý způsob práce. Jenže, když přijde 
dodavatel jako externí firma, vše vám zmapuje a navrhne nějaká 
nová procesní řešení, tak potom přichází ten skutečný oříšek, kdy 
musíte přesvědčit lidi ve firmě, že všechno, co doteď dělali něko-
lik let určitým způsobem, budou najednou dělat úplně jinak, a to 
navíc za plného provozu. Zde si tak nechtěně ověříte, jak dobré 
lidské zdroje máte. 

MHA

Hlavní přínosy dobře navrženého 
MIS/ERP jsou dle slov Vladimíra 
Šaura (Triangl, a. s.) zejména v tom, 
že získáte mnohem více informací 
o firmě, získáte možnost lepšího vy-
hodnocování procesů a získáte tím 
pádem i větší možnosti rozhodování 
se prakticky o čemkoliv. 

AUTOMATICKÉ GENEROVÁNÍ FAKTUR PRO W2P:

Vytváření faktur v MIS u Web to Print aplikací?
Pořídili jste si Web to Print (W2P), které vznikalo v jiné zemi a je také využíváno primárně v jiné zemi? Vyvíjíte si 
s programátory vlastní aplikaci W2P určenou pro ČR? V každém případě řešíte, kde, co nebo kdo bude vytvářet 
povinné daňové doklady a automaticky párovat došlé platby. Nabízí se více řešení. 

Kdo se již delší dobu pohy-
buje v oblasti e-commerce se 
specializací na portály, kde se 
objednávají polygrafické pro-
dukty, narazí vždy v nějakém 
kroku na vystavování jistých 

dokumentů, které souvisejí 
s finanční transakcí. Jedná se 
o personalizované dokumenty, 
generované podle příslušných 
šablon obsahující variabilní, 
transakční data související 

s nakupovaným zbožím a/nebo 
službou.

Jedná se o dokument zálo-
hová platba, daňový doklad 
k zálohové platbě a finální 
daňový doklad. Tyto dokumen-
ty se mohou pořizovat na růz-
ných místech a s různou úrov-
ní provázání na další finanční 
a účetní procesy. 

Doklady v interním MIS 
W2P
Celá řada řešení W2P má sou-
částí jedné aplikace i vlastní 
modul, který generuje podle 
definovaných šablon požado-
vané dokumenty (zálohová 
platba, daňový doklad k zálo-
hové platbě a finální daňový 
doklad) a přímo je zasílá zákaz-
níkovi na e-mail. Většina těch-
to řešení není spojena s pro-
gramovou aplikací – účetním 
software, a je nutné exporto-
vat vygenerované dokumen-

SQL, PHP, CSV, API, 
XML a JSON – ná-
zvosloví shodné pro 
odborníky v IT i ostat-
ní kolegy v tiskárně, 
kteří sdílejí informace 
nezbytné pro realizaci 
tiskových zakázek.

ty nebo jejich personalizova-
ný datový obsah do CSV nebo 
XML a v dalším kroku je impor-
tovat do externího účetního 
programu k zaúčtování.

Některé W2P aplikace 
mohou u některých bank auto-
maticky hlídat došlé platby 
a párovat je s vystavenými 
doklady a případně prová-
dět s tím spojené další opera-
ce v rámci popsaných procesů, 

jako např. spustit výrobu poly-
grafického produktu, vystavit 
a odeslat daňový doklad e-mai-
lem, zajistit balení a distribuci, 
označit stav zpracování zakáz-
ky atd. 

Automatické vytváření 
dokladů 
U novějších řešení W2P se 
počítá s již otevřeným rozhra-
ním pro obousměrnou výmě-
nu informací na úrovni API 
(Application Programming 
Interface). V praxi to znamená, 
že generování dokumentů sou-
visejících s financemi je mož-
né ponechat na samostatné 
cloudové programové aplikaci, 
např. Fakturoidu.

Fakturoid
Ušetřete čas a nechte Fak-
turoid, ať automatizuje věci 
za vás. Napojte svůj e-shop 
W2P prostřednictvím API 

na tuto cloudovou platfor-
mu, které se zabývá i automa-
tickým vystavováním faktur 
a dalších dokladů nebo nabízí 
i další doplňkové služby. Těch-
to služeb můžete s minimál-
ními náklady úspěšně využít 
především na počátku svého 
vlastního W2P. 

Párování plateb 
Fakturoid umí kromě vystavo-
vání elektronických dokumen-
tů, jako např. zálohové faktu-
ry a faktury, párovat příchozí 
i odchozí platby, tj. označit pří-
slušnou fakturu jako zaplace-
nou. Podporuje také párování 
úhrad přes GoPay a PayPal.

Přenos dat do účetnictví
Fakturoid kdykoli exportuje 
všechny účetní doklady přímo 
do vašeho účetního softwaru.

MAN↑ Schéma zobrazuje spolupráci W2P s cloudovou aplikací Fakturoid.

ROZHOVOR:

MIS/ERP řešení má pomáhat a nemá překážet
MIS je třeba krmit správnými daty. Jedná se o trochu jiný level řízení firmy. Sofistikovanější, přesnější a předvídatelnější. 
Ale je to něco za něco. Hlavní přínos spočívá v tom, že se díky tomu může firma dál vyvíjet a efektivně růst. 

API

W2P

FAKTUROID
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ZAVÁDĚNÍ MIS/ERP:

Informační systém – Připravit! Ke startu! Teď!
V silně konkurenční a časově našlapané každodennosti nemůžeme výrobu řídit bez informačního systému. 

↑ Schéma postupu zavedení MIS/ERP.

PTÁME SE OSOBNOSTÍ Z OBORU:

MIS/ERP s rozhraním API je pro tiskárny důležité?
Informační systémy v polygrafii jsou již nedílnou součástí nástrojů každodenní potřeby pro zajištění funkčního 
výrobního procesu. Očekáváme však od nich větší flexibilitu v jednoduché a rychlé obousměrné výměně informací.

Je to pro nás velmi důležité. 
V dnešní době se stále zvyšu-
jí nároky zákazníků na rychlost 
a kvalitu zpracování zakázek a pro 
uspokojení těchto požadavků je 
jedinou cestou vyšší stupeň auto-
matizace. Bohužel právě zde se 
velice často ukazuje, že někte-
ří dodavatelé těchto systémů 
jsou v oblasti API velice poza-
du a považují jej za okrajovou, 
ne-li přímo zbytečnou záležitost. 
Potom je právě nepřítomnost 
nebo omezenost API rozhraní 
MIS/ERP, ale i dalších systémů 
zpravidla jednou z největších pře-
kážek při napojování těchto sys-
témů na další procesy a výrobní 
systémy.

Je vhodné rozlišovat existen-
ci vlastního API, které umožňuje 
jiným aplikacím vyžádat si od sys-
tému konkrétní funkcionalitu 
nebo schopnost systému si funk-
cionalitu vyžádat od jiné aplikace. 
Obě schopnosti jsou však velmi 
důležité. Málokdy si dnes vystačí-
me ve firmě s jediným informač-
ním systémem. Trendem je spíše 
využívat více specializovaných 
aplikací a je ideální, dokážou-li 
komunikovat prostřednictvím API. 
V prostředí Enfocus Switch lze 
využít obě možnosti – je možné si 
vyžádat prostřednictvím API funk-
cionalitu nebo informace z exter-
ní aplikace, zároveň má Enfocus 
Switch vlastní API, kterým mohou 
jiné aplikace přistupovat k jeho 
funkcím.

Aktuálně využíváme výrobní MIS 
pro polygrafickou výrobu. Tento 
je jednosměrně, pomocí exportů 
v podobě XML či CSV datových 
souborů, propojen s ekonomic-
kým MIS. Pokud budeme chtít pří-
chodem řešení Web to Print více 
automatizovat příjem, zpracová-
ní a správu tiskových zakázek je 
nutné zahrnout komunikační roz-
hraní API REST nebo RESTfull jako 
jeden ze základních stavebních 
kamenů pro vzájemnou komuni-
kaci aplikací. Díky obousměrné 
komunikaci v reálném čase bude 
možné zvýšit produktivitu a efek-
tivitu naší tiskárny. 

