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Velmi úspû‰n˘ debut
veletrhu digi:media

Nov˘ veletrh ve formátu pro tisk ve vûku
mobilních médií se setkal s vysokou
náv‰tûvností: cca. 6 100 náv‰tûvníkÛ
z 29 zemí. Debutující veletrh digi:media byl
extrémnû úspû‰n˘. PﬁibliÏnû 170 vystavovatelÛ
a náv‰tûvníkÛ jednohlasnû chválilo nov˘
veletrh pro komerãní tisk a digitální
publikování a uvítalo odváÏnou iniciativu
Messe Düsseldorf, kter˘ pﬁi‰el na trh s nov˘m
veletrhem rok pﬁed veletrhem drupa 2012.
Kai Büntemeyer, generální ﬁeditel spoleãnosti
Kolbus GmbH & Co KG, to shrnul takto:
„Veletrhem digi:media jsem opravdu nad‰en˘.
Tento v˘stavní formát funguje. Nabízí prostor
pro rozhovory na nové úrovni.
A to je odmûnûno dostateãn˘m mnoÏstvím
náv‰tûvníkÛ s rozhodovacími pravomocemi.“
Frank Beinhold, zakladatel Mnichovské
reklamní agentury S.A.M. a vystavovatel
na digi:media hodnotí akci také pozitivnû:
„Podle mého názoru rozhodnutí Messe
Düsseldorf vyuÏít cross-media formátu pro
veletrh jako je digi:media, je velmi odváÏn˘
a inovativní pﬁístup na trhu tak rozmûlnûném
jako je Nûmecko.“
Bûhem tﬁídenní události, která se konala
od 7. do 9. dubna, se kolem 6 100 náv‰tûvníkÛ
zab˘valo tématy ã. 1 v polygrafickém
a mediálním prÛmyslu – tisk v mobilním vûku,
e-knihy, iPady, Facebook a podobnû. „PﬁestoÏe
jsme se s digi:media pro zaãátek zamûﬁili
na nûmecky-mluvící zemû a zemû Beneluxu
nakonec se nového veletrhu zúãastnili
náv‰tûvníci z 29 zemí,“ ﬁíká Hans Werner
Reinhard, námûstek generálního ﬁeditele Messe
Düsseldorf, a dodává: „Z rozhovorÛ
s vystavovateli víme, Ïe i velmi vysoce
postavení lidé s rozhodovací pravomocí
ze zahraniãí, napﬁíklad z USA, cestovali
do Düsseldorfu jen proto, aby se zúãastnili
veletrhu digi:media.“ digi:media si také získal
pozornost mezinárodního tisku: na veletrhu
se akreditovalo 314 novináﬁÛ z 19 zemí.

digi:media strategie, aby v‰echny cílové skupiny
zapojené v komunikaci spoleãnû iniciovali
multi-disciplinární v˘mûnu, se ukázala zvlá‰tû
úspû‰ná. Poskytovatelé tisku a mediálních
sluÏeb, stejnû jako reklamní a kreativní agentury,
marketéﬁi a vydavatelé vyuÏili digi:media jako
platformu pro shromaÏìování informací
o konvergenci mezi mediálními kanály: tisk,
web a mobilní komunikace.
Odborn˘ program, kter˘ nabídl bezkonkurenãní
program s 13 kongresy, semináﬁi, workshopy
a celkem 170 pﬁedná‰ejících, byl také pﬁijal
velmi dobﬁe. Zvlá‰tû Media Mundo kongres pro
udrÏitelnou v˘robu médií, na konferenci
poﬁádané „Deutsche Akademie des
Buchhandels“ a Adobe se staly hitem.
Ohlasy na digi:media 2011
Michael Mittelhaus, konzultant
„Jsem pﬁíjemnû pﬁekvapen, Ïe koncept
se ukázal b˘t správn˘ a jak dodavatelÛm
obsahu, tak dodavatelÛm hardwaru
se to vyplatilo. Jsem také mile pﬁekvapen˘
mnoÏstvím obchodÛ, které se zde uzavﬁely.
Bylo to odváÏné rozhodnutí od Messe
Düsseldorf zahájit tento koncept rok pﬁed
veletrhem drupa. MÛj dojem je, Ïe tento
koncept má budoucnost.“
Karl Saueressig,
Heidelberger Druckmaschinen
„Kromû konkrétních nabídek uzavíran˘ch
napﬁíã cel˘m produktov˘m portfoliem
Heidelberg vãetnû nového digitálního tiskového
stroje Ricoh, byly vyvolány ãetné slibné
obchodní projekty. Heidelberg pﬁedstavil ﬁe‰ení
pro kombinování ofsetového a digitálního
tisku. Na digi:media jsme potkali mnoho
na‰ich stál˘ch zákazníkÛ, kteﬁí jiÏ dnes nabízí
reklamním agenturám a zadavatelÛm tisku
inovativní tiskoviny. Jak na‰e zavedené
produkty, tak samozﬁejmû na‰e nová digitální
tisková ﬁe‰ení byly velmi dobﬁe pﬁijaty
odborn˘m publikem.“

