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MIS systémy – 
pro koho ano 
a pro koho rozhodně ne

ROZHOVOR
Roland 
Henn

TEST
EIZO 
CG277

V
poslední době jsme re-

alizovali několik vý-

zkumů mezi našimi 

čtenáři a  z  vašich diskuzí jed-

noznačně vyplývá, že máte 

o tyto typy článků zájem a ná-

sledně z  nich můžete čerpat 

pro váš další obchodní růst.

V průběhu několika uplynu-

lých let bylo na  našem území 

instalováno velké množství 

digitálních produkčních tisko-

vých řešení, které poskytovate-

lům řeší malonákladové zakáz-

ky nebo zkracují čas zhotovení 

zakázky při tlaku zadavatele 

na termín dodání. 

Co nás zajímalo?

Vzhledem k  nabízeným para-

metrům od  jednotlivých doda-

vatelů nás zajímala produktivi-

ta (počet stránek za minutu plus 

celková měsíční zátěž), stabilita 

kvality tiskového výstupu z po-

hledu barevné stálosti v  rámci 

zakázky, kvalita soutisku rubu 

Výzkum: Poskytovatelé tiskových služeb odpovídali v krátkém výzkumu na otázky z oblasti digitálních produkčních tiskových strojů.

Jednoznačně stabilita digitálního tisku

dokončení na str. 5

Epson SureColor: kvalitní a fl exibilní tisk

Stánek Epson na Reklamě-Polygrafu 2014. 

Technologie: Epson nedávno uvedl nové 
modely fototiskáren: SureColor řady SC-F 
a SC-S se zajímavými možnostmi využití.

E
pson představil v rám-

ci nedávného veletr-

hu Reklama-Polygraf 

nové produktové řady tiská-

ren SureColor – konkrétně SC-

-S70610, SC-F6000, SC-F7100 

a  SC-F2000 (pro přímý po-

tisk textilu). Společně s  nimi 

Epson ještě prezentoval mo-

dely Stylus Pro SP7900 a mini-

laby SureLab SL-D3000, D700 

a  microLab D7. Řada SureCo-

lor je zajímavá především vy-

sokou (fotografickou) kvalitou 

tisku  a zároveň vysokým stup-

něm odolnosti, vč. potisku ši-

roké škály médií.

Ink-sublimační proces

Modely SC-F tisknou na  zákla-

dě sublimačního procesu, kdy 

se speciální inkoust (typu: Dye-

-base) nejprve aplikuje na nos-

né médium (papír) a  následně 

putuje do lisu/zapékací jednot-

ky. Tam dochází k přenosu sub-

strátu (sublimaci) na  konečné 

Dne 30. 5. byl vyhlášen 19. 

ročník soutěže Mladý obal 

(Young Package) 2014. Letos 

se jej zúčastnilo přes 700 stu-

dentů a designérů do 30 let ze 

43 zemí světa. Letošní téma: 

„Take Away”.

Zlato připadlo papírové ná-

době na  jídlo, co po  použití 

„rozkvete”, od  Michala Mar-

ka. Box pro sběr injekčních 

stříkaček (Petry Vlčkové) 

získal stříbro a  Ondřej Elf-

mark s  Jakubem Lekešem 

získali bronz za  Pickpocket 

pouzdro. V  kategorii studen-

tů zvítězil cestovní obal pro 

psí oběd (Anna Navrátilová), 

2. a  3. místo získaly: obal 

na  misku a  krabice na  boty 

(Andrea Bimková a  Kateři-

na Hrubá). Ostatní ceny si 

odnesli: Barbora Moravová,

Adrian Jansa, Zuzana Jirkalo-

vá a Šimon Kern.

-mha-

Z E  S P O L E Č N O S T I

Mladý obal po použití rozkvete

dokončení na str. 6

Pro svou firmu chci jen to nejlepší Canon imagePRESS C6011

Knihy 
a fotoknihyMerkantil

Certifikát na 
shodu s ofsetovým 

tiskem dle ISO 12647-7 
v hodnotě 

 30 000 Kč*

Voucher na 
analýzu technologic-

kého workflow od 
společnosti Grafie CZ 

v hodnotě 

  25 000 Kč*

Direct maily

Martina Kotasová

Je pro vás důležitý výkon digitálního tiskového zařízení 

nebo preferujete stabilitu kvality tiskového výstupu 

a kvalitu soutisku rub/líc?

Co očekáváte od svého RIPu, který řídí digitální tiskové 

zařízení, že musí umět?

Kromě interpretování PDF, rastrování a řízení tiskového zařízení by měl umět 

profesionální digitální archovou montáž
Preferuji především výkon – celková měsíční zátěž (0 %)

Pouze interpretovat PDF, rastrovat a řídit tiskové zařízeníPreferuji především výkon – počet stránek za minutu (špičkový výkon)

Kromě interpretování PDF, rastrování a řízení tiskového zařízení by měl mít

jednoduchý způsob pro vytváření ICC profi lů pro nové substráty (papíry).

Preferuji stabilitu kvality tiskového výstupu a kvalitu soutisku rub/líc

Všechny výše uvedené vlastnosti

Obojí

3 %
10 %

24 %

24 %

42 %

58 %

39 %

Jeti Titan HS
Váš velký formát
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Epson 
s cenami EDP

Epson získal ocenění Evrop-

ské asociace digitálního tisku 

(EDP) 2014 za  tiskárnu Sure-

Color F-2000 a  papír Japanese 

Kozo Paper Thin. Ceny EDP 

byly vyhlášeny na  veletrhu 

FESPA Digital. Epson SureCo-

lor SC-F2000 je tiskárnou pro 

přímý tisk na  oděvní textil. 

Tiskárna se dodává včetně soft-

waru Garment Creator. Papír 

Japanese Kozo Paper Thin je 

médium bez pojiva. Průsvitný 

papír pro inkoustový potisk 

z přírodních vláken jedné z od-

růd moruše má plošnou hmot-

nost 34 g/m².

Konica Minolta 
2013

Konica Minolta realizovala 

loni v  Evropě obrat 2,2 mld. 

euro a  vytvořila zisk 100 mil. 

euro. Tuzemské zastoupení 

bylo s tržbami ve výši 1,59 mi-

liardy korun a ziskem 58,4 mi-

lionu korun páté nejúspěšnější 

z 32 zemí, ve kterých koncern 

v Evropě podniká. Díky téměř 

22 tisícům uzavřených smluv 

si Konica Minolta u  nás udr-

žela pozici lídra trhu v oblasti 

kancelářských řešení i  pro-

dukčního tisku. Snížila o  10 % 

počet zaměstnanců a provozní 

náklady o  50 milionů korun. 

Tržní podíly v  ČR v  produkč-

ních strojích: barevné 63,8 %, 

černobílé 47,9 %.