Jestli jsou aplikace pro MIS/ERP 
v rozhraní API, pro nás není až tak 
podstatné, protože neklademe 
důraz na report z aktuální situa-
ce v ten daný moment. Stačí nám 
i rozhraní XML, které exportuje 
reporty v delších sekvencích. 
Větší důraz klademe na možnost 
upravit si výstup tak, aby vyhovo-
val našim potřebám, a udělat si 
vlastní pohled na firmu z hledis-
ka výroby i ekonomiky. Ideálním 
stavem je napojení všech sledo-
vaných systémů, od docházkové-
ho, přes informační, výrobní, až 
po účetnictví, kdy všechny jsou 
vzájemně propojené tak, aby-
chom viděli, že třeba chybí něco 
vyfakturovat, nebo nepřišel mate-
riál atd.

Možnost využití plnohodnotné-
ho API rozhraní u MIS/ERP systé-
mu je pro nás naprosto zásadní. 
Máme vlastní vývojový tým, který 
nám vytváří podpůrné aplikace ať 
už pro řízení logistiky, projektů či 
automatizace procesů ve výrobě. 
Díky API rozhraní jsme schop-
ni propojit veškeré tyto aplikace 
do jednoho komplexního systé-
mu. Nejsme tak odkázáni pouze 
na funkcionalitu samotného MIS/
ERP systému, který je mnohdy 
nedostačující pro řešení specific-
kých požadavků. Zvlášť v posled-
ní době čelíme v našem obo-
ru velkým výzvám a právě díky 
těmto nástrojům jsme schopni 
být mimořádně flexibilní a přitom 
maximálně automatizovat proce-
sy napříč systémy.

MILOSLAV SYNEK 
Správa IT 

PBtisk a. s.

VÍT KULKA 
Konzultant Enfocus Switch 

GRAFIE CZ, s. r. o.

ZDENĚK BEČKA 
Vedoucí grafického studia 

TISKÁRNA K & B, s. r. o.

PETR ZEMAN 
Jednatel 

RAIN tiskárna s. r. o.

MICHAL SÁZAVSKÝ 
Jednatel 

POINT CZ, s. r. o.

Pro řízení polygrafického provozu-
-tiskárny dnes nestačí pouze jeden 
informační systém. Proč? Je 21. 
století. Nastupují generace Y a Z. 
Generace, které již od svého naro-
zení používají aplikace v počítači, 
aplikace v mobilních telefonech či 
tabletech nebo na svých chytrých 
hodinkách. Očekávají, že se k infor-
macím dostanou snadno a rych-
le a mohou v reálném čase změnit 
běh navazujících událostí. Je tedy 
více než logické, že i v zaměstná-
ní očekávají využívání stejných 
nebo podobných přístupů při prá-
ci s informacemi. Co to znamená 
pro systémy MIS/ERP? Informační 
systémy musí být flexibilní v posky-
tování informací, tj. maximálně ote-
vřený k rychlému řešení nových 
požadavků na komunikaci se 
zákazníkem i na změny v produkč-
ním prostředí vlastního provozu. 
Rozhraní API je jednou z možnos-
tí, jak více informačních systémů 
nebo dalších podpůrných aplikací 
efektivně propojit. Zeptali jsme, jak 
se k API staví profesionálové v tis-
kárnách.

MAN

Nestačí pouze jeden 
informační systém. 
Rozhraní API je jednou 
z možností, jak více 
informačních systémů 
efektivně propojit. 

D okonce jsme si po dlouhém hledání 
a porovnávání vybrali řešení nejvhod-
nější právě pro naše potřeby. Zdá se ale, 

že tím naše starosti neskončily. Pořídit si MIS/
ERP totiž není stejné jako nainstalovat aplikaci 
z mobilního app storu. Implementace „zaměst-
nance“, který se bude starat o řízení toku infor-
mací výrobou, není jednorázová událost. Je to 
složitý a časově náročný soubor provázaných 
procesů.

Nový zaměstnanec
Pořízením informačního systému do firmy 
opravdu přijímáme nového (digitálního) zaměst-
nance, který se nejprve a bezpodmínečně musí 
seznámit s chodem celého podniku. Možná přijí-
máme ne jednoho, ale celou řadu „digitálů“, kteří 
budou zodpovídat za jednotlivé části obchodní-
ho, výrobního a logistického workflow.

A proto na prvním místě musíme vědět, co 
od MIS/ERP systému chceme. Má to být po urči-
tou dobu pouze MIS – tedy systém pro infor-
mace vhodné k řízení? Nebo má také co nejdří-
ve zastávat funkci ERP – tedy plánování zdrojů 
továrny? Má fungovat ihned napříč celou fir-
mou, nebo je možné jej nasazovat a ladit postup-
ně? Víme dopodrobna, které oblasti workflow 
a v jakém pořadí se budou implementovat?

Kroky implementace
Než se pustíme do implementace MIS/ERP, než 
nové „zaměstnance“ firmě představíme a zapo-
jíme do výrobního procesu, měli bychom udělat 
několik základních kroků. Ty nám pomohou se 
ve složité problematice neztratit a optimálně 
naplnit naše představy.

1) Sestavení týmů
Implementace MIS/ERP není úkol pro jednot-
livce, ale spíše pro tým nebo týmy odborníků. 
Řízení toku obchodně-výrobních informací se 
totiž týká všech oblastí firmy. Sestavme si proto 
projektovou skupinu složenou z těch, kteří znají 
všechny dotčené oblasti firmy. Na implementa-
ci nechť se podílí zástupce obchodu, ekonomi-
ky, marketingu, nákupu, plánování, prepressu, 
technologie, výroby, logistiky, dopravy i skla-
dů. A nezapomeňme na IT odborníky, kteří musí 
vše provázat a umožnit informacím doputovat 
z bodu A do bodu B a občas i zpět.
2) Popis oblastí a procesů
Prvotním úkolem implementačního týmu je co 
nejpodrobněji popsat, kterých oblastí se bude 
MIS/ERP týkat a jak vypadají příslušné firemní 
procesy. Je téměř jisté, že po nastavení a spuš-
tění celého systému se stávající způsoby práce 
promění nebo dokonce vymizí a budou nahra-
zeny novými. K takové analýze ani není nut-
né znát detailně daný informační systém. Ten 
správný MIS/ERP je totiž schopen se přizpůso-
bit našim potřebám a zvyklostem.
3) Definice portfolia produktů
Novému zaměstnanci je také nutné dát vědět 
proč, jak a co vyrábíme. Implementace MIS/
ERP je velikou příležitostí pro inventuru našich 
současných nabízených produktů. Jsou pro nás 
přínosné? Nevyrábíme je ze zvyku a se ztrátou? 
Nedají se jejich výrobní postupy optimalizovat 
a vylepšit? Přinášejí zákazníkům i nám přida-
nou hodnotu? Hodí se do dlouhodobé strategie 

prodeje a odpovídají potřebám trhu? Implemen-
tační tým si musí klást ještě více takových otá-
zek, protože odpovědi na ně umožní zrychlit 
a zlevnit výrobní procesy a zvýšit konkurence-
schopnost.
4) Stanovení priorit a cílů
Může se stát, že implementační tým najde tolik 
nových příležitostí ke zlepšení a optimalizaci 
procesů, že nebudeme doslova vědět, „kam dřív 
skočit“. Je proto nezbytné stanovit si dlouhodo-
bé i krátkodobé cíle a přiřadit je do oblastí, které 
budou řešit jednotlivé zodpovědné osoby nebo 
celé podtýmy. 
5) Harmonogram implementace
Na cestě ke stanoveným cílům je nezbytné sta-
novit si časový plán s milníky, na kterých se 
ohlédneme zpět, a případně směr i rychlost 
implementace zkorigujeme. Ke změnám bude 

docházet, protože pracujeme s odhady a vše 
nelze dopředu přesně stanovit.

Udržitelnost
Po určitou dobu implementace bude nutná 
také spolupráce s dodavatelem MIS/ERP, ale 
do budoucna na vše většinou zůstaneme sami. 
Nezapomeňme proto na „život“ po instalaci 
a implemetaci. Informační systém s námi zůsta-
ne dlouho a je jen na nás, jestli se bude vyvíjet 
i nadále podle našich potřeb, nebo zakonzervuje 
prvotní informační toky. Je dobré mít na mysli, že 
ke změnám dochází neustále a díky dobře nasta-
venému, připravenému a udržovanému MIS/ERP 
jsme schopni na tyto změny reagovat bez chyb, 
finančních ztrát a v rozumně krátkém čase.

Mkr

1.
2.
3.

