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Daniel Kraus
Hewlett-Packard s.r.o.
1 Spoleãnost HP, divize HP Indigo, mûla
velmi úspû‰n˘ rok 2011. Za pomûrnû
obtíÏné ekonomické situace se nám podaﬁilo
umístit v âeské republice 4 tiskové stroje
a jeden kus na Slovensku. Za zmínku stojí
instalace tiskového ﬁe‰ení pro malonákladov˘
tisk knih a fotoknih, jehoÏ základní souãástí
je tiskov˘ stroj HP Indigo W7200. Jedná
se o první instalaci tohoto typu stroje
(kotouãov˘) ve stﬁední Evropû. Instalace
stroje HP Indigo 5500 na Slovensku je také
velmi v˘znamná, vÏdyÈ je to v oblasti
produkãní digitální barvy první instalace
po dlouhé dobû v regionu. Obecnû lze ﬁíci,
Ïe úsporná opatﬁení napﬁíã trhem vedou
ke sniÏování nákladÛ tisku a stále více firem
tiskne „on demand“ v okamÏiku, kdy
tiskovinu skuteãnû potﬁebuje. VzrÛstá objem
malonákladového tisku na úkor vy‰‰ích
nákladÛ, zvy‰ují se nároky na sluÏby, rychlost
a flexibilitu. Atraktivním ﬁe‰ením, navíc
s vysokou pﬁidanou hodnotou, je právû
technologie HP Indigo.
2 Opatrnost, opatrnost, opatrnost. To jsem
sly‰el z úst mnoha tiskaﬁÛ v pﬁedvánoãním
období. Tiskárny jiÏ mají zku‰enost s hor‰ími
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ãasy, ale v‰ichni si uvûdomují, Ïe mÛÏe b˘t
je‰tû hÛﬁ, pokud se rozpadne eurozóna apod.
Tiskárny budou opatrné, pokud jde
o investice. Na druhou stranu budou nadále
tlaãeni do men‰ích a men‰ích tiskov˘ch
nákladÛ, dodávka tiskovin obratem se stává
standardem. Z hlediska dodavatele
digitálních produkãních tiskov˘ch strojÛ
zÛstávám optimista. ProÏíváme období
transformace trhu z technologií analogov˘ch
na digitální. Z tohoto pohledu je HP Indigo
urãitû na trendové vlnû.
3 Veletrh drupa je jednou za ãtyﬁi roky
a je to urãitû nejdÛleÏitûj‰í akce v oblasti
polygrafie a tisku. Zﬁejmû v‰ichni
vystavovatelé pracují na tom, aby zde mohli
ukázat nûco nového. Je to akce, na které
se polygrafie zpravidla posouvá skokovû
dopﬁedu, jsou zﬁejmé trendy, pﬁedstavují
se vize. Pokud firmy zvaÏují investici
v pﬁí‰tím roce, zﬁejmû si na drupu poãkají.
AÈ uÏ ti, co chtûjí poﬁídit stávající technologii
za lep‰í ceny nebo ti, kteﬁí chtûjí to nejnovûj‰í
a technologicky nejvyspûlej‰í.
Tû‰ím se na pﬁekvapení, které drupa pﬁinese!
Martin Piln˘
Konica Minolta Business Solutions Czech,
spol. s r.o.
1 Konica Minolta Business Solutions Czech,
spol. s r. o. (dále jen Konica Minolta) byla
velmi úspû‰ná ve v‰ech sv˘ch obchodních
aktivitách. Já osobnû zastupuji pouze divizi
digitálního produkãního tisku, kde docházelo
v roce 2011 k velmi v˘znamn˘m
technologick˘m inovacím, roz‰iﬁování
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produktového portfolia, testování nov˘ch
konceptÛ a ﬁe‰ení a rozvoj poprodejních sluÏeb.
V oblasti produkãního laserového tisku
povaÏujeme za zásadní krok uvedení na trh
archového digitálního tiskového stroje
Konica Minolta bizhub PRESS C8000
s vysok˘m tiskov˘m v˘konem a tiskovou
stabilitou a velkoformátového tiskového stroje
KIP Color 80 vhodného pro komerãní tiskové
provozy s poÏadavky na velkoplo‰n˘ tisk
s nízk˘mi provozními náklady. T˘m na‰ich
specialistÛ pﬁipravil i netradiãní a v âR zcela
ojedinûlé ﬁe‰ení pro dokonãovací operace
s tiskovinou. Jedná se o technologii KERN
EasyMailer K515 urãenou pro kompletaci
tiskové zásilky vãetnû on-line v˘roby
DL obálky. Celé ﬁe‰ení je koncipováno
pro individuální ti‰tûné marketingové
kampanû s vysok˘m stupnûm kreativního
provedení a personalizovaného sdûlení.