Roland DG a FESPA

Společnost Roland DG zhodno-

tila svou účast na  veletrhu FE-

SPA Digital 2014 v  Mnichově. 

Vystavila digitální tiskový/ře-

zací plotr SOLJET PRO4 XR-640, 

který tiskne novým inkoustem 

ECO-SOL MAX2, mj. v bílé, me-

talické stříbrné a  světlé černé, 

která je ideální pro tisk černo-

bílých obrázků. Nové inkousty 

jsou kompatibilní také s novou 

řadou VersaCAMM VS-i. Dru-

hým vrcholem prezentací Ro-

land DG byl v Mnichově fl atbed 

VersaUV LEF-20.

WorldStar 
pro Grafobal

Společnost Grafobal Skalica 

obdržela na veletrhu Interpack 

v  Düsseldorfu ocenění World-

Star Award for Packaging 2014. 

Od WPO (World Packaging Or-

ganization) je získala za dárko-

vý luxusní obal Champagne. 

Při potisku byly aplikovány 3D 

UV laky, které vytvářejí zajíma-

vé vizuální a  hmatové efekty. 

Konstrukce obalu s  fi xačními 

vložkami zajišťují dokonalou 

ochranu produktu – šumivému 

vínu. Do soutěže bylo přihláše-

no 250 obalů z 35 zemí.

Obal Champagne.

PACE Days 2014

Společnost Polar uspořádala 

své PACE Days (Polar Auto-

mation for Cutting Effi  ciency) 

ve dnech 12. až 16. května. V zá-

kaznickém centru v  Hofheimu 

se jich zúčastnilo 185 návštěv-

níků. Prezentace byly zaměře-

ny na proces řezání a jeho opti-

malizaci pomocí automatizace. 

Výkonovou rezervu při řezání 

představuje zpravidla proces 

nakládání. Polar v rámci svého 

konceptu EasyLoad prezento-

val zařízení EasyLoad 7S, které 

zajišťuje setřásání stohu archů 

do formátu až 126 × 164 cm. Vý-

robce představil rovněž trojřez 

BC 330.

Stý SurePress

Společnost Epson uvedla digi-

tální tiskárnu etiket SurePre-

ss L-4033A na  trh v  roce 2010. 

V  roce 2012 se na  trh  dostala 

tiskárna  SurePress L-4033AW 

s  možností potisku bílou. Za-

řízení s pořadovým číslem 100 

nyní nainstalovala ve fi rmě Ka-

nae v  japonském Naganu. Vý-

robce odhaduje, že v dané třídě 

zaujímá desetiprocentní tržní 

podíl. Asi pětina provozovatelů 

tiskového stroje SurePress má 

nainstalována dvě nebo i  víc 

zařízení stejného typu.

FESPA vskutku 
mezinárodní

Organizace FESPA potvrdila 

na veletrhu FESPA Digital 2014 

v  Mnichově své globální zací-

lení i mezinárodním složením 

návštěvníků. Asi 70 % návštěv-

níků přicestovalo ze zahrani-

čí. Celkově na  výstavu přijeli 

hosté ze 121 zemí. Například 

Španělů bylo čtyřikrát víc než 

na  FESPA Digital 2011 v  Ham-

burku. Hostů z  Turecka bylo 

víc o  67 %. Návštěvnost z  Číny 

a  USA se zdvojnásobila. Orga-

nizátoři si pochvalují i růst zá-

jmu ze středovýchodní Evropy, 

včetně Česka a Slovenska.

Hlubotiskový 
seminář v Íránu

První mezinárodní seminář 

o  hlubotisku v  Íránu se usku-

tečnil 29. května v  Teheránu. 

Na  uspořádání se podílela též 

European Rotogravure Associ-

ation (ERA). Zúčastnilo se 150 

zástupců z  oblasti íránského 

hlubotisku a  studenti z  grafi c-

ké fakulty teheránské univerzi-

ty. Írán se 75 miliony obyvatel 

je pro obor hlubotisku velkou 

příležitostí. Uspořádání semi-

náře signalizuje zájem íránské-

ho polygrafi ckého průmyslu 

o obnovení vztahů s evropský-

mi dodavateli.

Mimaki a FESPA

Společnost Mimaki zrekapitu-

lovala svou účast na  veletrhu 

FESPA Digital 2014 a jako plati-

nový sponzor ji nemohla hodno-

tit jinak než kladně. V Mnicho-

vě se prezentovala kompaktní 

UV tiskárnou JFX200-2513 s UV 

vytvrditelnými inkousty LH-

100 a  LUS-150UV. Představila 

také sublimační tiskové zaříze-

ní Tx500-1800DS s  inkoustem 

Sb300 a  předvedla solventní 

velkoformátový inkjet JV300-

130/160. Obdržela ocenění EDP 

(European Digital Press Associ-

ation) za  Mimaki JFX200-2513 

s LED sušením. 

První Scodix 
Ultra do Paříže

Francouzská společnost DLW 

si pořizuje jako první v  Paříži 

digitální zušlechťovací stroj 

Scodix Ultra. Instalovaný stroj 

je ve  Francii osmým zaříze-

ním značky Scodix za  posled-

ních dvanáct měsíců a  celkově 

desátým. DLW se specializuje 

od  roku 1974 na  prepressové 

služby. S technologií Scodix roz-

šiřuje svůj záběr také do oblasti 

digitálního zušlechťování.

Heidelberg 
Info Days

Společnost Heidelberg uspořá-

dala informační dny zaměřené 

na velkoformátový ofsetový po-

tisk obalů. V předváděcím stře-

disku ve  Wieslochu-Walldorfu 

se s  technologiemi Heidelberg 

seznámilo okolo 250 návštěv-

níků. Ve světové premiéře byly 

představeny stroje Speedmas-

ter XL 145 a  XL 162 v  úpravě 

Packaging Speed Performance 

pro maximální výkon 18000 

archů/hod., resp. 16500 archů/

hod. při potisku obalových ma-

teriálů. Zároveň byl předsta-

ven nový vysekávací stroj Dy-

matrix XL 145 CSB s optickým 

systémem nakládání Dyset XL.

Záběr z prezentace 
na Heidelberg Info Days.

Expoprint Latin 
America 2014

Největší letošní polygrafi cká 

výstava v  Latinské Americe se 

uskuteční od 16. do 22. červen-

ce v  São Paulo. Významní vý-

robci již mají jasno o svých ex-

pozicích. Například společnost 

KBA předvede šestibarvový 

stroj Rapida 105 s lakovací jed-

notkou. KBA bude prezentovat 

také informace o  systémech 

HR-UV a  LED-UV a  rovněž 

o  systému MIS od  fi rmy Opti-

mus. Na stánku s KBA bude vy-

stavovat také partnerská fi rma 

MBO, která poprvé v  Brazílii 

představí kombinovaný sklá-

dací stroj M80.