MIS/ERPTýmy

Procesy

Produkty

Časový plán

Cíle/priority

Pořízením informační-
ho systému přijímáme 
nového digitálního 
zaměstnance, který se 
nejprve a bezpodmíneč-
ně musí seznámit s cho-
dem celého podniku.
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Jednoduché, intuitivní 
nástroje MarketDirect Sto-
reFront zvládnou širokou šká-
lu produktů a aplikací, včetně 
přizpůsobitelných šablon, tis-
ku na vyžádání (POD), produk-
tů na sklad, kompletovaných 
produktů, direct mailů, cross-
-media kampaní, obalů a 3D 
objektů.

Zákazníci si navíc mohou 
vybrat možnost hostování 
celého řešení, vyladěného pro 
všechny potřeby tiskáren dle 
zadaných parametrů. Hosto-

SOFTWARE:

EFI zajistí růst a produktivitu všem tiskárnám
EFI je přední světový vývojář komplexního softwaru pro produkční workflow. 

↑ Grafické znázornění obchodních příležitostí v MIS.

INZERCE

Naskenujte
a zjistěte

více

S vým rozsáhlým portfoli-
em produktů a služeb je 
EFI připraveno pomoci 

tiskárnám dostat se tam, kde 
chtějí být.

MarketDirect StoreFront
EFI MarketDirect StoreFront 
je cenami ověnčené flexibilní 
řešení eCommerce, které stojí 
na zkušenostech úspěšných 
zadavatelů tisku. Pomáhá 
získat nové trhy i zákazníky 
a rozšíří vaše stávající podni-
kání.

vané aplikace EFI poskytují 
neustálý 24/7 dohled, podporu 
a monitorování celého systé-
mu. Pokud však někdo potře-
buje větší kontrolu a flexibilitu, 
EFI team profesionálních slu-
žeb mu pomůže s implementací 
a optimalizací interně instalo-
vaného řešení.

EFI Pace (MIS/ERP)
EFI Pace je osvědčený a nej-
lepší MIS ve své třídě zalo-
žený na prohlížeči a je určen 
výhradně pro polygrafický 
průmysl. EFI Pace MIS / ERP 
je plnohodnotný systém pro 
celé workflow, včetně akvizic, 
obchodu a výroby, a umožňuje 
plnou kontrolu nad informace-
mi a vysokou přehlednost celé-
ho výrobního řetězce. Modu-
lární a škálovatelný systém 
MIS obsahuje plně integrovaná 
řešení pro kalkulace, techno-
logii, plánování, sběr dat, účet-
nictví, řízení prodeje a ještě 
mnohem více. Strategické říze-
ní zvyšující ziskovost nikdy 
nebylo tak efektivní.

S EFI Pace budou tiskárny 
rychle a přesně připravovat 
kalkulace různorodých zaká-
zek založené na jejich výrob-
ních zvyklostech, materiálech, 
nákladech, nastavení tisku 
a na mnoha dalších faktorech. 
Plánování zakázek je s EFI 
Pace snazší, protože celý sys-

tém organizuje, upřednostňuje 
a plánuje podle vašich nákla-
dových středisek a výrobních 
prostředků.

Plánovací nástroje EFI Pace 
nabízejí široký výběr pohledů 
a umožňují plánovačům a uži-
vatelům vizualizovat celý pro-
ces plánování. Tiskárny tak 
mohou snadno porovnávat scé-
náře „Co by se stalo, kdyby?“ 
a sledovat, jak změny v plánu 
ovlivní tok zakázek.

Kompletní účetní balík EFI 
Pace se dá propojit s většinou 
účetních systémů a řídit tak 
hlavní účetní knihu, faktu-
raci zakázek, mzdy, závazky 
i pohledávky a třeba konsolida-
ci účtů.

Nástroj EFI Business Inte-
lligence je plně integrován 
do celého balíku Midmarket 
Print Suite a zobrazuje infor-
mace z EFI Pace MIS. Takové 
informace jsou vždy aktuál-
ní a poskytují majitelům firem 
a řídícím pracovníkům důle-
žité informacemi. Ty umožňu-

jí inteligentní a informovaná 
obchodní rozhodnutí, která 
pomáhají zvyšovat tržby, řídit 
náklady a maximalizovat efek-
tivitu.

Ať už se zaměřením 
na komerční tisk, užitou gra-
fiku, výrobu obalů nebo tisk 
na vlnitou lepenku, mohou se 
firmy z tiskového a obalového 
průmyslu obrátit na softwaro-
vá řešení EFI, které jim pomů-
že lépe podnikat, dělat stra-

tegická rozhodnutí založená 
na datech a sebevědomě se sou-
středit na růst.

PrintFlow
EFI PrintFlow je software 
prodynamické plánování tis-
ku, který optimalizuje pořa-
dí zakázek a synchroninzu-
je výrobu. Bere v úvahu tisíce 
omezení, která mohou ovliv-
nit každou zakázku, a eliminu-
je odhady, které jsou běžné při 
manuálním přesouvání v polo-
žek plánu. PrintFlow generuje 
přesnější data v reálném čase, 

a plánovači tak mohou být více 
stratégy a manažeři nemusí 
být tak úzce svazováni doda-
cími termíny. Firmy získáva-
jí aktuální, celkový pohled 
na výrobu, až o polovinu se 
snižuje interní komunikace 
a zároveň se zvyšují sdílení 
informací, kapacity, propust-
nost i splnění dodacích termí-
nů. Se štíhlými a efektivními 
postupy v PrintFlow se zlepšu-
je alokace zdrojů pro zaměst-
nance i technologie, zrychlují 
se přestavby a přípravné časy 
a díky tomu lze zvládnout více 
práce s vyšší ziskovostí.

EFI Auto-Count 4D
EFI Auto-Count 4D, inteligent-
ní provozní sledovací sys-
tém, posouvá tiskový busi-
ness na novou úroveň tím, že 
zpřesňuje a zpřehledňuje data 
o celém podniku. Ve spoje-
ní s existujícími technologie-
mi automaticky shromažďu-
je aktuální údaje o nákladu, 
stavu zpracování, rychlosti 
a mnohé další důležité infor-
mace přímo z výrobních zaří-
zení.

public relAtioNs

Inovativní ERP/MIS sytémy EFI 
pokrývají všechny oblasti, počínaje 
automatizací online podnikání až 
po posílení konektivity celé firmy.
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S polečnost JWEI je jedna z největších svě-
tových společností zaměřených na vývoj 
a výrobu plotrů. Pro polygrafii disponuje 

širokou nabídkou špičkových produktů v širo-
kém rozmezí formátů. „O výrobních schopnos-
tech JWEI svědčí fakt, že firma expeduje 15 
plotrů každý den,“ říká Petr Chlup, majitel Ver-
sotrade. Společnost JWEI má opravdu široké 
zaměření, kde tiskařský a obalářský průmysl 
tvoří pouze část jejího pole působnosti. V sou-
časné době se plotry JWEI prostřednictvím spo-
lečnosti Versotrade etablovaly i na českém trhu.

Lépe napřímo než s OEM
Kromě standardního prodeje napřímo přes své 
dealery, jako je společnost Versotrade, umožňu-
je společnost JWEI také výrobu v režimu OEM 
(Original Equipment Manufacturer), což zna-
mená, že vyrábějí svoje stroje i pro jiné značky, 
které je pak dále distribuují. Nevýhodou tak-
to prodávaných strojů JWEI je mj. skutečnost, 
že OEM partnerům chybějí poslední novinky. 
Stroje z programů OEM jsou například ve star-
ším konstrukčním provedení, nejsou vybaveny 
nejnovějším softwarem umožňujícím detail-
ní nastavení a nedokážou realizovat všechny 
možnosti hardwaru a softwaru JWEI, které má 
originální výrobce v nabídce. Součástí softwaru 
JWEI je například i podpora pro konstrukci kra-
biček a další opční výbava, kterou OEM prodejci 
nemají k dispozici. Často si také OEM partneři 
u originálního výrobce nakoupí větší počet stro-
jů a logicky potom při prodeji finálnímu zákaz-
níkovi nemohou dodat nejnovější model.

Versotrade má na rozdíl od OEM partnerů 
přímou podporu od výrobce. Pracovníci ve Ver-
sotrade mají praxí ověřenou zkušenost, že když 
se při instalaci nebo za provozu objeví nějaký 
problém, mají okamžitou podporu z organizace 
JWEI pomocí speciální multifunkční aplikace 

a softwarového systému. Když popíšou pro-
blém, specialisté z JWEI reagují prakticky ihned 
pomocí videoinstrukcí apod. „Zákazníci, kteří si 
pořídí stroj JWEI od partnera OEM, si často stě-
žují, že zprovoznění trvalo dlouhou dobu. Důvod 
může spočívat v neprovázání firmy s výrobcem 
a neznalostí jeho produktů,“ poznamenává pan 
Chlup. Pro péči o hardware Versotrade dispo-
nuje kapacitou školených servisních pracovní-
ků a také zásobou náhradních dílů. Potřebné 
náhradní díly byly vytipovány ve spolupráci 
s výrobcem.

