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Zaﬁízení, které tiskne 100 stran za minutu
a je vhodné pro jakékoliv produkãní
prostﬁedí, v sobû spojuje rychlost, exkluzivní
obrazovou kvalitu a automatické funkce. Díky
tomu vytváﬁí barevné personalizované
komunikace, tisky, broÏury, fotografické
publikace a speciální produkty. Zaﬁízení
nabízí:
Vy‰‰í v˘kon
� Automatizuje kontrolu barev, vytváﬁí profily
z obrázku do média a nabízí více barev
v krat‰ím ãase a s men‰ím odpadem díky
inline integrovanému ﬁadiãi.
� UdrÏuje tûsn˘ zápis napﬁíã tiskem
od stránky ke stránce díky pﬁesné
technologii pro produkãní zápis.
Vy‰‰í zobrazovací kvalita
� Jako první zaﬁízení na trhu vytváﬁí hladké
linky a gradienty, ostré obrázky, grafiky
a texty pomocí nového Ultra HD rozli‰ení.
Aplikace jsou renderovány v rozli‰ení
1200 x 1200 dpi aÏ do 10 bitÛ – to je více neÏ
300% nav˘‰ení poãtu pixelÛ. Barevná
preciznost dosahuje standardu 600 x 600 dpi.
� Poskytuje vynikající a Ïivé barvy s nízk˘m
leskem a nízkorozpustn˘m inkoustem EA
Dry Ink. Nabízí konzistentní barvy napﬁíã
rÛstn˘mi tiskárnami a místy.

Vût‰í flexibilita
� Nabízí tﬁi varianty ovladaãe – Xerox EX
a EX-P 2100 Print Server s technologií Fiery
a Xerox FreeFlow Print Server. UÏivatelé tak
mohou zaﬁízení upravit podle vlastních
produkãních potﬁeb.
� Podporuje ﬁadu substrátÛ vãetnû lnûného
plátna, polyesteru, vinylov˘ch magnetÛ
a zvlá‰tních materiálÛ.
DoplÀkové funkce = Lep‰í obchodní v˘sledky
S pomocí Xerox Versant 2100 Press mohou
tiskárny v konkurenãním prostﬁedí získat více
zakázek a udrÏet si opakované obchody díky
rÛznému nastavení workflow. Napﬁíklad
pomocí Xerox FreeFlow Core mohou tiskárny
automatizovat komplexní pﬁedtiskové kroky
a pomocí XMPie StoreFlow zase vytváﬁet
a dodávat portály typu web-to-print, které
generují obrat.
Pomocí Xerox Stock Library Manager mohou
tiskárny zjednodu‰it správu materiálÛ –
jednodu‰e pﬁidají dal‰í nebo vyuÏijí
validovan˘ a schválen˘ materiál.
Tiskárny se mohou spolehnout také na sluÏby
Xerox Connect Advantage Services, které
spojují diagnostickou technologii s t˘mem
specialistÛ na proaktivní ﬁe‰ení problémÛ.
Nebo vyuÏít Xerox’s ProfitAccelerator ® Digital
Business Resources s nejvût‰í sbírkou nástrojÛ
a sluÏeb pro obchodní v˘voj.
Dostupnost: Objednávat Xerox Versant 2100
Press je moÏné od 1. záﬁí. ×

ãlánkÛ.
Obálka je vyti‰tûna na stroji Xerox DocuColor 8080
na papíﬁe Xerox Colour Impressions 220 gm2. Vnitﬁní
listy jsou vyti‰tûny na stroji Xerox Nuvera 200 EA

Xerox Versant™ 2100 Press

na papíﬁe Xerox Exclusive 90 gm2. Papíry na toto ãíslo
Typografie digitální sponzorsky dodala spoleãnost Xerox
Czech Republic s.r.o., Vinohradská 151/2828 (vchod C),
130 00 Praha 3, T: 227 036 111, 800 126 126,
F: 227 036 555, E: cze.info@xerox.com, www.xerox.cz

Vyti‰tûno na stroji Xerox DocuColor 8080, na papíﬁe Xerox Colour Impressions 220 gm2, kter˘ sponzorsky dodala spoleãnost Xerox.