Obliba 
seminářů roste

Především těch úžeji zamě-

řených, které pořádají výrob-

ci a  distributoři technologií 

ve  vztahu k  vybraným trhům. 

Příkladem z  poslední doby byl 

seminář Comexi Group, které-

ho se v  Turecku zúčastnilo 90 

tamních specialistů ze 42 fi rem 

zaměřených na  potisk fl exibil-

ních obalových materiálů. Spo-

lečnost Comexi jim prezentova-

la možnosti v tisku na fl exibilní 

média, jejich laminování, řezá-

ní laserem apod.

Esko Kongsberg V

Společnost Esko přichá-

zí na  trh s  řadou plotrů 

Kongsberg V. Jedná se o  řadu, 

která rozšiřuje stávající nabíd-

ku řad Kongsberg X a  strojů 

z  velkoformátové platformy 

Kongsberg C. Řada Kongsberg 

V  je k  dispozici ve  dvou stan-

dardních konfi guracích, pro 

segment signu a displejů a pro 

využití v  packagingu. Výrob-

ce nabízí stroje Kongsberg 

V  ve  dvou formátových ver-

zích. V20 pro maximální for-

mát 1 700 × 1 300 mm a V24 pro 

rozměr zpracovávaného pro-

duktu 1 700 × 3 200 mm.

Studené fóliování 
na postupu

Archové stroje renomovaných 

značek mohou být doplněny 

o  zařízení na  nanášení fólie 

za  studena. Výrobě a  instalaci 

takových nadstaveb se věnuje 

celá řada fi rem, mezi nimi i Ea-

gle Systems se sídlem v  Ocean, 

New Jersey. Na stroj KBA Rapida 

105-8+L, nainstalovaný v tiskár-

ně Farmografi ca v Buenos Aires,

aplikovala v březnu svůj systém 

Eco-Eagle Cold Foil. Zařízení 

pracuje s  jednou rolí o  maxi-

mální šířce 102 cm, nebo sou-

běžně s několika užšími.

Ryobi MHI 
s Insta.Color

Společnost Ryobi MHI před-

stavila severoamerickým tis-

kařům technologii Insta.Color 

na stroji Ryobi 920. Insta.Color 

(Integrated Smart Technolo-

gy and Automation for Color 

Print) je nejnovější verzí tech-

nologie Ryobi Smart Inking, 

která řídí na tiskových strojích 

Ryobi barevníky, reguluje vy-

barvení a  zajišťuje automati-

zaci přípravy stroje k tisku za-

kázky. Technologii Insta.Color 

lze kombinovat s LED-UV suše-

ním. Open-house se uskutečnil 

7. a 8. května za účasti asi šede-

sáti návštěvníků z  USA a  Ka-

nady v městě Marietta ve státe 

Georgia.

Rotačka 
Komori s H-UV

Společnost Komori představila 

kotoučový tiskový stroj System 

38S s  technologií H-UV. Oproti 

standardní konfi guraci se sušá-

kem je System 38S H-UV o třeti-

nu kratší a délka dráhy papíru 

se snižuje o  čtvrtinu. Rotačka 

byla předvedena na  open-hou-

se v závodě Tsukuba. Souběžně 

tisknoucí osmibarvový archový 

Lithrone G40 H-UV umožnil 

návštěvníkům porovnat H-UV 

aplikace v  rotačním a  archo-

vém ofsetu. Informace uvádí 

magazín Komori OnPress č. 81. 

Výrobce dosud získal na  stroje 

s H-UV asi 400 objednávek. Ma-

gazín také informuje o  první 

instalaci Komori s  H-UV v  ČR, 

kterou je Lithrone GL-840P 

v H.R.G. v Litomyšli.

Vstřikovací formy 
3D tiskem

3D tiskárna Objet350 Connex 

od  společnosti Stratasys pomá-

há fi rmě Whale při výrobě vstři-

kovacích forem. Doba potřebná 

na  výrobu formy se snižuje až 

o  97 %, celkový čas potřebný 

na  vývoj výrobku se redukuje 

o  30 až 35 % a  z  toho doba vy-

hrazená na  konstrukci je nižší 

o  20 %. Na  výrobu forem se po-

užívá materiál Statasys Digital 

ABS, který se vyznačuje teplotní 

odolností a  tuhostí. Společnost 

Whale se sídlem v  Bangoru 

v Severním Irsku a pobočkami 

v USA, Francii a Švédsku využí-

vá 3D tisk při výrobě prototypů.

Úprava 
Pantery na PUR

Linky na  výrobu lepené vaz-

by tavným lepidlem se často 

dovybavují zařízením na  pou-

žití lepidla PUR. Je to i  případ 

linky Müller Martini Pantera 

u  společnosti Südostschweiz 

Presse und Print AG ve švýcar-

ském Churu. Upgrade Pantery 

na  PUR proběhl v  rámci kon-

ceptu Müller Martini Uptoda-

te. Součástí modernizace byly 

i  další úpravy, např. nainstalo-

vání rylovacích válečků u  na-

kladače obálek. Lepení PUR 

je nutností např. u  fotoknih. 

V některých zemích (Brazílie) je 

lepení PUR povinné kvůli život-

nosti u učebnic. 

Detail úpravy na PUR.

SigmaLine 
a Acoro s HP T300

Digitálně orientovaná fi rma 

Rodona provozuje ve španělské 

Pamploně ve světové premiéře 

in-line kombinaci osmibarvo-

vého kotoučového tiskového 

stroje HP T300 s kompletní se-

stavou SigmaLine a  Acoro A5 

od  Müller Martini. Rodona se 

specializuje na  výrobu brožur 

a  publikací s  obálkou v  měk-

kých deskách v  nákladu oko-

lo průměrných 150 výtisků. 

SigmaLine v  Rodoně sestává 

z  modulů SigmaControl, Sig-

maFolder, SigmaCollator, Sig-

maBuff er a SewingCollator. In-

line lepička Acoro A5 používá 

PUR. Součástí linky je trojřez 

Merit a zařízení pro čelní ořez 

Easy Fly.

-gko-

Krátké zprávy INZERCE

KOMENTÁŘ

Revoluce nebo 
evoluce v tiskových 
technologiích?
Každý návštěvník výstavy 

FESPA si mohl všimnout mno-

ha novinek u  většiny význa-

mých výrobců velkoformáto-

vých technologií. Společným 

jmenovatelem byl přesah apli-

kací daleko za  rámec obligát-

ní reklamy. Trend pronikání 

na nové trhy nabývá stále zře-

telnějších obrysů. Pomalu, jis-

tě, evolučně. Jasným signálem 

bylo konání specializovavé vý-

stavy na průmyslový tisk s ná-

zvem InPrint v  německém 

Hannoveru za účasti více než 

stovky významných hráčů 

na trhu. Termín na příští rok 

byl již oznámen – 10.–12. 11. 