Na‰i zákazníci si pochvalují i vybavenost
pﬁedvádûcích center v Praze a v Brnû,
kde mohou testovat nové tiskové technologie
a dal‰í ﬁe‰ení. Tû‰í nás, Ïe mÛÏeme
nabídnout pﬁedvedení nov˘ch tiskov˘ch
technologií v okamÏiku jejich uvedení
na trh a poskytnou kvalitní technické
i personální zázemí pro na‰e klienty pﬁi jejich
testování.
2 Konica Minolta má v oblasti
produkãního tisku v˘znamné cíle. Ov‰em
jednoznaãnou prioritou samozﬁejmû zÛstává
zdokonalování procesÛ v komunikaci
s na‰imi zákazníky. Uvûdomujeme si,
Ïe dynamick˘ rÛst poptávky po digitálním
produkãním tisku u poskytovatelÛ
tiskov˘ch sluÏeb klade vysoké nároky
na kvalitu na‰ich servisních sluÏeb
a aktivní pﬁístup k ﬁe‰ení ve‰ker˘ch
technick˘ch problémÛ pﬁímo s v˘robcem
zaﬁízení.
Ke zkvalitnûní pﬁedprodejních i poprodejních
konzultaãních a poradensk˘ch sluÏeb jsme
posílili a budeme i nadále roz‰iﬁovat ná‰ t˘m
o profesionály s vysok˘m stupnûm
praktick˘ch znalostí a dovedností v oblasti
polygrafie.
3 Na‰e v˘vojová laboratoﬁ v mateﬁské
spoleãnosti Konica Minolta v Japonsku
v posledních letech ukazuje, Ïe má vysok˘
odborn˘ potenciál. Velké mnoÏství
technick˘ch inovací a poãet novû uveden˘ch
tiskov˘ch strojÛ poukazuje na rozhodnutí
Konica Minolta investovat finanãní prostﬁedky
do dal‰ího v˘voje nov˘ch produktÛ jak
v oblasti stávajících technologií, tak na bázi
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ostatních, pro budoucnost strategick˘ch
technologií, vhodn˘ch pro plnobarevnou
tiskovou reprodukci obrazu a textu.
Z pohledu aktuálních zmûn v tiskové
produkci vnímáme veletrh drupa 2012 jako
strategick˘ mezník v dal‰ím v˘voji tiskov˘ch
technologií a indiciích o smûrech budoucích
investic v polygrafii. Za hlavní povaÏujeme
trend v produkãním velkoplo‰ném tisku
(Wide format) a obecnû sílící poptávce
po technologiích v oblasti digitální tiskové
produkce.
Jakub Eremiá‰
Impromat CZ spol. s r.o., distributor Ricoh
1 Z pohledu segmentu digitálních
produkãních strojÛ se na‰í spoleãnosti
podaﬁilo etablovat na ãeském trhu.
Spoleãnost IMPROMAT a jí zastupovan˘
japonsk˘ v˘robce RICOH se v roce 2011 stali
plnohodnotn˘m hráãem na poli produkãního
tisku a to jak z pohledu zákazníkÛ, kteﬁí nás
jiÏ zcela automaticky pﬁímo oslovují, tak
z pohledu konkurence, coÏ bylo na‰ím
hlavním cílem.
2 Do nového roku vstupujeme s jasn˘m
oãekáváním udrÏení nastoleného trendu,
s oãekáváním roz‰iﬁování pÛsobení
spoleãnosti IMPROMAT a znaãky RICOH
na ãeském digitálním polygrafickém trhu.
3 Podle na‰eho názoru veletrh drupa 2012
potvrdí smûﬁování polygrafie smûrem
k digitalizaci a automatizaci v‰ech
procesÛ. Potvrdí sbliÏování produkãního
digitálního a ofsetového tisku a jejich
vzájemné propojení z hlediska jednotného
workflow.