Nejãastûj‰í chyby ãesk˘ch firem ve správû
dokumentÛ

âeské firmy ve snaze o systematické ﬁe‰ení pro
správu dokumentÛ stále kladou velk˘ dÛraz
na hardware místo na sluÏby a v tendrech
upﬁednostÀují nejniÏ‰í jednotkové ceny
na úkor komplexního a ve v˘sledku nakonec
ménû nákladného ﬁe‰ení. Mimo jiné tyto
závûry prezentovali konzultanti spoleãnosti
Xerox âeská a Slovenská republika v prÛbûhu
pracovního setkání s odborn˘mi médii.
„Podobnû jako v jin˘ch oblastech
uÏ nerozhoduje hardware, ale pﬁedev‰ím
sluÏba, která mÛÏe b˘t na tento hardware
navázaná; hardware je jen jedním z nástrojÛ,“
ﬁíká Jiﬁí Vanãura, SAO Manager. „Klienti
si to ne vÏdy uvûdomují, tendry proto b˘vají
ãasto jednostrannû orientovány na cenu za kus,
pﬁípadnû cenu za stránku tisku, nezohledÀují
celkové náklady spojené s vlastnictvím, tedy
typicky provozní náklady, spotﬁební materiál,
a v ‰ir‰ím smyslu neﬁe‰í tolik, jak˘ je pﬁínos
daného ﬁe‰ení pro efektivitu, dodrÏování
procesÛ, zaji‰tûní bezpeãnosti a podobnû,“
dodává J. Vanãura.
Dodavatel by tedy podle nûj mûl pÛsobit
pﬁedev‰ím jako konzultant, kter˘ zákazníkovi
pomÛÏe zjistit jeho skuteãné potﬁeby. „Pokud
se zákazníkem nevede dialog, pouze
mechanicky reaguje na jeho poptávku, mÛÏe
mu prokázat medvûdí sluÏbu,“ tvrdí J. Vanãura.
Role správnû fungujícího ﬁe‰ení pro správu
dokumentÛ je tím vût‰í, ãím více se promûÀuje
styl práce v dne‰ních firmách. „Podle odhadÛ
spoleãnosti Xerox bude v roce 2015 celosvûtovû
1,3 miliardy pracovníkÛ mobilních
a 57 procent firem bude nabízet práci
z domova. Tito zamûstnanci ale budou oãekávat
nepﬁetrÏit˘ pﬁístup k firemní síti a firemním
dokumentÛm.