2015 (v  nedalekém Mnichově 

jako letošní FESPA).

Letošní květen přinesl revo-

luční novinku na  poli vel-

koformátových tiskových 

technologií – III. generaci 

latexového tisku společnosti 

HP. Novinka svou význam-

ností předčí i  uvedení late-

xové technologie jako takové 

(na veletrhu drupa 2008).

Nenápadným, ale jasným po-

činem – svědčícím o nadějích 

vkládaných do průmyslových 

technologií tisku – je založení 

Durst Industrial Inkjet Appli-

cation GmbH (100 % vlast-

něné Durstem). Zaměření: 

specializace a rozvoj v oblas-

tech potisku skla, keramiky, 

dřevitých materiálů, textilu 

a  elektroniky. Uskuteční se 

v  následujích letech před-

pokládaný meziroční růst 

30–40 %? S  jistotou uvidíme 

za  pár let. Zatím vše nasvěd-

čuje tomu, že kdo se chopí 

příležitosti, neprohloupí.

Jan William Drnek

fotograf, cestovatel, 

specialista na CMS 

(ředitel HSW Signall)   

Objevte Mondi nový hladký papír 
pro vysokorychlostní inkoustový tisk

Toto vydání Novin pro grafi cký průmysl je vytištěno na papíru DNS® high-speed inkjet.  

http://www.mondigroup.com/printing  

T
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A
utomatizace strojů a za-

řízení, in-line provádě-

ní technologických ope-

rací a  digitalizace v  tisku – tři 

trendy, které charakterizují vý-

voj technologií Müller Martini, 

uvedl pan Roland Henn, když 

jsme s  ním hovořili na  setká-

ní ke  40. výročí rakouské po-

bočky Müller Martini GmbH 

v  jejím sídle ve  Schwechatu-

-Rannersdorfu u  Vídně. Orga-

nizačně jí podléhá také Müller 

Martini Brno, spol. s  r. o., jež 

působí na  českém a  sloven-

ském trhu.

Jak byste charakterizoval 

uplatnění automatizace 

a in-line postupů ve vašich 

technologiích?

S automatizací polygrafi ckých 

strojů a  zařízení začala spo-

lečnost Müller Martini ve vět-

ší míře na  drupě v  roce 1995. 

Od  té doby se automatizace 

v celém oboru polygrafi e stala 

velmi důležitou a  podstatnou 

součástí výbavy výrobních 

systémů. Bez automatizace 

by nebylo možné redukovat 

přípravné časy a makulaturu, 

ani zvyšovat produktivitu. 

Zákazníci potřebují přechá-

zet z  jedné operace na  další 

bez prodlev, což jim umožňují 

in-line provádění technolo-

gických operací. In-line tech-

nologie podporují prováza-

nost i s off -line operacemi bez 

zbytečných prostojů. Častým 

požadavkem jsou zejména 

v  poslední době kombinace 

digitálních tiskových techno-

logií s  navazujícími stroji pro 

dokončující zpracování, kdy 

je za  digitálním tiskovým 

strojem off -line nasazen na-

příklad lepicí stroj na  výrobu 

vazby V2.

Jak se tedy stroje značky 

Müller Martini vyrovnávají 

s požadavky na dokončující 

zpracování digitálně tištěné 

produkce?

Zpracování digitálně tištěné 

produkce je v  postpressu ak-

tuálním problémem. Pro do-

končující zpracování jak ofse-

tové, tak i  digitální produkce 

máme odpovídající řešení. Di-

gitálním tiskárnám nabízíme 

snášecí a  skládací linky. Na-

příklad naše šicí linky Presto 

a  Primera v  konvenčním pro-

vedení jsou určeny pro zpra-

cování ofsetové produkce, ale 

nabízíme je i ve verzích  s pa-

letovým nakládáním a  kap-

sovým i  nožovým skládáním. 

Taková zařízení jsou schopna 

digitálně potištěné archy zpra-

covat do fi nální podoby brožur 

apod. Pomocí automatizova-

ných funkcí se vyřazují chyb-

né archy.

Jaká je z vašeho 

pohledu situace na českém 

a slovenském trhu? 

Nyní se nacházíme v  situaci, 

že po restrukturalizaci prodej-

ní a  servisní sítě ve  východní 

Evropě máme velice stabilní 

a  kvalifi kovaný tým v  kaž-

dé zemi v  regionu. V  České 

a Slovenské republice má tým 

Müller Martini Brno vedený 

Lubošem Kunzem výborné 

kontakty se zákazníky. Region 

Česka a  Slovenska je v  rámci 

východní Evropy nejúspěš-

nější. Na  tým Müller Martini 

Brno jsme velice pyšní. Před 

lety, když jsem u  Müller Mar-

tini začínal, nevykazovala po-

bočka v  České republice tak 

dobré výsledky a  její reputace 

na trhu nebyla dobrá. S novým 

týmem začaly na  váš trh pro-

nikat i nové stroje Müller Mar-

tini. Nedávno jsme dokončili 

první instalaci linky Diamant 

35 MC na  výrobu tuhé vazby, 

což je pro nás velice důležité, 

jelikož tato nová technologie 

nebyla po  mnoho let do  Čes-

ké republiky dovážena. Linka 

Diamant 35 MC byla nainsta-

lována v  provedení pro zpra-

cování fotoknih. Využití linky 

Diamant 35 MC není při vý-

robě fotoknih příliš obvyklé, 

uvedená aplikace však doka-

zuje její univerzálnější mož-

nosti. Instalace byla také další 

příležitostí ukázat na  českém 

trhu možnosti technologie MC 

(Motion Control).

Vaše společnost 

Müller Martini obsluhuje 

z Vídně 23 zemí střední 

a východní Evropy. Můžete 

charakterizovat rozdíly 

jednotlivých trhů?

Existuje rozdíl mezi zeměmi, 

které patří do  Evropské unie 

a  ostatními. Unie má podpůr-

né dotační programy, které 

posilují také poptávku po  po-

lygrafi ckých strojích a  zaří-

zeních, samozřejmě včetně 

těch, jež nabízí Müller Marti-

ni. Například situace v  Chor-

vatsku, které se nedávno stalo 

členskou zemí Evropské unie, 

se vyznačuje daleko složitější 

situací na  trhu než řekněme 

Česká republika, která je čle-

nem už deset let. Chorvatské 

Automatizace, in-line, digitalizace
Rozhovor: Roland Henn, jednatel společnosti Müller Martini Rakousko.