Od menších k větším formátům
Versotrade nabízí kompletní sortiment plotrů 
značky JWEI, na rozdíl od OEM dodavatelů, kte-
ří mají k dispozici většinou pouze jeden nebo 
dva typy. Plotry formátu B3+, B2+ a B1+ mají 

integrovanou funkci automatického nakládá-
ní a vykládání. Větší formáty pak nabídnou 
automatický nakladač jako volitelnou možnost. 
Naprostou novinkou je výše zmíněný plotr for-
mátu B1+ s automatickým nakládáním. Dva 
tyto plotry bude společnost Versotrade instalo-
vat ve 4. čtvrtletí tohoto roku.

Výhoda přímého propojení s výrobcem se 
projevuje i v jeho rychlé reakci na konkrét-
ní požadavky koncových zákazníků. Příkla-
dem může být jeden z plotrů ve formátu B1+. 
Zákazník si přál konkrétní opci pro bigování, 
s níž bude stroj dodán. U plotrů do formátu B1+ 
samotná řezací hlava nese současně 4 vymě-
nitelné nástroje. Řezací nůž / nůž na samolep-
ky, oscilační nůž / press and cut tool, rylovací 
kolečko / nástroj pro V řez. A jeden je univerzál-
ní, vlečný. Může to být libovolný nůž nebo kres-

lící pero. Jedním průjezdem archu je tak možno 
využít kombinace řezání, nářezu samolepek, 
perforace, bigování, v řezu anebo třeba kreslení. 
Tři nástroje jsou tangenciální, tedy směr jejich 
otáčení je řízen pomocí servomotorku. Tím jsou 
eliminovány jakékoliv otřepy a zajištěna maxi-
mální přesnost i u velmi ostrých nebo nepravi-
delných tvarů. Čtvrtý nástroj je potom na vleč-
ném principu. Je tedy ideální pro jednoduché 
tvary a rychlejší produkci.

S kompletním servisem
Společnost Versotrade poskytuje zákazníkům 
komplexní podporu ve všech fázích instalování, 
školení i servisní péče. Společnost Versotrade si 
dobře uvědomuje, že kvalitní a rychlý servis je 
důležitou podmínkou pro spokojeného zákaz-
níka. Díky svému vlastnímu servisnímu týmu 
a online podpoře přímo od výrobce je tato pod-
mínka bez problémů plněna. Veškeré potřeb-
né náhradní díly má Versotrade v pohotovost-
ním skladu. Reakční doba servisu je proto velmi 
rychlá. „Velice rádi pro zájemce zorganizujeme 
předvedení a otestování stroje na jejich zakáz-
kách,“ dodává ing. Chlup.

gko

„I na našem trhu jsou pod jinou 
značkou nainstalovány plotry, 
které byly vyrobeny ve společnosti 
JWEI. Zákazník tak nevědomky ku-
puje stroj s nevýhodami OEM a jen 
líbivou přelepkou,“ konstatuje Petr 
Chlup.

VERSOTRADE + JINGWEI:

Versotrade dobývá tuzemský trh s plotry JWEI
Společnost JWEI na trhu v ČR a SR exkluzivně zastupuje firma Versotrade Ing. Petra Chlupa. 

↑ Plotr JWEI LST-03II-0806-RM umožňuje řezání, nářez samolepek, perforaci a bigování.

SOFTWARE:

„Umět jednat správně a nedělat to, je hřích!“
Co má společného starodávný text s polygrafickou výrobou a informačními systémy? Překvapivě velmi mnoho. 
Pokud totiž víme, tedy máme informace, měli bychom se podle toho zařídit. Otázkou ale zůstává, jestli a co opravdu 
víme? A zda se ptáme těch, kteří mají správné informace.

Většina nedorozumění a půtek 
mezi lidmi nemá nic společné-
ho se spravedlností a vinou. 
Ztráty času, důvěry a peněz 
pocházejí z neporozumění mezi 
námi, z nenaslouchání; z toho, 
že druhého nebereme vážně 
a vzájemně se nerespektujeme. 
21. století ukazuje, že podob-
ně se začínáme chovat i k těm, 
kteří se jen nedávno nauči-
ly komunikovat – k výrobním 
technologiím. Průmysl 4.0 
a všechny jeho odnože umož-
ňují strojům „cítit“ a „vnímat“ 
s pomocí senzorů, ale také 
komunikovat mezi sebou. 
A vývoj naznačuje, že budou 
„mluvit“ stále častěji a hlasitěji.

Informační systémy a celé 
téma MIS/ERP se zabývá sbě-
rem a zpracováním informací 
a jejich komunikací s dalšími 
stroji a lidmi. V takových sys-
témech máme uloženy výrob-
ní postupy, sklady papíru, 
účetnictví, grafická a výrob-
ní data, a dokonce komunikaci 
s živými bytostmi v emailech 
nebo CRM. Stroje umí „mlu-
vit“ a mnohé už se umí i sami 
„rozhodovat“. Nasloucháme 
jim a využíváme jejich signálů 
a know-how, nebo tyto „věty“ 
jen leží zakódovány v datových 
úložištích? 

Proč bychom měli 
naslouchat?
Odpověď slovy klasika je vel-
mi prostá: „Protože je to pro 

nás dobré.“ Protože budeme 
mít méně prostojů, kvalitněj-
ší produkci a stihneme doda-
cí termíny. A navíc – vyrobí-
me toho víc s menším stresem. 
Všichni přece víme, že množ-
ství zakázek a operací, šibe-
niční termíny a tlak na ceny 
nás mohou dostat do problé-
mů, pokud nezačneme výše 
zmíněné informace a signá-
ly aktivně používat v obchodě 

i ve výrobě. MIS/ERP prostředí 
totiž obsahuje všechny potřeb-
né informace k optimaliza-
ci výrobního řetězce, ke sní-
žení tlaku na výrobu a třeba 
i k vyhledávání úzkých, nepro-
stupných míst našeho výrobní-
ho workflow.

Autonomní optimalizace
MIS/ERP dokáže automatizo-
vaně seřadit zakázky podle 

↑ ERP zlepšuje OEE.

způsobu tisku, konečného for-
mátu anebo barevnosti a for-
mátu archu. Sdruží knihař-
ské operace podle falcovacích 
schémat nebo typu knižní vaz-
by. Systém zná (pokud jsme mu 
to řekli a naučili ho to) všech-
ny naše technologie, materi-
ály, procesy a dokonce zvyk-
losti. Umí tedy optimalizovat 
výrobní workflow na základě 
vstupních informací o zakáz-

ce. To ale ještě není všechno. 
Pokud aktivně využíváme ERP 
a signálů, které mu sdělují naše 
technologie, můžeme operativ-
ně a okamžitě reagovat na reál-
nou změnu situace, minima-
lizovat přestavby a snižovat 
podíl makulatury a ztrát obec-
ně. Třeba tím, že rozešleme 
notifikace odpovědným oso-
bám, nebo okamžitě přeplánu-
jeme zakázky na záložní kapa-

city. Chybí nám čas? Systém 
sám rozhodne, že přidá smě-
nu. Nemáme pro danou oblast 
zakázky? Přesměruje osoby 
na jiná pracoviště a zruší násle-
dující směnu. Je třeba zakázku 
přerušit? Systém ví, v jaké fázi 
se nachází a na základě jediné-
ho signálu od obchodníka nebo 
technologa zastaví příslušnou 
operaci i všechny následující, 
informuje všechny zúčastněné 
a vyčíslí ztrátu.

Oddělit zrno od plev
Abychom MIS/ERP naučili 
takové kousky, je třeba znát, 

které operace a jejich časová 
náročnost jsou pro produk-
ci nezbytné, tedy produktiv-
ní, a které jsou ztrátové, tedy 
neproduktivní. Doslova „oddě-
lit zrno od plev“. Můžeme pak 
vyžadovat deklarovaný výkon 
po lidech i strojích, můžeme 
maximalizovat kvalitní pro-
dukci a chlubit se nepřetrži-
tou dostupností technologií. 
Zdá se nám to povědomé? Ano, 

všechny 3 zmíněné skutečnosti 
jsou proměnnými tzv. celkové 
efektivity výroby, tedy známé-
ho OEE. 

