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Dne 27. listopadu 2013 v Hotelu Clarion
Congress Hotel Prague uspoﬁádala spoleãnost
Agfa Graphics N.V. akci s názvem Agfa Fórum
2013, kde byly formou krátk˘ch prezentací
pﬁedstaveny novinky v jejím sortimentu. Heslem
dne bylo „Otevﬁete si vlastní webov˘ obchod“ –
úãastníci byli seznámeni s moÏnostmi, které pro
ofsetové tiskárny i signmaking pﬁiná‰í :Apogee
StoreFront. Hosty programu byli Ing. Antonín
Charvát ze spoleãnosti Eizo Europe GmbH o.s.,
Alain Cormond z Agfa Graphics HQ, manaÏer
rozvoje spoleãnosti pro komerãní software
a Moataz Salah Eldin, Agfa Graphics N.V. region
SEE, obchodní manaÏer pro InkJet systémy.
V tomto ãlánku vám pﬁiblíÏíme nejzajímavûj‰í
témata z Agfa fóra.
Agfa Fórum 2013 zahájil krátk˘m úvodem
Jan Barták ze spoleãnosti Agfa Graphics.
Alain Cormond pﬁedstavil spoleãnost Agfa
Graphics a nastínil 5 hlavních trendÛ, které
se dnes v grafickém prÛmyslu vyskytují:
■ Cloudové sluÏby
■ Integrace hybridních workflow systémÛ
■ roz‰iﬁující se mobilní publikování na trhu
novin a ãasopisÛ
■ Zamûﬁení na obchod místo zamûﬁení na v˘robu
■ Workflow systémy pro Sign & Display
s integrovan˘m prostﬁedím a specifick˘mi
nástroji
Cloudové sluÏby jsou nákladovû pﬁíznivá
ﬁe‰ení, která nevyÏadují investiãní náklady,
jsou odpovûdí na rostoucí nároky souãasnosti,
poznamenané krizí. Systémy mohou b˘t
otevﬁené, privátní nebo hybridní – Agfa
Graphics nabízí nejen vlastní cloudové ﬁe‰ení,
ale také infrastrukturu a podporu. Konkrétnû
se jedná o produkty Apogee StoreFront
& Arkitex Eversify.

Antonín Charvát, Eizo Europe GmbH o.s.

Nabídka produktÛ ti‰tûn˘ch digitálnû stále
poroste a nároky na automatizaci produkce
budou také rÛst. Na trhu a v tiskárnách existuje
mnoho zaﬁízení, která je vhodné zaãlenit
do workflow a pﬁipojit. Apogee se díky aktivní
spolupráci s dal‰ími produkty stává
integraãním prvkem produkãního workflow.
Agfa nabízí Apogee Prepress jako hub
(centralizaãní prvek – poznámka redakce),
kter˘ ﬁídí hybridní infrastrukturu, umoÏÀuje
automatizaci zpracování, plánování v˘roby,
pﬁehled o zakázkách a pﬁesmûrování na dal‰í
v˘stupní zaﬁízení. Jedná se o otevﬁené
integrované ﬁe‰ení s podporou JDF nebo JMF.
Na trhu novin a ãasopisÛ se stále roz‰iﬁuje
mobilní publikování. Agfa Graphics nabízí
systém Arkitex Eversify pro automatickou
publikaci pro mobilní zaﬁízení.
Jak rostou potﬁeby a v˘roba se stává sloÏitûj‰í,
moÏnosti vyrábût rÛzné formy produktÛ
na rÛzn˘ch zaﬁízeních nutí tiskárny orientovat
se více na obchod neÏ na vlastní v˘robu. MIS
se stává ﬁídícím systémem, v nûmÏ jsou
zpracovány poÏadavky definované zákazníkem.
Agfa nabízí otevﬁen˘ systém, kter˘ lze
integrovat s vût‰inou MIS rÛzn˘ch v˘robcÛ