Jiﬁí Vanãura, SAO Manager spoleãnosti Xerox

V takovémto pracovním prostﬁedí roste v˘znam
sluÏeb, které zákazníkÛm pﬁiná‰ejí
automatizaci a zjednodu‰ení, zvy‰ují
bezpeãnost a integraci systémÛ a nabízejí
anal˘zu a optimalizaci. „Díky nim dokáÏí firmy
zv˘‰it produktivitu a mobilitu sv˘ch
pracovníkÛ, lépe svá data chránit, lépe
kontrolovat a tedy i sniÏovat náklady
a v neposlední ﬁadû se chovat více ekologicky,“
uzavírá J. Vanãura.
Hlavní problémy ãesk˘ch firemn v oblasti
správy dokumentÛ:
� firmy potﬁebné systémy mají, ty spolu v‰ak
nespolupracují (help desk, úãetnictví,
CRM,…)
� v rámci snahy o získání co nejniÏ‰í ceny
se zakázky atomizují, poﬁizuje se ﬁada dílãích
ﬁe‰ení místo ﬁe‰ení komplexního
a provázaného, které vyuÏívá synergií
� ‰etﬁení za kaÏdou cenu s kaÏd˘m pﬁípadem
vede k neefektivnímu nakládání s prostﬁedky
nejen finanãními, ale obecnû se zdroji
spoleãnosti
� v dobû krize se narychlo propustili kvalitní,
tedy draÏ‰í odborníci, firmám chybí interní
know-how; o to v˘znamnûj‰í je dnes role
externí konzultaãní sluÏby
� podobnû nastal pﬁesun firem od prémiov˘ch
znaãek k bûÏn˘m, to se odráÏí na kvalitû
(není to specifikum pouze âR)
� firmy si vyvíjejí ãasto ﬁe‰ení samy; do urãité
velikosti firmy to mÛÏe v segmentu SMB
fungovat, o nûco draÏ‰í externí ﬁe‰ení zajistí,
Ïe systém funguje i poté, co firma
desetinásobnû vyroste nebo personálnû
obmûní IT
� firmy nemají dostatek informací o tom,
co by mohly od dodavatelÛ v tomto segmentu
poÏadovat (co v‰e lze integrovat, jak
vytûÏovat data, co v‰e lze outsourcovat)
V pﬁí‰tích pûti letech se ãeské kanceláﬁe
bez papíru je‰tû neobejdou Kanceláﬁ bez
papíru, v níÏ je naprostá vût‰ina dokumentÛ
a dat sdíleny elektronicky, je v âR stále je‰tû
hudbou budoucnosti, i kdyÏ to nemusí b˘t
budoucnost pﬁíli‰ vzdálená. V souãasnosti totiÏ
spotﬁeba kanceláﬁského papíru u nás stagnuje
nebo dokonce mírnû klesá. „V roce 2013
se v âR spotﬁebovalo o 3,5 tisíce tun ménû
kanceláﬁského papíru neÏ o rok dﬁíve,“ ﬁíká
Dan Novák, DSE Partner Manager & Product
Specialist z firmy Xerox. „V západní Evropû
je tento trend, kter˘ trvá od roku 2010, dokonce
je‰tû v˘raznûj‰í.“

Vyti‰tûno na stroji Xerox Nuvera 200 EA, na papíﬁe Xerox Exclusive 90 gm2, kter˘ sponzorsky dodala spoleãnost Xerox