Bertram Störch, Hewlett Packard
„Ná‰ dojem z digi:media je celkovû velmi
pozitivní: velmi dobr˘ rozhovor, velmi dobrá
úãast. VeletrÏní koncept „Obsah potkává
Technologie potkává Business“ se ukázal b˘t
velmi vûcn˘. Máme také nabídku pro
poskytovatele obsahu. Pﬁidejte k tomu,
Ïe Düsseldorf je nejlépe umístûn˘ veletrÏní
areál v Nûmecku – ne-li v celé stﬁední Evropû.“
Peter Berger, Horizon
„Jsme velmi spokojeni s v˘sledky získan˘mi
na digi:media. Oslovili jsme zde na‰e
zákazníky. Bylo to místo, kde jsme se setkali
jak se zákazníky, tak s kolegy. Veletrh
digi:media jasnû pﬁedãil na‰e oãekávání. Byly
poloÏeny základy pro dal‰í úspû‰n˘ veletrh
digi:media.“
Christian Seitz, manroland
„Formát digi:media byl dobﬁe vypracovan˘.
SloÏení náv‰tûvníkÛ bylo dobré, jejich kvalita
byla enormnû vysoká. A ãas, kter˘ náv‰tûvníci
strávili ve veletrÏní hale, byl také velmi dlouh˘.
To bylo pochopitelnû správné rozhodnutí, aby
pﬁedná‰ky i stravování byly v jedné hale. Urãitû
se zúãastníme této akce i pﬁí‰tû.“
Daragan Nolic, Müller Martini
„Pro nás bylo úãastnit se digi: média jako
vystavovatel logick˘m krokem. Veletrh
digi:media byl dobrou pﬁíleÏitostí pro v‰echny
cílové skupiny zapojené do workflow –
od pﬁípravy tisku pﬁes poskytovatele tiskov˘ch
sluÏeb po dokonãovací zpracování. Dialog
s marketéry a agenturami bude v budoucnu
je‰tû více rozhodující.“
Matthias Naumann,
Schmitz-Weiss Werbeagentur
„Jsme pﬁíjemnû pﬁekvapeni po v‰ech stránkách.
Jako reklamní agentura jsme tady v pozici
prostﬁedníka a máme velmi kladné ohlasy.
Velkou v˘hodou je jistû kompaktní ﬁazení
pásem, náv‰tûvníci mají spoustu ãasu, kter˘
mohou trávit u jednotliv˘ch stánkÛ.“
Albrecht Brenner, Xerox
„Koncept, kter˘ není zamûﬁen pouze
na technologie, ale pﬁedstavuje je ve spojení
s obsahem a podnikáním, nás pﬁesvûdãil
na 100 %. Demonstrování kompletního
workflow je zde rozhodující. Xerox dal
my‰lenku digi:media na svém stánku do praxe
1 : 1.“ ×
Podle tiskové zprávy z 9. dubna 2011.
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Renomé produkãních tonerov˘ch strojÛ
Ricoh stoupá i díky péãi Impromatu