Povede se nám dobře
Zmíněný starověký výrok 
„…nedělat to, je hřích“ zname-
ná, že se mi nepovede tak dobře 
jako tomu, kdo se podle infor-
mací také rozhoduje a jedná. 
Začněme naslouchat svým 
technologiím dříve, než nás 
přestanou brát vážně a poslou-
chat.

Mkr

MIS/ERP systém dokáže ihned a bez 
řečí reagovat na okamžité změny. 
Přeplánuje výrobu, aby stihl dodací 
termín, a informuje všechny zainte-
resované včetně jiných technologií.
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znát odpovědi, můžeme danou 
situaci vyhodnotit a přijmout 
patřičná opatření, které nám 
minimalizují prostoje stroje. 

Sekundární je požadavek 
na přenos detailních informací 
o dané zakázce. Záleží na nad-
řazeném systému, jestli je při-
praven na integraci a jestli 
dané informace umí zpracovat 
nebo analyzovat.

Propojení s MIS/ERP (API, 
JSON, XML)
Propojení nasbíraných dat sys-
témů je v podstatě technická 

LÍDR TRHU S NOVINKOU:

Konica Minolta představuje AccurioPress C7100
Společnost Konica Minolta Business Solutions Czech uvedla na tuzemský trh nový digitální tiskový stroj.

SOFTWARE:

Výrobní data a otevřenost systémů MIS/ERP
V každé firmě se používá určitý typ informačního systému. My se dnes podíváme na MIS/ERP z pohledu vzájemné 
komunikace a interaktivity jednotlivých modulů.

S mohutným nástupem digita-
lizace, vývojem IT a software 
máme v současné době dosta-
tek nástrojů pro online komu-
nikaci, sběr dat a jejich násled-
ného vyhodnocování v podobě 
analytických reportů, které 
nám slouží k manažerskému 
řízení firem. Z pohledu firem 
je integrace velkých MIS sys-
témů velice nákladnou inves-
ticí, kterou musí podstupovat 
v horizontu každých sedmi let 
z důvodu technického vývoje 
a morálního stárnutí použí-
vaných systémů. Při samot-
né integraci bez předchozích 
analýz může nastat velký pro-
blém.

Je dobré si v době, kdy 
nemáte aktuálně co integro-
vat nebo z nějakého důvodu 
nechcete integrovat, poklá-
dat otázky a přemýšlet o pří-
padné integraci modulárního 
systému s možnostmi rozší-
ření. V některých případech 
integrace MIS/ERP se může 
stát, že uživatel je do jisté míry 
závislý na dodavateli a mož-
nostech instalovaného sys-
tému. Tím může být značně 
omezena komunikace systému 
s dalšími moduly a celý systém 
se dále nemůže rozšiřovat dle 
požadavků uživatele. Dnes jsou 
moderní informační systémy 
otevřeny komunikaci s dal-
šími systémy-moduly. Klient 

si tak může vytvořit vlastní 
modulární systém podle svých 
potřeb, který vzájemně komu-
nikuje.

Sběr a monitoring výrob-
ních dat 
V současné době převažuje pro-
pojení sběru dat se systémy 
ERP, firmy nejsou připravené 
na propojení s MIS.

Uživatelé řeší v první řadě 
monitoring výroby, uživatel-
sky přívětivé prostředí vhod-
né ke každodennímu používá-
ní, podporu pro komunikaci, 

výměnu informací pro další 
využití a analýzu k dalšímu 
rozhodování. Sběr dat by měl 
obsahovat podrobnější infor-
mace než jen zadání a ukončení 
zakázky. Pro samotné vyhod-
nocení zakázky je velmi důle-
žitý lidský faktor a informace 
o samotné zakázce v reálném 
čase včetně vizualizace pra-
covních dat stroje. Následně si 
můžeme pokládat otázky typu: 
Proč se zastavil stroj? Nebyl 
připravený papír? Operátor 
dělal jinou práci? Porouchal se 
stroj? atd. V případě, že budeme 

Integrace MIS/ERP systémů je pro 
firmy nákladnou investicí, kterou 
musí podstupovat jedenkrát za de-
kádu z důvodu morálního stárnutí 
stávajících systémů.

realizace integrace a komu-
nikace jednotlivých modulů 
v rámci celého MIS/ERP sys-
tému. Dnes je běžný a známý 
import a export dat v excelu 
či csv souborů, což je jednorá-
zový export nebo import dat. 
Uvedené zkratky API, JSON, 
XML představují rozhraní pro 
programování aplikací a umož-

ňují automatizaci komunika-
ce a užší spolupráci jednotli-
vých modulů systému. Zde je 
potřeba zvážit nastavení práv 
jednotlivých uživatelů systé-
mů pro jasnou identifikaci jed-
notlivých zadávaných úkonů 
v rámci dané zakázky, právě 
z důvodu následného vyhodno-
cení a možnosti přijetí odpoví-
dajících standardních výrob-
ních postupů.

Analýza vyhodnocených 
dat a záznam do MIS
Analýza dat je důležitým 
výstupem sběru dat při zpra-
cování zakázek. Slabinou 

výrobních firem je, že nemají 
na analytiku vytvořený bud-
get, kompetence a personální 
obsazení. 

Vyhodnocení výkonových 
ukazatelů je potřeba zpraco-
vávat za delší časové období, 
kdy se promítne různorodost 
a skladba výroby z pohledu jak 
výrobních strojů, tak i z pohle-

du obsazení jednotlivých 
směn. Vzhledem k výše popsa-
né slabině výrobních firem je 
výhodné současně se sběrem 
dat počítat s analytickým soft-
warem, který automaticky 
generuje analytické reporty 
do přednastavených šablon, 
které se dají následně upravo-
vat dle potřeb uživatele.

Následně analytická data 
slouží pro manažerské rozho-
dování, nastavení výrobních 
standardů, firemní komunikaci 
a optimalizaci procesů ve fir-
mě. 

reD

N ový model AccurioPress C7100 přiná-
ší celou řadu inovativních řešení, která 
z pohledu zákazníků posilují technické 

a provozní vlastnosti technologie tisku ve smě-
ru ke spolehlivému podávání, inteligentní auto-
matizaci, vyšší spolehlivosti, jednodušší obslu-
ze, dokonalejší kvalitě a k rozšíření možností 
v in-line finišingu a dokončování.

Detekce substrátu
Instalace tiskového stroje AccurioPress C7100 
může být volitelně doplněna o externí zařízení 
IM-101, kterým se provádí offline detekce sub-
strátu. Operátor může načíst jakýkoliv materiál 
a IM 101 jej rozpozná a navrhne konkrétní nebo 
nejbližší materiál z knihovny, v níž je při instala-
ci uloženo přes 300 předdefinovaných materiá-
lů. Další substráty si může do knihovny uložit 
operátor. Pomocí detekce materiálu se výrazně 
zkracuje čas na přípravu, urychluje zpracování 
a zvyšuje se produktivita.

Nový model potiskuje širokou škálu médií 
o plošné hmotnosti 52–400 g/m². AccurioPress 
C7100 využívá systém podávání archů ze zásob-
níků, který kombinuje technologii podtlakové-
ho pásu, separačního vzduchu a bočního roz-
fuku. Stabilní podávání papíru probíhá pomocí 
optimálního řízení vzduchu podle typu papíru. 
V porovnání s konvenčními systémy transpor-
tu archů je systém použitý na tiskovém stro-
ji AccurioPress C7100 účinnější při nakládání 
a transportu papírů o nižších gramážích.

Technologie účinně podporuje nakládá-
ní nízkých i vysokých gramáží, resp. i ofsetem 
předtištěných archů. Konfigurace AccurioPress 
C7100 může disponovat až 11 vstupními zásob-
níky se vstupní kapacitou až 15 150 archů. 
AccurioPress C7100 nabízí uživatelům kromě 
potisku tradičních materiálů i tisk na texturo-
vaná média, obálky a dlouhé listy oboustranně. 
Vstupovat do zpracování může až 2 300 archů 
prodloužených formátů. Jednostranně lze potis-

kovat prodloužené papíry až do délky 1 300 mm 
a duplexně do 900 mm.

AccurioPress C7100 nabízí vysokou pro-
duktivitu 100 barevných str. A4/min. Jedním 
z benefitů stroje je vysoký výkon a odolnost 
technologie. Maximální měsíční optimum dosa-
huje 4,8 milionu stránek A4. Životnost stroje je 
plánována na 20 milionů stran A4, resp. na 7 let.