Dan Novák, DSE Partner Manager & Product Specialist
spoleãnosti Xerox

Rozdíl mezi západem a v˘chodem na‰eho
kontinentu je patrn˘ pﬁi srovnání celkov˘ch
ãísel západoevropsk˘ch zemí se souhrnn˘mi
údaji za zemû stﬁední a v˘chodní Evropy.
„Ve stﬁední a v˘chodní Evropû se loni
spotﬁebovalo 435 tisíc tun kanceláﬁského
papíru, tedy o 6 tisíc tun více, neÏ pﬁedloni,“
ﬁíká D. Novák. „Pﬁíãinou tohoto trendu je
mimo jiné skuteãnost, Ïe v mnoha firmách
se stále tiskne více vûcí, neÏ je potﬁeba.
Pﬁitom 45 procent vyti‰tûn˘ch dokumentÛ
skonãí v ko‰i je‰tû t˘Ï den, do druhého dne
se vyhodí dokonce 60 procent v‰ech
vyti‰tûn˘ch dokumentÛ,“ pokraãuje D. Novák
a dodává: „Oproti západní Evropû
je na v˘chodû Evropy také relativnû velmi
mal˘ podíl recyklovaného papíru, u nás
se pohybuje kolem pouh˘ch 5 procent.“
DÛvody poklesu spotﬁeby kanceláﬁského
papíru vidí D. Novák pﬁedev‰ím v rozvoji
nov˘ch technologií a nov˘ch zpÛsobÛ práce
s dokumenty a také ve snaze firem sniÏovat
provozní náklady. „Co se t˘ãe ekologického
aspektu sniÏování spotﬁeby papíru, ten
je sporn˘,“ ﬁíká. „Podle údajÛ z New York
Times totiÏ datová centra spotﬁebují více
energie neÏ papírensk˘ prÛmysl, v roce 2010
to bylo jiÏ 1,5 z celkové spotﬁeby energie
v USA.“
Pokles spotﬁeby papíru v ãesk˘ch firmách
v‰ak podle Dana Nováka není tak rychl˘,
Ïe by se v dohledné dobû bez kanceláﬁského
papíru zcela obe‰ly: „Kanceláﬁ bez papíru
je stále budoucností, v nejbliÏ‰ích pûti letech
se bez nûj na‰e firmy ani navzdory snahám
o efektivnûj‰í práci s dokumenty zcela jistû
je‰tû neobejdou,“ ﬁíká závûrem. ×
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Océ PlotWave 500 pro stﬁední objemy
technické dokumentace
Canon pﬁichází na trh s modelem
Océ PlotWave 500, velkoformátovou
ãernobílou tiskárnou s barevn˘m skenerem
v jednom zaﬁízení. Tiskárna Océ PlotWave 500
je urãená pro stﬁední objemy technické
dokumentace a roz‰iﬁuje stávající ﬁadu strojÛ
znaãky Canon pouÏívajících technologii
Radiant Fusing. Nové zaﬁízení vyplÀuje
mezeru mezi modely Océ PlotWave 340 a 360
pro men‰í objemy technické dokumentace
a produkãní tiskárnou Océ PlotWave 750.
Canon pﬁedstavil nov˘ model tiskárny Océ
PlotWave 500, dal‰í zdokonalení produktové
ﬁady s technologií Radiant Fusing. Tato
velkoformátová tiskárna s barevn˘m skenerem
v jednom zaﬁízení je urãená pro ãernobíl˘ tisk,
skenování a kopírování stﬁedních objemÛ
technické dokumentace.
Nové zaﬁízení vyplÀuje mezeru mezi modely
Océ PlotWave 340 a 360, urãen˘mi pro men‰í
objemy technické dokumentace, a produkãní
tiskárnou Océ PlotWave 750. Tiskárna Océ
PlotWave 500 je ideální pro vyuÏití pﬁi
poãítaãem podporovaném projektování (CAD),
ocení ji tedy zákazníci, kteﬁí za rok potisknou
mezi 7 a 25 tisíci m2, pﬁedev‰ím z oblasti

architektury, strojírenství, stavebnictví, státní
správy, sluÏeb, v˘roby i komerãní reprografie.
Model Océ PlotWave 500 umoÏÀuje pﬁi
rozli‰ení 600 x 1200 dpi tisknout rychlostí aÏ
10 stran formátu A1 za minutu. Jeho základem
je vylep‰ená ﬁídící jednotka a nejnovûj‰í
generace tiskov˘ch hlav. Stejnû jako u ostatních
modelÛ této ﬁady mají uÏivatelé zaﬁízení Océ
PlotWave 500 k dispozici dotykov˘ panel, kter˘
vychází z technologie tabletÛ. S maximální
kapacitou ãtyﬁ rolí médií umoÏÀuje zaﬁízení
Océ PlotWave 500 potisknout bez pﬁeru‰ení
aÏ 730 m2 (800 bm).
Technologie Océ Radiant Fusing v˘raznû
zkracuje ãas potﬁebn˘ pro zahﬁátí tiskárny.
PrÛmûrná doba od probuzení z reÏimu spánku
do získání první vyti‰tûné stránky u Océ
PlotWave 500 nepﬁekraãuje 30 sekund. BûÏn˘
je pﬁitom mnohem pomalej‰í nábûh, aÏ okolo
ãtyﬁ minut u ostatních technologií. UÏivatelé
tak mohou uspoﬁit i více neÏ hodinu tiskového
ãasu dennû. Dal‰í v˘hodou technologie Océ
Radiant Fusing je také ostﬁej‰í tisk. Tiskárna
nevyuÏívá zapékací válec a k roztavení toneru
dochází pﬁímo na médiu. Díky pouÏití
odoln˘ch komponent s dlouhou Ïivotností
ideálním strojem pro komerãní pouÏití.