V polovinû dubna uspoﬁádala spoleãnost
Impromat CZ spol. s r. o. v showroomu
ve svém sídle v praÏské Michli netradiãní
individuální OpenDay segmentu RICOH PRO.
Pﬁedem byl stanoven harmonogram náv‰tûv
zájemcÛ o stroje RICOH PRO a v prÛbûhu
jednoho t˘dne a kaÏdému z nich individuálnû
vûnovali pracovníci produkãního t˘mu, kter˘
se v Impromatu stará o prodej a podporu
produkãních strojÛ RICOH: v Praze
má obchodní stránku vûci na starosti
Jakub Eremiá‰, technickou podporu
a konzultace Oldﬁich Kuna.
Spoleãnost Impromat CZ vznikla pod názvem
Impromat Praha v roce 1993. O deset let
pozdûji se propojilo vedení spoleãnosti
s vedením Impromatu INT., spol. s r.o.
a od té doby nese firma souãasn˘ název. Kromû
prodeje tiskové techniky se Impromat CZ stále
více orientuje na servisní sluÏby a vytváﬁení
ﬁe‰ení na míru. Je nositelem nûkolika ocenûní
od spoleãnosti RICOH, napﬁíklad Prodejce
s nejvût‰ím objemem v letech 2006 a 2007
za mimoﬁádn˘ rozvoj v oblasti klíãov˘ch
zákazníkÛ atd.
Impromat CZ má asi 250 zamûstnancÛ. Firma
dbá na maximální kvalifikaci sv˘ch
obchodních zástupcÛ a servisních technikÛ.
PrÛbûÏná ‰kolení probíhají jak ve spolupráci
s evropskou centrálou v Holandsku RICOH Int.,
tak s tuzemsk˘mi ‰kolícími agenturami pro
pﬁíklad, vybraní zamûstnanci pak podstupují
certifikace u organizací uznávan˘ch v oblasti
prÛmyslové certifikace, jako je CompTIA,
Microsoft atd. Firemní filozofie stojí na vysoké
profesionalitû a korektnosti.
„V‰echno ﬁe‰íme sv˘mi lidmi“, ﬁíká Jakub
Eremiá‰. „Îádní Iãaﬁi, smluvní partneﬁi, kteﬁí
za mûsíc budou dûlat nûco jiného, a podobnû.
I na nejmen‰í kopírku tﬁeba do BoÏího Daru
pﬁijede ﬁádn˘ zamûstnanec, kter˘ pro‰el
Sídlo spoleãnosti Impromat CZ v praÏské Michli

Produkãní barevn˘ digitální tiskov˘ stroj RICOH PRO C901

‰kolením RICOHu.“ Po celé âeské republice
se pohybuje stovka servisních technikÛ
Impromatu ﬁízen˘ch centrálním Servis Deskem.
Distributorem RICOHu jsou jiÏ od poãátku
90. let, kdy se chtûl Impromat orientovat
na prodej a servis kanceláﬁsk˘ch produktÛ.
Na veletrhu CeBIT v Hannoveru byl osloven
RICOH a vzniklo toto vskutku ojedinûlé
„manÏelství“, které trvá více neÏ 20 let.
Od té doby spolupráce trvá a je úspû‰ná
natolik, Ïe âeská republika (i Slovensko,
kde pÛsobí sesterská spoleãnost Impromat
Slov) je dnes jedinou zemí v regionu, kde nemá
v distribuci sv˘ch strojÛ RICOH majetkov˘
podíl, protoÏe to vzhledem ke kvalitû
zamûstnancÛ a sluÏeb Impromatu nepotﬁebuje.
RICOH jako znaãka, podle Jakuba Eremiá‰e
uÏ i u nás zaãíná b˘t vnímán jako jeden z velké
ãtyﬁky v˘robcÛ digitálních produkãních
cutsheetov˘ch strojÛ. Zatímco své kanceláﬁské
stroje RICOH vyrábí i montuje pﬁeváÏnû
v asijsk˘ch továrnách, produkãní stroje RICOH
PRO jsou vyrábûny na zakázku v anglickém
Telfordu nedaleko Lond˘na.
„Produkãní stroj není definován pouze
samotn˘m tiskov˘m v˘konem“, ﬁíká Oldﬁich
Kuna. „Obecná pouãka zní, Ïe tiskárny
do metrákové hmotnosti patﬁí na stÛl,
do pÛl tuny na kanceláﬁskou chodbu
a nad tuto hmotnost do tiskového centra.“
Minimální konfigurací produkãního stroje
je kombinace tiskového enginu
a nejjednodu‰‰ího v˘stupního zaﬁízení
(zatímco u kanceláﬁsk˘ch strojÛ je v˘stup
souãástí enginu). U produkãních strojÛ jsou
v˘raznû vy‰‰í poÏadavky na rychlost a kvalitu
servisního zásahu neÏ u kanceláﬁsk˘ch. Stroje
mají dálkovou diagnostiku, technik
se spotﬁebním materiálem a díly ãasto pﬁijede
je‰tû dﬁíve, neÏ si zákazník uvûdomí, Ïe jej
potﬁebuje.