Tímto chceme v‰em va‰im ãtenáﬁÛ popﬁát
mnoho úspûchÛ v novém roce a chceme
je souãasnû pozvat na kvûtnov˘ veletrh
drupa 2012, kde budou mít samozﬁejmû
moÏnost vidût novinky spoleãnosti RICOH.
Jan Pachman
Océ-âeská republika, s.r.o.
1 Byl to boj, ale na‰e spoleãnost v klíãov˘ch
oblastech obstála. Z pozice trÏeb jsme opût
dosáhli meziroãního rÛstu, coÏ se pﬁi pohledu
na posledních 5 let (dokonce i v letech 2008
a 2009) stává pravidlem. Rok 2011 byl v‰ak
z pohledu nového obchodního potenciálu
velmi limitovan˘, a to nejen kvÛli
pﬁetrvávajícím obavám v urãit˘ch siln˘ch
trÏních segmentech (napﬁíklad stavebnictví),
ale také díky dramatick˘m sníÏením
prodejních cen konkurentÛ, kteﬁí svou snahu:
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„prodat za kaÏdou cenu“, posunuli
do extrémních poloh.
2 Stav pro nové investice velmi obtíÏn˘.
Pﬁetrvávající omezen˘ potenciál pro nové
obchody. Perspektivu pﬁedev‰ím v oblasti
optimalizace, automatizace a ﬁízení
dokumentÛ ãi cel˘ch dokumentov˘ch procesÛ
ve spoleãnostech.
3 Nastaví dal‰í strategick˘ smûr v oblasti
klasické polygrafie a jistû pﬁimûje
k hlub‰ímu zamy‰lení nad moÏnostmi vyuÏití
digitálních tiskov˘ch zaﬁízení
v polygrafickém prostﬁedí. Dále potvrdí
správnost nov˘ch smûrÛ v oblasti
propojování tisku dokumentÛ
s promûnn˘mi daty (napﬁíklad v˘pis
z bankovního úãtu) s marketingov˘mi
a produktov˘mi sdûleními.
Viktor Matu‰tík
FUJIFILM Europe GmbH, organizaãní sloÏka
1 Uplynul˘ rok byl pro na‰i spoleãnost
velmi dÛleÏit˘ hlavnû z pohledu zavedení
nové generace bezprocesních tiskov˘ch
desek PRO-T3 a dal‰ích dÛleÏit˘ch instalací
vyvolávacích automatÛ se systémem ZAC,
které pomohly dále nav˘‰it ná‰ podíl
na ãeském polygrafickém trhu. V roce 2011
také probûhly první velké instalace
inkjetov˘ch tiskov˘ch strojÛ INCA a UVistar.
Jedná se o nov˘ smûr, kterému se na‰e
spoleãnost vûnuje a i do budoucna pﬁipravuje
dal‰í zajímavé technologie.
2 Nadcházející rok bude nejspí‰e
ve znamení mezinárodního veletrhu drupa.
Avizované jsou novinky z oblasti zpracování
tiskov˘ch desek, ale i inkjetov˘ch
technologií. Pﬁipravujeme vstup na trh
flexotisku. Hlavnû se ale budeme snaÏit
i nadále podporovat na‰e stávající zákazníky
pﬁi jejich sloÏitém pÛsobení v nelítostném
konkurenãním prostﬁedí.
3 V‰e se bude odvíjet od toho, kdo
v‰echno se drupy aktivnû zúãastní. Mnoho
v˘robcÛ a dodavatelÛ se pot˘ká s váÏn˘mi
finanãními problémy a reprezentativní
prezentace aktuálních trendÛ pro nû nebude
ekonomicky únosná. Prezentace zdravé
ekonomické spoleãnosti s jasnou vizí
v˘voje pro nadcházející léta bude, myslím,
pomûrnû vzácná. O to jednodu‰‰í bude
volba tûch, kteﬁí uvaÏují o investici
do technologie, která jim umoÏní udrÏet
náskok pﬁed konkurencí. Jin˘mi slovy drupa
2012 nebude ani tak o tom „co“, ale spí‰e
„s k˘m“. ×

PTÁME SE DODAVATELÒ

Kontrola kvality digitálního tisku

1 Jak˘m zpÛsobem je kontrolována kvalita
v˘tiskÛ na va‰ich digitálních ãernobíl˘ch
tiskov˘ch strojích?