Inteligentní automatizace
Vysokým stupněm automatizace se dnes chlu-
bí všichni výrobci tiskových zařízení. Konica 
Minolta dává přednost konkrétním řešením. 
V případě nového tiskového stroje AccurioPress 
C7100 se jedná kromě již zmíněného volitelné-
ho inteligentního snímače médií IM-101 pře-

devším o jednotku IQ-501. Volitelná jednotka 
IQ-501 (Intelligent Quality Care Unit) zajišťuje 
dokonale konzistentní kvalitu barev a perfekt-
ní duplexní registraci. Jednotka stroj kompletně 
kalibruje před tiskem a automaticky kontrolu-
je v reálném čase během tisku. Odpadá tak nut-
nost rekalibrace v průběhu zpracování zakázky, 
což se projevuje zvýšenou produktivitou. Jed-
notka IQ-501 umožňuje také tvorbu ICC profilů 
na jedno kliknuti. Funkce nové jednotky podpo-
rují stabilní vysokou kvalitu i během tisku vel-
kých zakázek.

K vysoké kvalitě tisku přispívá inovativní 
toner Simitri V, který vyvinula Konica Minolta. 
Toner spolehlivě kopíruje povrch substrá-
tu, což podporuje kvalitní potisk strukturo-
vaných nebo recyklovaných materiálů. Toner 
Simitri V se vyznačuje nižšími nároky na teplo-
tu při fixaci. Nový model využívá již pátou gene-
raci technologie zpracování obrazu S.E.A.D. X 
(Screen-Enhancing Active Digital Process), která 
zajišťuje přesné vykreslení obrazu i při nejvyšší 
rychlosti tisku.

Samozřejmostí systému řízení stroje Accu-
rioPress C7100 je vysoká schopnost začleně-
ní do širšího workflow. Obsluha má k dispozi-
ci interní řadič Konica Minolta IC-609, který 
i v maximální rychlosti plně podporuje vyso-
ké rozlišení 3 600 dpi (ekvivalentně) × 2 400 dpi, 
což převyšuje rozlišení 3 600 dpi (ekvivalentně) 
× 1 200 dpi, které se obvykle používá na stávají-
cích tiskových zařízeních. Nový RIP podporuje 
širokou škálu funkcí správy barev, řízení zaká-
zek a editování dat. K dispozici jsou také externí 
řadiče EFI Fiery a Creo.

Flexibilní finišing
Pro konkrétní instalaci zařízení AccurioPress 
C7100 se nabízí špičková kombinace disponibil-
ních finišerů, ať už standardních nebo volitel-
ných, které provozovateli zajišťují automatizo-
vanou výrobu inline finalizovaných produktů. 
Tiskové zařízení AccurioPress C7100 je sou-
část řady C7100/C7090. Druhý model se odlišu-
je prakticky jenom rychlostí tisku a měsíčním 
zatížením, ostatní parametry jsou shodné. Tým 
Konica Minolta Business Solutions Czech je při-
praven poskytnout zákazníkům podrobnější 
technické informace, což se samozřejmě netýká 
jenom nové řady digitálních tiskových strojů 
AccurioPress C7100/C7090, ale všech techno-
logií a služeb nabízených pod značkou Konica 
Minolta.

gko

AccurioPress C7100 je 
součástí série C7100/
C7090. Nové modely 
přinášejí celou řadu 
inovativních řešení 
v automatizaci, spoleh-
livosti, obsluze, kvalitě 
a finišingu.

↑ Nový model digitálního tiskového stroje AccurioPress C7100.

↑ Datový tok výrobních dat s jednotlivými moduly informačního systému.
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i s tak složitou nabídkou pro-
duktů. Současně to však musí 
být i přehledné a nepříliš složi-
té, aby to pak ve firmě zvládli 
sami řídit a spravovat.

Jak nová rozhraní typu API, 
XML, JSON komplikují vý-
voj MIS/ERP systému, nebo 
mu naopak přispívají?
API rozhraní je primární 
a XML a JSON jsou buď feedy 
nebo formát komunikace, pod 
kterým běží právě API. Pomá-
há to hodně a bez toho by 
spousta věcí ani nebyla mož-
ná. Existují však limity, zrovna 
v polygrafii se běžně setkává-
me s tím, že výrobci strojů API 
neradi zveřejňují. V praxi to 
pak vypadá, že když se chce-
me napojit na stroj, abychom 
dostali zpětnou vazbu a podle 

toho zefektivnili výrobu, k API 
se ani nedostaneme. Když to 
zjednoduším, tak u propojení 
různých software přes API to 
funguje skvěle – bez problémů 
se napojíte a vytvoříte hybrid-
ní systém. Ale u hardware je 
ještě hodně co dohánět. Někdy 
jsou stroje doslova uzavře-
né a vůbec se s nimi nedá bez 
dodatečných senzorů komuni-
kovat. 

Jaký máte názor na „kra-
bicová řešení“ napojená 
na další „otevřené systé-
my“ vyvinuté jinými třetími 
stranami – tzv. hybridní 
řešení?
Malým firmám, které nemají 
specifické, složité požadavky, 
dává smysl krabicové řeše-
ní, někdy též hybridní řešení. 
Paradoxem je, že hybridní řeše-
ní už jsou dnes do jisté míry 
skoro všechna. Naopak větším 
firmám mohou krabicová řeše-
ní přinést víc problémů než 
užitku. Jedná se často o uza-
vřené systémy, které nejsou 
moc flexibilní. Na druhou stra-
nu, komplexní řešení mohou 
být výhodná pro větší firmy 
a specifické provozy, které 
na to současně mají prostřed-
ky. Dostanou tak vše v jed-
nom a od jednoho dodavatele. 
Ovšem samozřejmě s využitím 
systémů třetích stran pro efek-
tivní vynaložení nákladů – vel-
mi dobrý příklad je například 
externí účetní software. Tento 
hybridní přístup aplikujeme 
i my. I když musím zde zdů-
raznit, že naše řešení jsou spí-
še pro větší firmy, které jsou 
ochotny do toho investovat 
a zároveň mají i komplexněj-
ší požadavky. Přitom velikost 
firem není ani tak o počtech 
zaměstnanců jako spíše o veli-
kosti produkce. Pracujeme 
i s firmami, které mají třeba jen 
20–30 zaměstnanců, ale také 
mají hodně klientů a zaká-
zek. Proto potřebují relativně 
malý tým lidí vykompenzovat 
sofistikovaným technickým 
řešením. A přesně to je často 
případ právě polygrafických 
firem.

MHA

ROZHOVOR:

MIS je o komunikaci mezi klientem a dodavatelem
Když navrhneme zcela unikátní řešení, je to skvělé, ale také to představuje problém. Klientům nelze systém přímo 
odprezentovat či ho k něčemu přirovnat, protože na trhu zatím nic podobného neexistuje. To pak klient přijímá často 
vlažně až odmítavě. Moderní přístup může do provozu přinést mnoho pozitiv, ne každý je však na tuto změnu připraven.

Daniel Blažek je ředitelem spo-
lečnosti Bold Interactive s.r.o., 
vyvíjející MIS/ERP řešení. 
Je velmi zajímavé podívat se 
na dané téma očima vývojáře. 

Jak vnímáte MIS/ERP a co 
může moderním firmám 
nabídnout? Jak je na tom 
s řídicími systémy obor 
polygrafie?
MIS a ERP řešení jsou pro vět-
šinu lidí těžko uchopitelná věc 
a pro každého znamená tro-
chu něco jiného. My to už delší 
dobu velice dobře vnímáme, 
a proto nabízíme systémy pří-
mo na míru. Konkrétně poly-
grafický segment je hodně spe-
cifický. Byť se v polygrafickém 
prostředí pohybujeme zatím 
relativně krátce, už jasně vidí-
me velké rozdíly oproti jiným 
oborům. V polygrafii nebo 
přesněji v tiskárnách je MIS 
o napojení na tiskové a dokon-
čovací stroje, ovládání vlastní 
výroby, automatické pláno-
vání atd. Zkrátka, aby stroje 
a produkce fungovaly efektiv-
ně a přehledně. Takže v rámci 
MIS nebo přesněji ERP systé-
mů – kde MIS bereme jako pod-
skupinu ERP – řešíme všech-
ny standardní věcí, které jsou 
pro většinu firem shodné, a až 
v teprve s MIS to začíná být 
zajímavé. Neboť až zde řeší-
me napojení na tiskové stroje, 
jejich vytěžení, kalkulace, plá-
nování výroby a podobně. Tady 
je skutečný prostor pro přínos 
moderního řešení na míru. 