4
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1

Roland Henn 

Jednatel společnosti Müller Martini Rakousko

Podpora z Vídně 

do 23 zemí 

střední a východní Evropy. INZERCE

INZERCE

fi rmy zápasí s  nedostatkem 

likvidity, ale jejich pozice je 

zase lepší, porovnáme-li ji se 

situací v Srbsku, které má před 

sebou ještě dlouhou cestu, než 

se začlení do  EU. Rozdíly jsou 

také v Rusku a v republikách, 

které byly dřív součástí Sovět-

ského svazu. Celý tento regi-

on máme v  rámci společnosti 

Müller Martini také ve  své 

gesci. Prodáváme tedy do zemí 

jako Tádžikistán, kde zrovna 

v  hlavním městě Dušanbe vy-

bavujeme velkého výrobce pu-

blikací linkami na zpracování 

knižní vazby. Uvedené trhy 

pro nás představují velkou vý-

zvu a  jsme šťastni, když zde 

máme úspěch.

Děkujeme za rozhovor.

-gko-

Stroj na lepenou vazbu Pantera zajišťuje svým kompakt-
ním designem maximální flexibilitu i v omezeném prosto-
ru. Nabízí pro spodní rozsah výkonů vedle osvědčeného 
tavného lepidla i vazbu pomocí lepidla PUR. Pokrývá vel-
ký rozsah formátů pro nejmnohotvárnější zakázky. Stroj 
pantera se snadno a přehledně obsluhuje pomocí doty-
kové obrazovky.

Překvapte své zákazníky a zvyšte svou rentabilitu.

Špičková technologie od  Müller Martini vytváří konkurenční výhody: Vaši zákazníci ocení vysokou 
kvalitu produktů a kreativní přidanou hodnotu. Nejvyšší disponibilita, neporazitelné seřizovací doby 
a inteligentní tok výroby díky systému Connex zajistí Vaši rentabilitu. S naším modulárním programem 
produktů, našimi hybridními systémy a  obsáhlým programem služeb MMServices Vám umožníme 
vstup na dnešní i zítřejší trhy.  Müller Martini – your strong partner.

www.mullermartini.cz
T: +420 541 212 284

Fit for profi tability

novnováá generac generacee ověřování  barev ověřování  barev
prproo t is t iskkárnyárny  aa  oobbalový průmyslalový průmysl

X-Rite eXact™ – ruční přístroj pro okamžité změření 

denzity i barevného spektra. Je nastavitelný, podporuje 

produktivitu operátora a snižuje vliv lidského faktoru. Zajistí 

vysokou míru kontroly ve výrobě, ušetří čas i materiál. 

Je kompatibilní s nároky nastupujících tiskových standardů.

nová generace ověřování  barev
pro t iskárny a obalový průmysl

DTPobchod .cz  provozu je  QUENT IN ,  spo l .QUENT IN ,  spo l .  s  rs  r. o. ,. ,

o f ic iá ln í  d is t r ibu tor  f i rem X-R i te ,  Inc .  a  PANTONE  LLC .  pro  ČR
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S
polečnost EIZO letos 

na jaře představila nový 

přírůstek do  nejkvalit-

nější řady monitorů ColorEdge. 

Monitory této řady jsou určeny 

pro profesionální použití. Grafi -

kům a fotografům přináší přes-

nou barevnou vizualizaci gra-

fi ckých a tiskových dat.

EIZO CG277

Monitor EIZO CG277 je 27 pal-

cový monitor s  rozšířeným ga-

mutem pokrývajícím 99 % ba-

revného prostoru Adobe RGB. 

Monitor má rozlišení 2 560 × 

1 440 bodů, dokáže zobrazit až 

1 miliardu barev při připojení 

přes DisplayPort nebo HDMI, 

nebo klasických 16 milionů ba-

rev při připojení pomocí DVI 

konektoru. Nový nízkoener-

getický podsvětlovací systém 

barevných LED umožnil díky 

nižší spotřebě el.energie použít 

systém pasivního chlazení (ře-

šení bez přídavných větráků). 

V  monitoru jsou použity nej-

modernější technologie, které 

společnost EIZO používá. Mezi 

ty patří např. DUE technologie, 

která zabezpečuje rovnoměrný 

jas a barevnost v celé ploše mo-

nitoru. Dále pak 16 bitová 3D 

LUT (Look-Up-Table), díky které 

zůstanou zachovány i ty nejjem-

nější barevné odstíny a  která 

umožňuje přesnou reprodukci 

barevných dat ve  zvoleném ba-

revném prostoru (= dle zvolené-

ho barevného standardu). Mo-

del CG277 má vestavěný měřicí 

přístroj, který se využívá pro au-

tomatizovanou barevnou hard-

warovou kalibraci monitoru. 

Vzhled a funkčnost

Vzhled monitoru CG277 nijak 

nevybočuje z  dlouhodobého 

designu grafi ckých monitorů 

EIZO, tj. tenký rámeček černé 

barvy s několika tlačítky menu 

monitoru v  dolní levé části. 

Po  jejich stisknutí se nad nimi 

rozsvítí popisky jednotlivých 

tlačítek, takže odpadá dříve 

poměrně pracné hledání správ-

ného tlačítka. Menu displeje je 

klasické, jednoduché a přehled-

né. Kromě známých funkcí zde 

najdete i  možnost nastavení 

automatického spuštění kalib-

race monitoru v požadovaných 

intervalech. To lze stejně tak 

nastavit i  v  programech dodá-

vaných společností EIZO k mo-

nitorům řady CG. 

Vestavěný měřicí přístroj

Novým trendem společnosti 

EIZO je integrace měřicího 

přístroje přímo do panelu mo-

nitoru. Všechny nové monitory 

řady CG mají tyto měřicí pří-

stroje vestavěny, což výrazně 

zjednodušuje a  automatizuje 

pravidelnou barevnou kalib-

raci monitorů. Jak již bylo na-

psáno výše, je možné přímo 

z  menu monitoru nastavit in-

terval kalibrace a  monitor se 

o  provedení kalibrace postará 

sám. Aby vás tato kalibrace ne-

zdržovala od  práce, je možné 

zvolit například volbu „spustit 

kalibraci” v daný čas jen při ne-

činnosti uživatele, nebo dokon-

ce až před vypnutím. Maximál-

ního využití měřicího přístroje 

dosáhnete pomocí zdarma do-

dávaného programu EIZO Co-

lorNavigator. 

ColorNavigator

EIZO ColorNavigator je pro-

gram, který výrazně odlišuje 

monitory řady CG od ostatních 

monitorů. Právě díky tomuto 

programu máte možnost na-

stavit parametry kalibračních 

setů z  pohledu teploty bílého 

bodu, jasu a gamy spolu s další-

mi parametry. Colornavigator 

samozřejmě umí také nastavit 

automatické spouštění kalib-

rací v  časových intervalech. 