2 Jak˘m zpÛsobem je kontrolována kvalita
v˘tiskÛ na va‰ich digitálních barevn˘ch
tiskov˘ch strojích?
3 Jaká opatﬁení doporuãujete k zaji‰tûní
vynikající kvality tiskÛ z digitálního
stroje? (napﬁ. konstantní teplota a vlhkost
v místnosti – klimatizace, pouÏívání
papírÛ pro digitální tisk, apod.)
4 Kvalita digitálního tisku je hodnû závislá
na kvalitních datech pro tisk. Je moÏné
obecnû ﬁíci, jak správnû pﬁipravit data pro
digitální tisk?
Martin Bûlík, obchod a marketing
DataLine Technology, a.s.
1 V‰echny stroje, které prodáváme,
umoÏÀují barevn˘ i ãernobíl˘ tisk.
2 Stroje mají vestavûn˘ denzitometr X-Rite,
pomocí kterého se dûlají kalibrace na papír,
tedy denzity, ale i LUT tabulky.
Na vytvoﬁené kﬁivky se pak následnû
aplikuje kﬁivka s poÏadovan˘m nárÛstem
tiskového bodu. Stroj pak podle uÏivatelského
nastavení sám v prÛbûhu tisku kontroluje
po urãitém poãtu kopií barevnost a upravuje
hodnoty tak, aby byla shoda barevnosti
co nejvût‰í.
3 Pﬁed instalací stroje dostává zákazník
pﬁíruãku, ve které jsou popsány poÏadované
hodnoty pracovních teplot a vlhkosti.
Doporuãujeme také umístûní stroje
do oddûlené místnosti, kvÛli jednodu‰‰ímu
zaji‰tûní v˘‰e uveden˘ch poÏadavkÛ, a také
kvÛli omezení pra‰nosti napﬁ. z ofsetov˘ch
strojÛ. PouÏívání certifikovan˘ch papírÛ
pro digitální tisk samozﬁejmû zvy‰uje
bezproblémov˘ chod stroje a zvy‰uje kvalitu
v˘tiskÛ.
4 V˘hoda digitálních strojÛ je pﬁesn˘ soutisk
barev, takÏe DTP operátoﬁi nemusí vûnovat
ãas trappingu. Také je zaji‰tûna vysoká
kryvost ãerné barvy a není nutné pouÏívat
soutisk s cyanem.

Michal Toman, Product Manager SBU DP/PP,
Océ-âeská republika, s.r.o.
1 a 2 Problematika – a tedy i odpovûì
na obû otázky – je podobná pro ãernobílé
i plnobarevné stroje (záleÏí samozﬁejmû
na definici pojmu „kvalita v˘tiskÛ“), i kdyÏ
u plnobarevného tisku je komplexnûj‰í,
vzhledem k potﬁebû udrÏení barevné stálosti
a vûrnosti tisku, která u ãernobíl˘ch zaﬁízení,
vzhledem k ãernobílému zobrazení barevné
reality, odpadá. Jiná odpovûì bude
u produkãních archov˘ch systémÛ a jiná
u kontinuálních systémÛ, bude se li‰it i dle
pouÏité tiskové technologie. Pﬁesto
se pokusíme obecnû odpovûdût na obû otázky
souãasnû.
ZpÛsoby hlídající kvalitu v˘tisku
na tiskov˘ch strojích se li‰í dle pouÏité
technologie tiskov˘ch strojÛ. Elektrografické
systémy pouÏívají jiné metody neÏ napﬁíklad
inkjetové tiskové stroje. Elektrografické
systémy vyuÏívají kromû inteligentních
senzorÛ teploty a vlhkosti, které eliminují
vliv zmûn okolního prostﬁedí na v˘sledn˘
v˘tisk i systém automatické kalibrace barev
v reálném ãase. Stroj tiskne po kaÏdém
obrazu barevné vzorky, které mûﬁí vnitﬁním
densitometrem a zaji‰Èuje tak konzistentní
kvalitu barev i pﬁi tisku dlouh˘ch úloh.
Stroje, vyuÏívající unikátní technologie
„Océ Direct Pres“, navíc vytváﬁí obraz
principálnû jinak, neÏ elektrografie
(„nesvûtelnou“ cestou) a závislost
na podmínkách okolního prostﬁedí tak
prakticky odpadá.