Co je nejsložitější při jed-
nání se zadavateli? Jaké 
jsou požadavky pro oblasti 
typu polygrafie?
Hlavně je to o komunikaci mezi 
klientem a poskytovatelem. Je 
třeba klientovi dobře vysvět-
lit, jak co funguje a jak s tím 
má pracovat. Když to podcení-
te, klient se systémem neumí 
pracovat a nepřinese mu slí-
benou přidanou hodnotu. Při-
tom se jedná jen o dostatečné 
vysvětlení a mentální adapta-
ci na nový přístup. Jak už jsem 
řekl, MIS/ERP je pro větši-
nu lidí dost špatně uchopitel-
né, takže v první řadě klienty 
vůbec nezatěžujeme zkratka-

mi jako MIS, ERP apod., ale 
v polygrafii navrhujeme dvě 
hlavní oblasti: tou první je kal-
kulace nabídky; druhou věcí 
je samotné plánování výroby. 
Máme samozřejmě svůj základ, 
na kterém vždy stavíme, ale to 
je čistě programátorská záleži-
tost, kterou je možné odprezen-
tovat jen do určité míry. Takže 
vycházíme z informací, kte-
ré nám klient dodá a od toho 
vyvíjíme řešení na míru. Sou-
časně jsme tímto docela speci-
fičtí, protože konkurence má 
často už hotová, „krabicová“ 
řešení, ale tento náš přístup se 
nám osvědčil jako přínosnější 
pro klienty – IT systém by měl 
být přizpůsobený potřebám, ne 
řešení přizpůsobené systému. 

Jaký má být v 21. stol. 
přístup vývojářů i zada-
vatelů na tak komplexní 
řešení, jako je MIS/ERP? 
Jsou v tomto směru nějaké 
zásadní rozdíly mezi menší 
a větší firmou?
To je složitá otázka a nelze 
na ni odpovědět jednoznačně. 
Samozřejmě že záleží na veli-
kosti firmy, na jejím portfoliu, 
ale i dalších věcech. Obecně jde 
o objektivní analýzu možnos-
tí na trhu a zároveň si nastavit 
limity, za které firma nechce 
jít – finanční, inovační, pro-
vozní. Pak to co nejefektivně-
ji propojit. Další věcí je, jak to 
firma bude financovat. Větší 
řešení na míru je o vysoké jed-
norázové vstupní investici, ale 
tím to zároveň končí. Opačnou 
možností je pak rozložení celé 
investice do menších – napří-
klad měsíčních plateb. To je 
třeba případ krabicových řeše-
ní. Je nutné, provést zadava-
tele všemi možnostmi, které 
jsou k dispozici. Dodavatel se 
tedy musí perfektně orientovat 
ve všech řešeních která jsou 
na trhu – včetně jejich plusů, 
ale i limitů. A právě zde spous-
ta dodavatelů selhává. Hlav-
ně těch velkých, kteří nabízejí 
komplexní systémy. Často to 
dopadá tak, že místo, aby kli-
entovi doporučili to nejlepší, 
raději svá řešení „přiohnou“, 
aby lépe sedla na kliento-
vo zadání, což obvykle končí 

špatnou ovladatelností a tím 
i nevyřešením původní potře-
by. Když se opět podíváme 
na obor polygrafie, často zde 
firmy složitě řeší situaci, proto-
že polygrafické produkty jsou 
hodně komplikované a způso-

↑ Daniel Blažek, ředitel vývojářské firmy Bold Interactive s. r. o.

Ze strany vývojářů je dnes upřím-
nost čím dál menší a menší. Ze stra-
ny zadavatelů je zase informovanost 
a jejich přehled čím dál slabší. My asi 
nejvíc bojujeme s tím, aby byl celý 
systém řízení (MIS) co nejjednoduš-
ší a zároveň abychom podchytili 
všechna specifika polygrafie. Tyto 
dvě věci totiž jdou často proti sobě.

by výpočtu kalkulací, nabídek 
nebo plánování výroby jsou 
hodně komplexní. Existuje 
spousta parametrů i proměn-
ných. Na nás je, abychom to 
co nejlépe podchytili a navrh-
li takové řešení, které si poradí 

MIS JAKO SOUČÁST W2P

Systém řízení MIS ve spojení 
s e-shopemn / Web to Print (dále 
jen W2P) přináší vysokou přida-
nou hodnotu do každého provozu 
nebo firmy řešící výrobu a násled-
né odesílání produktů k zákazní-
kovi. Každé W2P řešení operuje 
primárně se 4 typy komunikace: 
1) směrem k zákazníkovi (poten-
ciálnímu či stávajícímu); 2) pro-
dukt/služba (objednání, výběr); 3) 
fakturace; 4) doprava, distribuce. 
Zatímco první tři čtvrtiny (body 
1, 2 a 3) řeší již velice dobře stá-
vající systémy (ať už opensour-
ce řešení typu: prestashop nebo 
„krabicové“ systémy typu poho-
da ap.), v případě expedice to byl 
ještě donedávna oříšek. Není to 
tak dlouho, co bylo k dispozici jen 
pár alternativ: Česká pošta, lokál-
ní kurýrní služby či mezinárod-
ní spediční síť. Problémem byly 
především dlouhé dodací lhůty 
a vysoké % chybovosti. Revoluci 
v expedování přinesly nové služ-

by typu zasilkovna.cz nebo bali-
kobot.cz. Klíčem je rozhraní API 
(více viz aktualita vedle). Zákazník 
si jednoduše jen zadá, kde chce 
zboží vyzvednout, a daný eshop/
W2P vyřeší vše s podporou 3. stra-
ny využívající API rozhraní (např. 
již zmíněná Zásilkovna). Zákazník 
pak obdrží vygenerovaný unikátní 
kód (TN), přesně identifikující kon-
krétní balík a místo vyzvednutí. 

API rOzhrAní Je SKvělýM POMOcníKeM W2P

Jak dnes přistupovat k MIS/ERP 
řešení? V podstatě máme 3 mož-
nosti: a) komplexní systém doda-
ný jednou stranou; b) krabicové 
řešení; 3) opensource systémy – 
jednotlivé moduly propojené přes 
API. Pro každý subjekt je samo-
zřejmě výhodné a použitelné řeše-
ní jiné (záleží na velikosti firmy, 
portfoliu, budgetu). Ne vždy jsou 
prostředky a prostor na imple-
mentaci kompletního a relativně 
nákladného řešení (Cicero, EFI, 
Calso aj.), také krabicové verze 
mají jak své klady i zápory. Zají-
mavou alternativou tak může 
být „zlatá střední cesta“ – vyu-
žít stávající systém a doplnit jej 
o nové moduly (z oblasti faktura-
ce, W2P nebo expedice) a ty pro-
pojit přes API. API představuje 
jednoduché rozhraní (most) pro 
různé aplikace s možností násled-
ného programování. Jsou v něm 
knihovny, funkce, protokoly – tedy 
kódy umožňující programáto-

rům komunikovat napříč různými 
SW. Principem API je zprostřed-
kovat komunikaci dvou různých 
aplikací a vzájemnou výměnu dat. 
Navíc je možné nastavit komuni-
kaci jednosměrnou i obousměr-
nou. API lze využívat na čtyřech 
úrovních – webové služby, ope-
rační systém, konkrétní programy 
i stroje (HW). Výhoda API spočívá 
v jednoduchém a rychlém nasaze-
ní do každého eshopu. Není nut-
no něco složitě programovat, ani 
vynakládat velké výdaje. Pomocí 
API rozhraní pak lze úplně obe-
jít služby třetích (a ne vždy zcela 
vyhovujících) stran typu Česká 
pošta, kurýrní služby (ať už lokál-
ní či mezinárodní) a distribuovat 
své zboží rychle a spolehlivě přes 
služby jiných subjektů (viz zasil-
kovna.cz nebo balikobot.cz). „API 
je vlastně příkaz, databázový text 
odkazující odněkud někam,“ shr-
nuje Jan Štor, GRAFIE CZ. 
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Informační systém, který  
v tiskárnách funguje
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SOFTWARE:

Propojování firemních aplikací – API, ODBC, SQL
Schopnost komunikovat s jinými systémy by mělo být jedno z hlavních kritérií při výběru každé aplikace, která se 
má stát součástí firemního informačního systému. Současné moderní aplikace si předávají informace nejčastěji 
prostřednictvím tzv. API (Application Programming Interface). 