Team Agfa Graphics, zleva: Moataz Salah Eldin, Alain Cormond, Jan Barták,
Ladislav Pavli‰, Libor Juﬁíãek a Michal Eisenkolb.
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a kter˘ umoÏÀuje flexibilní spojení s v˘robním
systémem.
Trendem jsou workflow systémy pro Sign
& Display s integrovan˘m prostﬁedím
a specifick˘mi nástroji, protoÏe dﬁívûj‰í
koncept, kter˘m bylo jen „ripování“ dat dnes
jiÏ neobstojí. Nûkteﬁí z dodavatelÛ nabízejí
nûkteré dal‰í moduly pro roz‰íﬁení funkcí, ale
vût‰inou jde o základní nástroje a nikoli
kompletní workflow. Agfa Graphics pﬁedstavuje
workflow :Asanti jehoÏ základem je osvûdãené
pﬁedtiskové workflow Apogee Prepress
s integrovan˘mi nástroji, které umoÏní
automatizaci, práci s barevností, propojení
s dal‰ími produkty a dal‰í funkce.
Webov˘ obchod s tiskovinami
:Apogee StoreFront Alain Cormond a Libor
Juﬁíãek ze spoleãnosti Agfa Graphics pﬁedstavili
software Apogee StoreFront. Toto Web-to-Print
ﬁe‰ení zjednodu‰uje a zrychluje konfiguraci
webového obchodu jeho spu‰tûní. UÏivatel
si v prostﬁedí webového prohlíÏeãe mÛÏe
pﬁizpÛsobit tiskoviny sv˘m potﬁebám,
je nastaven schvalovací cyklus objednávek
a sledování objednávek. Systém sleduje skladové
zásoby a náklady. Je moÏné si vybrat ze dvou
typÛ webov˘ch obchodÛ: veﬁejného, kter˘
je dostupn˘ na webu pro v‰echny souãasné
i potenciální zákazníky, nebo uzavﬁeného, kter˘
je pﬁístupn˘ po pﬁihlá‰ení, urãeného pouze pro
B2B klienty nebo vybrané zákazníky. Apogee
StoreFront umoÏÀuje prodej nejen tiskovin ale
i dal‰ího zboÏí napﬁ. reklamních pﬁedmûtÛ.
V administrátorském rozhraní lze zakázky dále
zpracovávat a upravovat produkty. V systému
je moÏné vytváﬁet ‰ablony jednotliv˘ch tiskovin
napﬁ. vizitky, kam zákazník zadá promûnné údaje
(kontakty na vizitce), grafické prvky a písmo
je jiÏ pﬁednastaveno.
Ladislav Pavli‰ zmínil pﬁehled novinek
v sortimentu Agfa Graphics. Antonín Charvát
ze spoleãnosti Eizo hovoﬁil o ‰piãkov˘ch
grafick˘ch monitorech Eizo, které jsou
kalibrované pomocí integrovaného kalibraãního
sensoru a jsou podporované v produktech Agfa
Graphics. Monitory Eizo jsou tak velmi vhodné
pro softproofing – kontrolu barevnosti
tiskoviny na monitoru poãítaãe.
Velkoformátové tiskárny Agfa V odpolední
ãásti programu pﬁedstavil Moataz Salah Eldin
velkoformátová tisková zaﬁízení Agfa – injetové
tiskárny :Anapurna a UV tiskárny :Jeti, které lze
pouÏít k potisku rolov˘ch i deskov˘ch
materiálÛ. Na úvod byl zmínûn pﬁehled
grafick˘ch aplikací Sign & Display: billboardy,
POP aplikace, out-of-home reklama, orientaãní
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cedule, venkovní aplikace, bannery, vlajky,
v˘lohy, polepy dopravních prostﬁedkÛ, v˘zdoba
obchodÛ, znaãení a reklama na zastávkách
MHD, 3D stojky pﬁed kinosály, lentikulární
tisky. Velkoformátov˘ tisk umoÏÀuje také
dekorování souãástí interiéru napﬁ. kobercÛ,
nábytku, dveﬁí... Kromû bûÏn˘ch deskov˘ch
materiálÛ jako jsou kartony, lepenky, plastové
desky a fólie lze na velkoformátov˘ch
zaﬁízeních Agfa potiskovat i dlaÏdice, dﬁevo,
plátno, lentikulární fólie, okenní rolety nebo
tapety. Závûrem bylo zmínûno ‰iroké portfolio
tiskáren :Anapurna a :Jeti.
Asanti workflow pro Sign & Display Ladislav
Pavli‰ ze spoleãnosti Agfa Graphics mluvil
o workflow Asanti a systému Web-to-Print
Asanti StoreFront pro signmaking. Trhy
se sbliÏují. Dochází ke sniÏování nákladÛ
tiskovin, celkov˘ poãet stránek se také sniÏuje,
omezování nákladÛ zmen‰uje rozmûry archu,
zvy‰ují se nároky na variabilitu – jsou
realizovány lokální reklamní kampanû,
adresové i jazykové mutace. Îivotnost
publikací a potﬁeby jejich pouÏití vyÏadují
kombinaci digitálního a ofsetového tisku.
V souãasnosti je workflow pro velkoformátov˘
tisk obvykle manuální a rozdûlené na izolované
aplikace. Agfa Graphics nabízí automatizované
PDF workflow s integrovan˘mi nástroji
navrÏené pro Sign & Display. Integrace
do jednoho systému poskytuje v˘hodu
konzistentního v˘stupu se spolehliv˘m
zpracováním barev (CMS), bezpeãn˘m
zpracováním transparence a pﬁetiskÛ,
spoleãn˘mi zdroji (písma, ICC profily...).
V˘hody pro obsluhu jsou jednotné prostﬁedí
pro správu a zpracování zakázek a uÏivatelské
prostﬁedí v ãe‰tinû. Flexibilnû lze volit
v˘stupní zaﬁízení. Workflow Asanti pomáhá
sniÏovat náklady, protoÏe automatizace zamezí
chybám a odpadá opakované zpracování
zakázek. Nastavení zpracování zakázky