Jeho silnou stránkou je mož-

nost zvolit, nastavit a  kalibro-

vat více setů, přičemž monitor 

je schopen emulovat zvolený 

barevný prostor, a  to jak RGB, 

tak i CMYK. V těchto režimech 

se monitor barevně přizpůsobí 

zvolenému barevnému rozsa-

hu a  všechny programy, nejen 

ty co umí pracovat se správou 

barev, pak zobrazují barevnost 

dat právě v  tomto barevném 

rozsahu. 

Validace barevnosti

ColorNavigator umí také vy-

hodnotit přesnost provedené 

kalibrace, a to přímo v grafi cké 

aplikaci Adobe Photoshop nebo 

Adobe Acrobat. Na  vyžádání 

spustí validační proces, kde si 

nejdříve zvolíte požadovanou 

referenci, v  případě ofsetové-

ho tisku a  přípravy CMYK dat 

to bude nejčastěji FOGRA 39 

neboli ISO Coated v2.icc. Poté 

Colornavigator spustí Adobe 

Photoshop nebo Acrobat a  pro-

vede vás správným nastavením 

správy barev a kontrolního ná-

hledu. Následuje automatické 

zobrazování barev ze škály Fo-

gra Media Wedge 3.0 a změření 

jednotlivých barev vestavěným 

měřicím přístrojem. Výsled-

kem je report ve  své podstatě 

stejný jako ten, který se použí-

vá u  certifi kovaného nátisku. 

Při dobře zvolených cílových 

hodnotách kalibrace dostanete 

přesnou shodu barev v toleran-

cích certifi kovaného nátisku. 

Jinými slovy barvy, na které se 

na monitoru díváte, jsou přesně 

Profesionální hardwarově kalibrovatelný mon
Softproof: Snaha omezit výdaje za papírové nátisky vede mnoho grafi ckých studií a reklamních agentur k nákupu kvalitního monitor

Monitor EIZO ColorEdge CG277. 

C
ICERO Stapro Group 

výrazně omladila 

a  zmodernizovala svo-

ji tvář – tedy logo a  celou svo-

ji Corporate Identity, za  kte-

rou stojí pardubická kreativní 

agentura 2oom: „Při tvorbě lo-

ga jsme vycházeli ze dvou zně-

lých C obsažených v názvu fi r-

my Cicero. Jejich spojením 

vznikl stylizovaný terč – tedy 

trefa přímo do  černého,“ říká 

ředitel 2oom Aleš Krajíček. 

CICERO Xi 9.0

MIS v  nové verzi je distribuo-

ván již v nové grafi cké podobě, 

ale co je důležitější, obsahuje 

několik nových, velmi důleži-

tých modulů a funkcionalit.

Knowledge base
Katalog technologických chyb 

a  omezení, upozornění na  ri-

zikové parametry v  kalkulaci 

a  technologii, provázání s  mo-

dulem Reklamace.

Servisní modul
Evidence závad/plánování 

pravidelné údržby strojů s pro-

vázáním do  plánu výroby/

objednávání náhradních dílů 

s  provázáním do  objednávek 

a  skladu náhradních dílů/evi-

dence práce údržby.

Automatizace 
plánování výroby
Barevné profi ly plánu výroby/

optimalizace řazení operací 

dle parametrů operace (for-

mát, barevnost atd.)/automatic-

ký návrh zaplánování zakázky 

do  plánu výroby s  respektová-

ním: termínu přijetí dat, tech-

nologické posloupnosti, termí-

nu expedice a  volného místa 

v plánu/možnost zobrazení lin-

ky aktuálního času.

Workfl ow
Využití předdefi novaných 

uzlových bodů v  celém „ži-

votním procesu“ produktu 

a navázání akcí na tyto uzlové 

body/akce = např. automatické 

vyslání e-mailu na určité adre-

sy (zákazník/obchodník) při 

přijetí tiskových dat, při ex-

pedici zakázky apod./defi nice 

vlastních uzlových bodů/pře-

hledný pohled na výrobu a ak-

tuální stavy výrobků a aktuál-

ní stavy výrobků/upozornění 

na překročení dílčích termínů 

– např. fakturace se musí usku-

tečnit max. 1 den po expedici.

Manažerské výstupy
Důležité analýzy a  statistické 

přehledy v  grafi cké podobě 

pro majitele a  manažery/zob-

razení mimo IS na  mobilních 

zařízeních s  Android a  iOS/

předdefi nované přehledy – 

analýzy klíčových obchod-

ních, výrobních a  ekonomic-

kých procesů.

+ přehledná analýza 

 o vnitropodnikových 

 procesech v grafi cké podobě

+ kontrola klíčových procesů 

 ve fi rmě přes mobilní 

 zařízení i mimo fi rmu

W2P
Webový portál web2print  

(W2P) pro prodej produktů de-

fi novaných v IS Cicero/on-line 

kalkulace, objednání a  platba 

online/kontrola přiložených 

PDF/zákaznické údaje/perso-

nalizace web2print (loga, ob-

rázky, barvy, texty…/automa-

tické založení zakázky do  IS 

Cicero.

PLC&Dataproduction
Alternativa JDF/JMF, on-line 

sběr dat prostřednictvím 

hardwarových zařízení při-

pojených ke  stroji/propojení 

IS CICERO Xi a  ovládacího 

sw DataProduction/sběr dat 

o průběhu zakázky bez zásahu 

obsluhy stroje/snímání pro-

duktivních i  neproduktivních 

operací/vyhodnocení v  IS CI-

CERO Xi v modulu Sběr dat.

CICEROplus

Společnost SCG od  letošního 

roku výrazně rozšiřuje i  seg-

ment konzultačních služeb, 

které jsou vždy propojeny 

s  jednotlivými moduly MIS 

CICERO a mají za cíl ještě dále 

zvyšovat využití a  efektivitu 

informačního systému nasaze-

ného v tiskárně.

Controlling
Výpočet nákladových sazeb 

všech nákladových středisek 

na  základě režijních a  per-

sonálních nákladů, využité 

strojové kapacity a  amortiza-

cí/modelace ekonomických 

změn např. při realizaci nové 

investice/získávání informací 

přímo z  účetnictví, případně 

sběru dat z IS Cicero.

Normování 
a motivace zaměstnanců
Vytříbení sběru dat a  maxi-

mální využití jeho potenciálu/

racionalizace/mzdový audit 

/mzdový a  nemzdový moti-

vační systém/benchmarking 

v oboru.

Public Relations

Nové Cicero
Software: Společnost CICERO Stapro Group (CSG) přichází v těchto dnech s novou verzí svého úspěšného MIS 

pro polygrafi i CICERO ve verzi 9.0. V souvislosti s ní fi rma přichází i se změněnou Corporate Identity. 

Popisek k obrázku. 