Málokterá firma si dnes vysta-
čí s jediným firemním infor-
mačním systémem. Přestože 
existují rozsáhlé informační 
systémy, které dokáží uspo-
kojit širokou škálu požadav-
ků na zpracování informací, 
ukazuje se, že ne vždy je takové 
řešení ideální. Jedním z důvo-
dů bývá, že ne každá část sys-
tému vyhovuje specifickým 
firemním potřebám a možnosti 
individuálních úprav jsou ome-
zené. Další nepříjemností může 
být přílišná závislost na jed-
nom dodavateli, ze které se lze 
vyvázat jen velmi těžce.

Proto stále více firem skládá 
své informační systémy z více 
aplikací, které jsou úzce specia-
lizované na konkrétní funkcio-
nalitu, ve které vynikají. Zde je 
ovšem nezbytné, aby tyto apli-
kace dokázaly vzájemně sdílet 
informace. V dnešní době je to 
možné různými způsoby.

Import a export
Nejstarším způsobem předává-
ní informací mezi dvěma systé-
my je export a import informa-
cí v některém ze standardních 
textových formátů, jako jsou 
CSV nebo XML. Hlavní nevý-
hodou takového propojení je 
jeho jednosměrnost, potře-

ba „meziúložiště“, přes které 
si systémy soubory předáva-
jí, a nutnost jej v pravidelných 
intervalech kontrolovat a zatě-
žovat tak firemní síť.

API
Současné moderní aplikace 
jsou proto schopné si předá-
vat informace jiným způso-
bem – prostřednictvím tzv. 
API (Application Programming 
Interface). Existují různé úrov-
ně API, ale pro komunikaci 
mezi aplikacemi je dnes pou-
žíváno nejčastěji API REST, 
kdy jsou informace předává-
ny pomocí HTTP protokolu. 
V popisu API pro konkrétní 
aplikaci, která chce nabídnout 
své funkce jiným aplikacím, 
se podrobně definuje, jakým 
způsobem si konkrétní funk-
cionalitu vyžádat. Princip je 
jednoduchý – jedna aplikace 
si předem daným způsobem 
vyžádá konkrétní funkcio-

nalitu od druhé aplikace a ta 
buď jen vykoná požadovanou 
funkci a potvrdí změnu stavu, 
nebo vrátí odpověď, nejčastě-
ji ve formátu XML nebo JSON. 
Výhodou je, že aplikace spolu 
komunikují obousměrně, pří-
mo, bez potřeby „meziúložiště“ 
a jen když si to jedna z aplikací 
vyžádá. Další výhodou je, že lze 
poměrně snadno vyměnit apli-
kace poskytující stejnou funk-
cionalitu – stačí jen upravit 
volání podle popisu API nové 
aplikace.

ODBC
Aplikace si zpravidla uklá-
dají data, se kterými pracují, 
do vlastních databází. Nabí-
zí se otázka, jak taková data 
zachovat přístupná i ostatním 
aplikacím. Jedno z možných 
řešení je data průběžně uklá-
dat do sdílené databáze. Pro 
jednotný přístup do databází 
různého typu se dnes nejčastěji 

↑ Ukázka komunikace aplikace prostřednictvím API a rozhraní ODBC.

používá rozhraní ODBC (Open 
Database Connectivity). Jedná 
se o standardizované API roz-
hraní pro přístup do databá-
zových systémů (DBMS), kdy 
dotazy jsou vytvářeny v jazyce 
SQL. Přestože dnešní progra-
movací jazyky mají k dispozi-
ci knihovny pro přímé přístu-
py do všech hlavních DBMS, 
aplikace, která podporuje 
komunikaci s databází pomocí 
ODBC, má výhodu ve flexibilitě 
a nezávislosti na konkrétním 
DBMS.

Enfocus Switch, API  
a ODBC
Příkladem aplikace podporu-
jící obousměrnou komunikaci 
s jinými aplikacemi přes API 
i s databázemi pomocí ODBC 
rozhraní je Enfocus Switch 
pro vytváření automatizo-
vaných datových workflow. 
Může přes ODBC přistupovat 
do jakéhokoliv DBMS podpo-
rujícího ODBC konektivitu 
a čerpat tak informace nejen 
z databází jiných aplikací, ale 
i ukládat a čerpat informa-

ce do/ze samostatné databá-
ze. Získaná data pak může 
využít pro komunikaci s uži-
vateli nebo řízení workflow. 
Díky současné schopnosti 
oboustranně komunikovat 
přes API s jinými aplikace-
mi se může stát významným 
prostředníkem při vzájemné 
komunikaci různých aplikací, 
i nástrojem pro ukládání dat 
do sdíleného databázového 
systému.

vít kulkA, grAfie cZ

TABULKA POUŽÍVANÝCH MIS/ERP V POLYGRAFII

NÁZEV POPIS DOPORUČENÍ DODAVATEL WEB

Altus VARIO
• variabilní a modulární systém
• moduly lze provozovat samostatně
• analýza dat
• aplikace a vlastní moduly

• pro firmy střední velikosti Solitea, a. s. www.vario.cz

Calso
• kalkulace nabídek
• správa a kontrola objednávek
• kontrola stavu zakázek
• expedice a fakturace

• pro firmy malé a střední velikosti SONUS technology s. r. o. www.calso.cz

Cicero

• CRM, kalkulace a technologie
• plánování výroby, online sběr dat
• sklady, objednávky, řízení logistiky
• manažerské přehledy, využití PowerBI
• customizace, vícejazyková podpora
• konektivita na externí systémy

• pro firmy střední a velké velikosti
• merkantil, výroba knih, obalů, etiket
• ofsetový tisk, rotační ofsetový tisk, 

flexotisk, digitální a velkoformátový 
digitální tisk

CICERO Stapro group s. r. o. www.iscicero.cz

EFI Pace

• CRM, kalkulace s technologií výroby
• přehledné stavy: skladů, výroby, zakázek
• automatické plánování výroby
• podpora API REST, XML, JSON
• podpora více jazyků

• pro firmy střední a velké velikosti
• komerční tisk a výroba obalů z kartónů
• tisk na arch
• ofsetový tisk, digitální tisk, 

velkoformátový digitální tisk

Electronics for Imaging, Inc. (EFI)
www.efi.com/products/ 
productivity-software/ 
management-mis-erp/ 

efi-pace/overview/

EFI Radius

• CRM, kalkulace s technologií výroby
• přehledné stavy: skladů, výroby, zakázek
• napojení na reálné produkční datové systémy
• automatické plánování výroby
• podpora API REST, XML, JSON
• podpora více jazyků

• pro firmy střední a velké velikosti
• výroba etiket, flexibilních obalů, výroba 

obalů z kartónů
• tisk z role na roli, tisk z role, tisk z archu
• flexotisk, ofsetový tisk, digitální tisk 

Electronics for Imaging, Inc. (EFI)
www.efi.com/products/ 
productivity-software/ 

productivity-suite/radius-suite/

HELIOS Green / Orange
• podklady pro strategické rozhodování
• přizpůsobení firemním specifikům
• automatizace rutinních operací
• nástroje pro zefektivnění provozu

• pro firmy střední a velké velikosti Asseco Solutions, a. s. www.helios.eu

K2
• řízení firemních procesů
• vztah se zákazníky a firemními partnery
• dlouhodobý rozvoj systému
• otevřené řešení

• pro firmy střední a velké velikosti K2 atmitec s. r. o. www.k2.cz/cs

Prinect Business Manager
• online nabídky, objednávky, sledování
• kalkulace na základě vytvořené technologie, 

po schválení automaticky přebírána výrobou
• plánování, doprava, fakturace, profitabilita

• pro firmy střední a velké velikosti
• vhodné pro ofsetové archové a Narrow 

Web tiskárny
Heidelberger Druckmaschinen A.G.

www.heidelberg.com/global/ 
en/software/workflow/ 

prinect_business_1/ 
prinect_business.jsp

printingOffice • kalkulace a aktuální stav zakázek
• organizace výrobních kapacit •  pro firmy malé velikosti REGARD s. r. o. www.printingoffice.net/cz

Printis 
• rychlá a jednoduchá implementace
• kalkulovat lze i bez znalosti technologií
• propojení s Enfocus s Pitstop, server, google drive atd.

• pro firmy malé a střední velikosti 
• (ideální pro tiskárny s 3–100 

zaměstnanci)
tisk.online s.r.o. www.printis.cz

Aplikace využívající API spolu komu-
nikují obousměrně, přímo a jen když 
si to jedna z aplikací vyžádá. Navíc je 
lze poměrně snadno vyměnit.
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