Libor Juﬁíãek, Agfa Graphics
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Alain Cormond, Agfa Graphics

v pﬁehledném uÏivatelském prostﬁedí zcela
nového klienta je snadnûj‰í a zakázky jsou
rychleji hotové. Asanti je integrované
workflow. Automatizovan˘ pﬁíjem dat probíhá
pﬁes Web-to-Print systém Asanti StoreFront.
Specifické nastavení pro specifické pouÏití
poskytuje stabilní kvalitu v˘stupu a oãekávan˘
v˘sledek pﬁi pﬁedpokládan˘ch nákladech.
Jednoduché pouÏití ve v‰ech smûrech uspoﬁí ãas
operátora. Zakázka je vytvoﬁena v interaktivním
a vizuálním uÏivatelském prostﬁedí. Importovat
lze soubory PDF, 8 bitové soubory JPEG a TIFF,
u kter˘ch lze upravit barevnost je‰tû tûsnû pﬁed
tiskem. Asanti umoÏÀuje export dat pro
vyﬁezávací plotry, kalibraci s vyuÏitím
spektrofotometrÛ, práci s pﬁím˘mi barvami
s podporou tisku bílou barvou. Systém pouÏívá
pro rendrování ovûﬁenou technologii APPE
(Adobe PDF Print Engine), která umoÏÀuje
pﬁímé rendrování PDF a workflow
je pﬁizpÛsobené potﬁebám Sign & Display.
Tiskové desky Michal Eisenkolb
ze spoleãnosti Agfa Graphics pﬁedstavil
v závûreãném pﬁíspûvku nové trendy v oblasti
v˘roby tiskov˘ch desek a také nové produkty.
Kromû ekologick˘ch aspektÛ a stálého tlaku
na sniÏování provozních nákladÛ, zdÛraznil
pﬁínosy tiskové desky Azura TU a její srovnání
s konkurenãními produkty. Nová deska Azura
TU, urãená pro vy‰‰í náklady, umoÏní pouÏívání
bezprocesní technologie i velk˘m tiskárnám. ×

Novoroãní anketa
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celé opatﬁení je kontraproduktivní a blokující dal‰í rozvoj
obchodu.
Michael Kretek, v˘konn˘ ﬁeditel,
Tiskárna Grafico
1 Je moÏné jej povaÏovat za dal‰í rok napjatého oãekávání.
V‰ichni dodavatelé se stále du‰ují, Ïe jiÏ nebudou podporovat nesolventní tiskárny. Jak to tak vypadá, zﬁejmû takové v âesku ani
nejsou :-(!
2 Víc neÏ jsme si naplánovali :-)!
Díky velmi dobré akviziãní ãinnosti obchodního oddûlení, která
byla podpoﬁena v˘born˘mi v˘sledky v˘roby, jsme plánovan˘
rÛst trÏeb pﬁekroãili o 4 %. 15%
meziroãní nárÛst fakturace
je moÏné povaÏovat za velk˘ úspûch. Z pohledu nov˘ch investic
mÛÏeme rok 2013 povaÏovat –
obzvlá‰tû v porovnání s lety minul˘mi – za spí‰e podprÛmûrn˘.
Soustﬁedili jsme se na technologie pro knihárnu tak, abychom
co nejvíce eliminovali nutné kooperace. V prÛbûhu roku jsme zakoupili novou plnû automatizovanou kombinovanou falcku
Stahlfolder KH 82, vybavenou
mimo jiné pneumatickou kapsou
pro okénkov˘ lom. Dále pak druhé ﬁezací centrum Polar 115 Pro.
Poslední investicí roku 2013 pak
bylo dovybavení lepiãky kniÏních hﬁbetÛ Horizon BQ470
o tryskové naná‰ení hﬁbetního
(EVA) i boãního (PUR) lepidla.
Jedná se o zaﬁízení renomované
firmy Robatech.
3 âeká nás velmi nároãné období. Hned z kraje roku budeme
na stávající ‰estibarvov˘ stroj
Heidelberg Speedmaster CX