V Praze v souãasnosti pracuje ‰est produkãních
strojÛ RICOH instalovan˘ch za poslední rok,
nemluvû o bezpoãtu kanceláﬁsk˘ch modelÛ.
Zákazníci se rekrutují od státní správy pﬁes
korporátní tisk aÏ po grafickou branÏi, v terénu
slouÏí i patnáctileté stroje. âernobílé stroje mají
Ïivotnost 60 milionÛ stran, barevné
do 21 milionÛ.
Pokud jde o finanãní podmínky prodeje strojÛ,
nabízí Impromat pﬁím˘ prodej i v‰echny formy
pronájmu s moÏn˘m následn˘m odprodejem
nebo v˘mûnou zaﬁízení nebo si zákazník mÛÏe
stroj profinancovat pﬁes leasingovou
spoleãnost, se kterou jiÏ spolupracuje
(napﬁíklad pﬁi dﬁívûj‰í koupi ofsetového stroje).
Impromat sám ve své nabídce nespolupracuje
s Ïádnou leasingovou spoleãností –
má zku‰enost, Ïe jím nabízené podmínky
financování jsou pro zákazníky vÏdy
v˘hodnûj‰í neÏ podmínky leasingovek, nehledû
na administrativní nároãnost celé operace.
Zákazníci si zcela normálnû nosí na zkou‰ky
do showroomu PRO materiály, které bûÏnû
nepouÏívají, protoÏe jim dûlají na stávajících
strojích problémy. A tyto zkou‰ky obvykle
dopadnou dobﬁe. Je velkou pravdou,
Ïe zákazník si chce koupit právû onen stroj,
na kterém v showroomu tiskl a s nímÏ byl
spokojen. Dodací lhÛty jsou obvykle kolem ãtyﬁ
t˘dnÛ. Specialisté Impromatu samozﬁejmû
zajistí implementaci stroje nebo ﬁe‰ení
do stávajícího workflow zákazníka, aby pﬁi

Jakub Eremiá‰ obchodní zástupce spoleãnosti Impromat CZ
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poÏadavcích na zv˘‰ení produkãního objemu
zákazník nemusel pﬁijímat dal‰í personál
na pﬁíjem ãi kalkulaci zakázek a dal‰í s tím
spojené ãinnosti.
Hlavním tahákem leto‰ního OpenDay byla
novinka RICOH Pro C901 Grafic Arts Edition
OpenDay byl nejvíce zamûﬁen na novinku:
produkãní barevn˘ RICOH PRO C901/C901S,
dal‰ího devítistovkou ﬁady. Stroj byl pﬁedstaven
koncem listopadu na Chicagském veletrhu
Print, od poloviny bﬁezna je na showroomu
PRO v Praze. Urãen je do grafické oblasti a jeho
doporuãená Ïivotnost ãiní 21 milionÛ stran,
tiskne 90 stran za minutu v rozli‰ení 1200 dpi.
Celková zásoba papíru ve stroji mÛÏe ãinit
aÏ 11 000 listÛ. Mûsíãní zatíÏení by mûlo ãinit
alespoÀ 100 000 stran, optimálnû 350 000
a maximálnû 580 000 stran formátu A4.
Îivotnost kaÏdé z tonerov˘ patron ãiní 110 350
stran A4. K zaﬁízení stroje lze vyuÏít ripy Efi
Fiery ãi Kodak Creo. Model s oznaãením „S“
disponuje integrovan˘m skenovacím zaﬁízením.
Ve sv˘ch parametrech nemá stroj konkurenta.
·iroká je nabídka dokonãovacího pﬁíslu‰enství:
stroj mÛÏe b˘t vybaven standardním fini‰erem
s kapacitou 3000 listÛ, interním a produkãním
fini‰erem broÏur pro vazbu V1 z dílny
Plockmatic AB, in-line jednotkou s tavn˘m
lepidlem pro lepenou vazbu V2 s trojﬁezem
do tlou‰Èky 200 listÛ a nebo automatickou
krouÏkovou vazbou do 100 listÛ, coÏ
je v souãasnosti unikát. Za zmínku stojí
pouÏit˘ typ krouÏkové vazby, kter˘ umoÏÀuje
jednoduché opûtovné rozevírání a zavírání
(napﬁíklad pﬁi pﬁidávání ãi odebírání listÛ
publikace), aÈ jiÏ ruãnû ãi s pomocí
dodávaného nástroje. Dokonãovací jednotky lze
do urãité míry ﬁetûzit za sebe, nûkdy tak
vznikají aÏ sedmimetrové „vláãky“.
„Tiskaﬁi jsou toho názoru, Ïe olej patﬁí do auta,
ne do tisku“, ﬁíká Jakub Eremiá‰. Bezolejov˘
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zaÏehlovací mechanismus a vysoká tisková
produktivita, kdy je pﬁenosov˘ pás mazán
samotn˘m tonerem a nikoliv silikonov˘m
olejem jako u pﬁedchozích modelÛ. Spoleãnû
s nov˘mi polymerick˘mi PxP tonery na bázi
PES s 5mikronovou technologií sniÏují tepelné
namáhání tiskov˘ch médií a pﬁispívají také
ke sniÏování spotﬁeby elektrické energie –
energetická nenároãnost se projevuje
i na ohodnocení Energy Star 1.1. Teplota
zapékání je variabilní podle plo‰né hmotnosti,
tlou‰Èky a druhu potiskovaného materiálu, ãiní
145 – 200 °C.
Stroj nemusí tisknout pouze na papíry urãené
pro digitální tisk, je vyladûn i pro tisk
na papíry ofsetové. Celkovû jde zhruba
o 260 pﬁeddefinovan˘ch druhÛ a gramáÏí
papíru a jin˘ch materiálÛ, pﬁiãemÏ lze tyto
parametry upravovat pﬁi pﬁidávání
aÏ 1000 nov˘ch materiálÛ. Rozsah plo‰n˘ch
hmotností je 60 – 300 g/m2. Nedoporuãují
se pouze pokovené papíry a vinyly (na rozdíl
od tepelnû odolnûj‰ích PES fólií). Témûﬁ
v‰echny zmínûné materiály lze potiskovat
oboustrannû. Jak z tandemového zásobníku,
tak z kazety lze dávkovat papíry formátu
SRA3. Automatickou detekcí formátu
disponuje i by-pass, coÏ u konkurenãních
strojÛ není bûÏné. Pﬁesnost registrace ãiní
+/– 0,5 mm.
Stroj váÏí v základní konfiguraci necelou tunu.
Nepotﬁebuje speciální fundament, ale