Tiskárnu Océ PlotWave 500 ocení pﬁedev‰ím zákazníci z oblasti architektury, strojírenství, stavebnictví, státní správy,
sluÏeb, v˘roby i komerãní reprografie.

Vyti‰tûno na stroji Xerox Nuvera 200 EA, na papíﬁe Xerox Exclusive 90 gm2, kter˘ sponzorsky dodala spoleãnost Xerox

Navíc pﬁiná‰í úspornûj‰í provoz proti ostatním
nabízen˘m technologiím. Energetick˘ch úspor
dosáhla spoleãnost Canon pomocí cílené
spotﬁeby energie, která odpovídá pouze
nezbytnému minimu pro kaÏdou tiskovou
úlohu. Pﬁi tisku nedochází k Ïádnému pl˘tvání
energií, a zároveÀ se v˘raznû sníÏilo vyzaﬁování
tepla i tvorba ozónu.
Stejnû jako modely Océ PlotWave 340 a 360,
i tiskárna Océ PlotWave 500 plnû podporuje
technologie cloudu. Nov˘ model tak umoÏÀuje
tisk z cloudu (ãi skenování do cloudu) ﬁídit
pomocí mobilního telefonu nebo tabletu, navíc
mohou uÏivatelé pro tisk i skenování vyuÏít
jednotku USB Flash nebo poãítaãovou síÈ.
K dispozici je i mobilní aplikace Océ Publisher
Mobile, která umoÏÀuje pln˘ pﬁístup k tiskárnû
právû z mobilních zaﬁízení. Tiskárna Océ
PlotWave 500 vyuÏívá univerzální programové
vybavení Océ, které vypadá a funguje stejnû
na v‰ech velkoformátov˘ch tiskárnách znaãky
Océ. UÏivatelé mohou definovat nastavení
a spou‰tût úlohy na vícedotykovém displeji
Océ ClearConnect, v ovladaãi nebo vytváﬁet
celé tiskové úlohy stejnû na v‰ech barevn˘ch
i ãernobíl˘ch velkoformátov˘ch systémech Océ.
Shodné ovládání umoÏÀuje definovat pro
tiskárny Océ PlotWave 750, Océ PlotWave
340/360, Océ ColorWave 650 a Océ ColorWave
300 jednotná workflow.
Díky jednodu‰e dostupné procesní jednotce
se mÛÏe Océ PlotWave 500 pochlubit snadnou
údrÏbou, a tedy i niÏ‰í ãasovou nároãností
servisu. Technici mají k dispozici vzdálen˘
pﬁístup k tiskárnû vãetnû diagnostiky, coÏ
pﬁiná‰í zkrácení prostojÛ uÏivatelÛ.
„Bûhem posledních pûti let jsme na‰i ﬁadu Océ
PlotWave zdokonalili na základû konkrétních
potﬁeb zákazníkÛ do podoby velmi osvûdãené
technologie pro produkãní velkoformátov˘ tisk
technické dokumentace,“ ﬁíká Slavomír
Pohanka, WF Channel Director spoleãnosti
Canon CZ.
„Nejnovûj‰í aktualizace roz‰iﬁuje ﬁadu
multifunkãních ãernobíl˘ch produktÛ Océ
PlotWave. Tû‰íme se na to, aÏ zákazníkÛm
pﬁedvedeme v˘hody tohoto nového zaﬁízení
a seznámíme je s tím, jak˘ch mimoﬁádn˘ch
v˘sledkÛ mohou s Océ PlotWave 500
dosáhnout.“
Tiskárna Océ PlotWave 500 byla poprvé v âR
k vidûní exkluzivnû na Mezinárodním
strojírenském veletrhu v Brnû
(29. 9.–3. 10. 2014). Náv‰tûvníci si mohli
novinku prohlédnout na stánku Canon (ã. 15)
v pavilonu A1. ×