Michael Kretek

Petr Vavﬁík, ﬁeditel divize
produkãního tisku Konica
Minolta Business Solutions
Czech
1 Rok 2013 byl pro polygrafick˘
prÛmysl zlomov˘. Dlouhodobá
destrukce marÏí na polygrafick˘ch produktech si zaãala vybírat
první daÀ v podobû krachu jednotliv˘ch tiskáren, reklamních
a grafick˘ch studií. Problém mají
pﬁedev‰ím spoleãnosti, které nevytváﬁely v minulosti fond na obnovu v˘robních prostﬁedkÛ. BohuÏel krachy a insolvence jednotliv˘ch spoleãností mají dopad
i na jejich dodavatele. Nûkter˘m
dodavatelÛm to pﬁineslo znaãné
nav˘‰ení pohledávek – bohuÏel
ve velké vût‰inû nevymahatelné –
a znaãné zhor‰ení cashflow.
2 Rok 2013 pﬁenesl spoleãnosti
Konica Minolta jednoznaãné potvrzení vedoucího postavení

na trhu produkãních strojÛ. Dokázali jsme nejen zopakovat prodejní ãísla (prodané kusy, obraty
i profit) jako v roce 2012, ale dokázali jsme je je‰tû nav˘‰it
o 11 %. Je aÏ paradoxní, kdyÏ
si uvûdomíme, Ïe roãní prodan˘
objem kusÛ konkurence ãíslo 3
v poﬁadí, prodá Konica Minolta
za jeden prÛmûrn˘ mûsíc prodeje. Celkovû do‰lo k v˘raznému
poklesu ceny servisních materiálov˘ch smluv, a to hlavnû za barevné prÛjezdy bez omezení pokrytí.
3 Rok 2014 bude pokraãováním
trendÛ roku 2013. Dojde k „doãi‰tûní“ trhu díky konci ãinnosti
pro dal‰í dlouhodobû podfinancované spoleãnosti. Dojde ke stabilizaci cen jednotliv˘ch polygrafick˘ch produktÛ. Pro Konica
Minolta bude rok 2014 rokem
zmûn. Mûníme zpÛsob práce
se zákazníky pro segment produkãních strojÛ s cílem zlep‰it
odbornost a pﬁístup ke kaÏdému
zákazníkovi. Mûníme a doplÀujeme sortiment produkãních strojÛ
Konica Minolta. A mûníme a doplÀujeme sortiment v‰ech zaﬁízení pro dokonãovací operace
v rámci tiskové v˘roby. Cíl v‰ech
zmûn je jasn˘ – chápat a uspokojovat potﬁeby kaÏdého zákazníka
v maximálním moÏném spektru.
4 Kurzové opatﬁení âNB nepﬁineslo absolutnû nic pozitivního
pro v˘hradní dovozce. Nutn˘m
promítnutím do koneãn˘ch cen
za v˘robky a sluÏby naopak zv˘‰ilo ceny pro koneãné spotﬁebitele a tím jen ubralo dal‰í volné
peníze z trhu a v koneãném dÛsledku oddálilo dal‰í obmûny
zaﬁízení. Shrnuto a podtrÏeno –

Petr Vavﬁík

1 Jak˘ byl podle Vás rok 2013
pro polygrafick˘ prÛmysl?
2 Co pﬁinesl rok 2013 va‰í firmû?
3 Jak vidíte budoucí rok 2014?
4 Jak hodnotíte Kurzové opatﬁení
âNB ze dne 7. 11. 2013?

Ing. Marek Pavli‰ta,
REP Tisk spol. s r.o.
1 Byl to krásn˘ a pestr˘ rok,
ostatnû jako v‰echny pﬁedním.
Mnoho vûcí se podaﬁilo, nûjaké
se nepodaﬁily. Obor se mûní
a my s ním. A tak je to správnû.
2 Spustili jsme nové web-toprint, získali PSO certifikaci,
ISO certifikace, nainstalovali
7 nov˘ch strojÛ, zmûnili jsme obchodní model. Pﬁinesl nám tedy
mnoho práce a zábavy.
3 Bude pokraãovat úbytek práce, tlak na cenu, ãi‰tûní trhu.
Mûnit se bude také pﬁístup klientÛ. Zv˘‰í se dÛraz na rychlost
a kvalitu sluÏeb.
4 Tisk penûz (aÈ jiÏ se naz˘vá
jakkoliv) povaÏuji vÏdy za ‰patn˘.

Marek Pavli‰ta

Zaãátek roku je pro mnoho z nás
obdobím bilancování; hodnotíme
svoje ãiny a rozhodnutí v roce
minulém a zároveÀ si stanovujeme cíle do budoucna. A právû
na tuto tématiku jsem se zeptala
nûkolika firem z polygrafické
branÏe.