Přesnost simulace barevného prostoru ISO C

na monitoru EIZO CG277 při využití kontroln

Adobe Photoshop a Adobe Acrobat PRO doka

naměřené odchylky dE a dH, ale i grafi cké sro

Výsledek ověření kvality simulace bare

Kritéria Naměř
odchy

Solid White dEab <= 3,0 0,31
Average dEab <= 3,0 0,61

Maximum dEab <= 6,0 2,58
Solid Cyan dEab <= 5,0 2,58

Solid Magenta dEab <= 5,0 0,24
Solid Yellow dEab <= 5,0 1,38
Solid Black dEab <= 5,0 0,43
Solid Cyan dHab <= 2,5 1,91

Solid Magenta dHab <= 2,5 0,13
Solid Yellow dHab <= 2,5 1,31
Solid Black dHab <= 2,5 0,09

Grays Average dHab <= 1,5 0,22
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nitor EIZO ColorEdge CG277
ru s ověřenou kvalitou přesného náhledu barevnosti. Je pro ně řešením EIZO CG277? 

interpretovány ve zvoleném ba-

revném prostoru, při dodržení 

jasných pravidel.

ColorNavigator NX

ColorNavigator NX je zcela 

nový program pro monitory 

řady ColorEdge. Jeho hlavní 

náplní je administrace moni-

torů, a to jak lokální, tak v pří-

padě připojení k  internetu 

i vzdálené. Mě při testu zaujaly 

možnosti lokální administra-

ce, kdy lze měnit parametry 

předvolených režimů, které lze 

přepínat přímo na displeji. Na-

příklad bílý bod, jas, gamu. Je 

možné nepoužívané sety zaká-

zat, aby se nedaly zvolit z menu 

monitoru, nebo z pevně nasta-

vených setů udělat kalibrační, 

to pokud by vám tři kalibrační 

sety nestačily. Hlavní význam 

tohoto programu je v možnosti 

spravovat monitory centrálně 

z  jednoho místa. To je určeno 

pro grafi cká studia, reklam-

ní agentury a  tiskárny, kdy 

správce může centrálně řídit 

a nastavit pravidelné kalibrace 

a  jednotné barevné sety. Může 

uzamknout volby monitoru 

pro eliminaci chybného pře-

pnutí nastavení barev. 

Kalibrace a validace

V  našem testu monitoru EIZO 

CG277 jsme se zaměřili na  ba-

revnou kvalitu a  věrnost zob-

razení. Zajímala nás hlavně vi-

zuální a  také naměřená shoda 

zobrazovaných CMYK dat při-

pravovaných pro tisk na lesklou 

nebo matnou křídu. To zname-

ná simulace barevnosti podle 

reference FOGRA 39 neboli ISO 

Coated v2.icc. Při našich testech 

jsme dostali nejlepší výsledky 

při nastavení teploty bílého 

bodu (White point) na  5400K. 

Pro toto nastavení jsme vytvo-

řili set a  následnou kalibraci 

pomocí vestavěného měřicího 

přístroje. Výsledek jsme pak 

ověřili v  Adobe Photoshopu 

pomocí verifi kace v  ColorNavi-

gatoru. Výsledné odchylky jsou 

velmi malé a bezproblémů spl-

ňují požadavky pro certifi kaci 

podle normy ISO 12647-7, tedy 

normy pro porovnání nátisku 

s  tiskem (referencí). To zname-

ná, že simulovaný barevný roz-

sah barev v  barevném prosto-

ru ISO Coated v2.icc je přesně 

interpretován a grafi k se může 

zcela spolehnout na  vizuální 

barevnost při korektním nasta-

vení grafi cké aplikace. 

Rovnoměrnost v ploše

Dalším důležitým parametrem 

pro grafi ka a fotografa je konzi-

stentní barevnost v  ploše. Zde 

jsme měřili spektrálním měři-

cím přístrojem 15 bodů na mo-

nitoru a porovnávali jednotlivá 

měření proti sobě. Maximální 

odchylka v ploše vůči referenč-

nímu středovému bodu byla 

1,9 delta E, což je velice dobrý 

výsledek, daný kvalitou DUE 

technologie.

Vizuální dojem

Pokud bych měl hodnotit mo-

nitor i  z  pohledu subjektivní-

ho, tedy jak se mi s  ním pra-

covalo, musím konstatovat, že 

jsem si na něj za ty tři týdny zá-

půjčky docela dost navykl. Pre-

ciznost zobrazení, prokreslení 

sebemenších detailů je u  této 

třídy monitorů špičkové. Pro 

využití větší plochy monitoru 

se vám může hodit, stejně jako 

mě, program EIZO ScreenSli-

cer, který umožní rozdělení 

obrazovky na  libovolné části 

a  defi nování, v  které části se 

má která aplikace otevřít.

Při srovnání barevného ná-

hledu na monitoru, při využití 

funkce kontrolního náhledu 

s  certifi kovaným nátiskem 

umístěným v  Lightboxu byl 

dojem z obou reprodukcí grafi c-

kých dat stejný. Při tomto srov-

nání je velice důležité dodržet 

všechny podmínky osvětlení 

výtisku, včetně srovnatelného 

jasu Lightboxu s jasem monito-

ru, úhlem pohledu na monitor 

a výtiskem. Dá se říci, že barev-

nost na  monitoru je mnohem 

méně závislá na  okolních pod-

mínkách než tiskový výstup, 

kde hraje zásadní roli kvalita 

osvětlení. Aktuální cena CG277 

je 42 690 Kč (bez DPH – včetně 

licence CN6/CN NX). Prodej byl 

zahájen v květnu 2014.

K testu zapůjčila společnost 

EIZO Europe GmbH org. sl.

Zastoupení EIZO pro ČR a SK.

Jan Štor, GRAFIE CZ

PANTONE 7. díl
V dalších čtyřech dílech budeme popisovat speciální vzorníky 

přímých barev. Tento díl zahájíme vzorníky metalickými.

PANTONE Metallic Guide Coated

Obsahuje 301 speciálních metalických barev. Jedná se o klasic-

ký vějířovitý vzorník, kde jsou metalické barvy tištěné na na-

tíraném (Coated) papíru. Velikost jednotlivých políček vzorku 

barvy je 42 mm × 20 mm. Pro použití metalických barev je dů-

ležitý podklad, na který jsou tištěny, protože může ovlivnit vý-

slednou kvalitu tisku s využitím těchto barev. S nižší kvalitou 

papíru se ztrácí metalický efekt.

Příklad značení barev – PANTONE 8820 C.

PANTONE Metallic Chips Coated

Pro další komunikaci o přímých speciál-

ních metalických barvách slouží „trhací 

vzorník”. Je to kniha ve formě šanonu, 

která obsahuje listy s oddělitelnými 

vzorky jednotlivých metalických barev. 