V˘konné kanceláﬁské multifunkãní zaﬁízení RICOH Aficio
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Oldﬁich Kuna pﬁedvádí snadnou v˘mûnu tonerov˘ch
patron

u nerovn˘ch podlah apod. je vhodné stroj
podloÏit. Zdrojem napûtí pro nûj je jednofázová
zásuvka na 25A/230 V, kterou Impromat
dodává se strojem.
Jak jsme vás jiÏ v Typografii informovali,
RICOH nedávno uzavﬁel dohodu se spoleãností
Heidelberg, o vzájemné obchodní podpoﬁe
a spolupráci ohlednû právû zmínûného stroje
a doufejme do budoucna i celé barevné ﬁady,
s pilotní spoluprací na území Nûmecka
a Velké Británie, do pﬁí‰tího veletrhu Drupa
by se mûla spolupráce roz‰íﬁit na celou Evropu.
Jakub Eremiá‰ se konkurence nebojí: „Naopak,
je to v˘borná reference“, ﬁíká. Lze oãekávat,
Ïe v budoucnu dojde rovnûÏ k integraci strojÛ
RICOH do hybridního workflow Heidelbergu.
âeká nás dal‰í pﬁekvapení Jakub Eremiá‰
jiÏ v Impromatu pﬁed deseti lety pÛsobil, poté
pracoval v oblasti rotaãního flexotisku,
sítotisku i archového ofsetu a po osmi letech
se vrátil zpût. „Trendy ke zmen‰ování nákladu
jsou velmi patrné“, ﬁíká. „Znám napﬁíklad
tiskovou halu, kde pﬁed deseti lety z pûti strojÛ
vÏdy tak ãtyﬁi tiskly a jeden se pﬁem˘val. Dnes
je to naopak“.
V showroomu PRO v Praze najdete také
ãernobíl˘ produkãní tiskov˘ stroj RICOH PRO
1357 EX, ale také zástupce v˘konn˘ch
„chodbov˘ch“ kanceláﬁsk˘ch multifunkãních
zaﬁízení. Na zaãátek druhého pololetí 2011
pﬁipravuje RICOH dal‰í pﬁíjemné pﬁekvapení –
pÛjde rovnûÏ o barevn˘ produkãní stroj tﬁídy
PRO, urãen˘ pro provozy s niÏ‰ím tiskov˘m
v˘konem av‰ak pﬁi zachování produkãní
charakteristiky v˘stupu a ke specifick˘m
tiskov˘m úãelÛm. Jedin˘m skuteãn˘m
problémem stávajícího stroje je totiÏ skuteãnost,
Ïe jde o opravdové „dûlo“, kdeÏto mnoho
zákazníkÛ potﬁebuje sice produkãní stroj, ale
pro men‰í produkci, tedy „na vrabce“. ×
Miroslav Doãkal