U kontinuálních systémÛ je vzhledem
k rychlosti tisku hlídání kvality problém je‰tû
zásadnûj‰í. Není v silách operátora
kontrolovat v˘tisk na neustále se pohybující
roli. Proto existují systémy, které umoÏÀují
kamerou kontinuálnû a celoplo‰nû snímat tisk
na roli a systém mÛÏe buì zobrazovat
v urãit˘ch intervalech „zastavenou“
poti‰tûnou ãást role na velké obrazovce, nebo
snímat kaÏdou stránku a tu ukládat pro
moÏnou kontrolu do PDF (Scan2Review).
Nejsofistikovanûj‰ím zpÛsobem je ale
Océ Color Print Inspection System, kter˘ umí
nejen kontrolovat barevnost, densitu nebo
registraci, ale také detekovat pruhy, ãíst
ãárové kódy nebo OCR znaky, detekovat
perforace a kontrolovat správnost poti‰tûn˘ch
dat. To v‰e v plné produkãní rychlosti, která
mÛÏe dosahovat aÏ 3300 plnobarevn˘ch stran
A4 za minutu. Tonerov˘ kontinuální tiskov˘
systém Systém Océ ColorStream 10000

je napﬁíklad vybaven integrovanou in-line
linearizací barev – systémem ﬁízení
konzistence barev, kter˘ bûhem tisku
kontroluje hodnoty kaÏdé barvy. S touto
zárukou kvality a konzistence barev na kaÏdé
stránce si uÏivatelé mohou b˘t jisti, Ïe první
i poslední stránka dokumentu budou
vyti‰tûny ve stejné kvalitû, bez ohledu
na mnoÏství ti‰tûn˘ch dat. U tûchto
produkãních kontinuálních tiskov˘ch
systémÛ ale nejde jen o „prostou“ technickou
kvalitu tisku, ale také o integritu dat –
aby napﬁ. pﬁi transakãních tiscích byla
pﬁední i zadní strana v˘pisu úãtu v˘pisem
z úãtu téhoÏ klienta a dostala se navíc
do správné obálky. Proto tiskárny Océ
vyuÏívají na úrovni stroje unikátní
patentovan˘ systém znaãek, kter˘ tuto
integritu zaji‰Èuje. Tyto znaãky leÏí mimo
fyzickou oblast stránek a nejsou tedy
na v˘sledném tisku vidût. Dále
„nad tiskárnami“ bûÏí sofistikované systémy,
sloÏené ze systémÛ ãidel a ãteãek
v kombinaci s ﬁídícím SW, zaji‰Èující
bezchybnou produkci tiskovû nároãn˘ch
a datovû citliv˘ch aplikací napﬁ.
u Transpromo tiskÛ.
3 Obecnû lze ﬁíci, Ïe pro dosaÏení
maximální kvality tisku je vhodné udrÏovat
konstantní (pro dan˘ stroj optimální)
teplotu, vlhkost a pra‰nost v místnosti.
Speciální pozornost je také potﬁeba vûnovat
skladování médií. Média by mûla b˘t
dostateãnû dlouho uskladnûna v místû tisku,
nebo v místnosti se stejnou teplotou
a vlhkostí. Stejnû tak dÛleÏité je dodrÏování
v˘robcem doporuãovan˘ch period
a kvality preventivních operátorsk˘ch
ãinností (ãi‰tûní/v˘mûna spotﬁebních
dílÛ atp.) a obecnû zaji‰tûní optimálního
zpÛsobu vyuÏívání stroje dostateãnû znalou
obsluhou.
4 Obecnû lze takovouto definici poskytnout
jen velmi tûÏko, i kdyÏ nûkteré principy jsou
a vÏdy budou spoleãné. Doporuãení pro
pﬁípravu dat pro digitální tisk se li‰í dle
pouÏit˘ch tiskov˘ch technologií
(kanceláﬁské/produkãní, ãernobílé/barevné,
tonerové/inkoustové), datového workflow
(tiskov˘ jazyk, datové zdroje, okamÏik
ripování zaslan˘ch dat, tisková aplikace,
zpÛsob generace finálních dat),
a pouÏívan˘ch médií. Navíc je vÏdy tﬁeba brát
do úvahy specifické preference zakázky
(preference kvality, nebo co nejniÏ‰ích
nákladÛ). Obecné doporuãení, univerzální