Dělení je umožněno perforací. Od každé 

barvy (301 barev) je zde umístěno 6 od-

dělitelných vzorků. Vzorníky jsou tištěny 

na kvalitním natíraném (Coated) papíře.

PANTONE Premium Metallics Coated (Plus Series)

Je zcela nový vějířovitý vzorník obsahující 300 nových meta-

lických PANTONE Premium Metallics barev. Jedná se o další 

doplňující sadu stávajících klasických metalických barev. Nové 

metalické barvy jsou zářivější, mohou být potaženy a tištěny 

bez ztráty lesku a poškození. Vzorník je k dispozici pouze 

na natíraném (Coated) papíře. K dispozici jsou ke vzorníkům 

nové nástroje jako PANTONE Color Manager Software  a in-

dikátor ColorChecker pro kontrolu světelných podmínek pro 

správnou vizualizaci přímých barev.

Příklad značení barev – PANTONE 10101 C.

PANTONE Premium Metallics Chips Coated 

(Plus Series)

Je kniha s trhacími vzorky odpovídající 

vějířovému vzorníku PANTONE Pre-

mium Metallics Coated (Plus Series). 

Nový vzorník obsahuje 300 nových me-

talických PANTONE Premium Metallics 

barev. Jedná se o další doplňující sadu 

stávajících klasických metalických ba-

rev. Kniha vzorků je k dispozici pouze 

na natíraném (Coated) papíře. Knihy se 

vzorky slouží zejména ke zlepšení komu-

nikace mezi tiskárnou a studiem. K jakékoli barevné zakázce 

lze jednoduše přiložit útržek přímé barvy. Tím získáte možnost 

kontroly dané zakázky či dodržení grafického manuálu.

Pokračování příště.  Jaromír Hroch, GRAFIE CZ

J A K  N A

indikátor Lighting 

PANTONE Metallics Guide Coated 

indikátor Lighting 

PANTONE Premium Metallics Coated 
(Plus Series)

D T P o b c h o d  p r o v o z u j e  Q u e n t i n ,  s p o l .  s  r. o . ,  d i s t r i b u t o r  PA N T O N E  p r o  Č R .

a líce a dále nás zajímaly náro-

ky na RIP, který je srdcem celé-

ho řešení.

Produktivita

Z  pohledu poskytovatelů tisko-

vých služeb je výkon dnes insta-

lovaných digitálních tiskových 

řešení na  velmi dobré úrovni, 

a  tudíž jej v  podstatě neřeší. 

Plně uspokojuje jejich tiskové 

potřeby jak z  pohledu jednorá-

zových zakázek, tak i  z  pohle-

du měsíčního zatížení. Stroje 

využívají z  pohledu profi tabili-

ty na  malonákladové zakázky 

nebo na  zakázky, které nelze 

zpracovat tradičními konvenč-

ními tiskovými technologiemi.

Stabilita kvality

Z  výzkumu je patrné, že jsme 

národem tiskařů s  etalonem 

ofsetového tisku a valná většina 

odpovědí preferovala u  poža-

davku na  digitální tisk právě 

stabilitu kvality výstupů. Právě 

tato otázka byla při zavádění 

digitálních tiskových zařízení 

asi největším oříškem pro do-

davatele a nejvíce problémovou 

oblastí pro reklamace zakázek. 

Vzhledem k  vývoji tiskových 

technologií dnes zákazník více-

méně nepozná rozdíl mezi digi-

tálním a ofsetovým tiskem, zde 

se nebavíme o  profesionálech, 

kteří tyto zakázky realizují. 

Z tohoto důvodu tito poskytova-

telé tisknou na  digitálních tis-

kových strojích na média, která 

mají certifi kována na  shodu 

s normou ISO 12647 a mají své 

zakázky z  tohoto pohledu pod 

kontrolou a reklamace zakázek 

se minimalizují.

Z  pohledu soutisku rubu 

a líce tiskové zakázky technolo-

gie udělaly velký krok dopředu 

a  i  z  tohoto pohledu se stroje 

dají nastavit v  daných toleran-

cích výsledného polygrafi ckého 

produktu.

Ovládací RIP

Nejzajímavější částí odpovědí 

byla otázka týkající se požadav-

ků na RIP digitálního tiskového 

stroje. Z  vašich odpovědí jasně 

vyplývají vysoké nároky na RIP, 

u  kterého dnes již nestačí pou-

há interpretace PDF, rastrování 

a řízení tiskové úlohy. To všich-

ni berou jako samozřejmost 

a  preferují další funkcionality, 

které jim v dnešní době usnad-

ní a  zjednoduší život při tlaku 

zadavatele zakázky. 

Největší požadavek na  RIP 

byl, aby obsahoval archovou 

montáž pro vyřazování jed-

notlivých užitků na arch a tato 

archová montáž se nemusela 

realizovat pomocí dalšího soft-

ware. Další funkcionalitou by 

měla být tvorba a zavádění ICC 

profi lů pro používaná média, 

které by si operátor mohl sám 

vytvářet a zavádět do tiskového 

řešení.

Děkujeme všem responden-

tům za spolupráci.

Sponzorem výzkumu je Konica 

Minolta Business Solutions 

Czech, spol. s r.o.

-red-

Jednoznačně stabilita digitálního tisku
dokončení ze str. 1

Coated v2 (Fogra 39) 

ního náhledu v aplikacích 

azují nejen minimální 

ovnání gamutů.

evného rozsahu FOGRA39 – ISO Coated v2 na monitoru EIZO CG277.

řené 
ylky

Výsledek 

1 Pass 
1 Pass 
8 Pass  
8 Pass  
4 Pass  
8 Pass  
3 Pass  
1 Pass  
3 Pass  
1 Pass  
9 Pass  
2 Pass  

ISO Coated v2

simulace ISO 

Coated v2 

na monitoru 

EIZO CG277

Co je pro vás v současné době klíčovou otázkou 

v oblasti digitálních tiskových služeb. 

Seřaďte podle důležitosti:

Poznají vaši zákazníci rozdíl mezi digitálním 

tiskem a ofsetem?

Kontrola PDF – automatizace

Správa barev při tisku 

Informační systém pro řízení
a správu tiskových zakázek

Digitální archová montáž

Kvalitní laminování pro digitální tisk

Web-to-Print

Kvalita vlastního personálu

Dokončovací operace
s tiskovinou

Spíše ne

Ne

Spíše ano

Ano

3 %8 %

49 %
40 %
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Vše o monitorech

6. Výběr dle vlastností LCD monitoru

Grafi cké monitory pro grafi ku

Dnes se podíváme trochu z nadhledu na základní souvislosti 

mezi některými vlastnostmi monitorů a jejich výběru pro gra-

fi cké využití.

Díky profesním zkušenostem se přikláním spíše k tomu řeše-

ní, kde se věci používají přednostně na to, na co jsou výrobcem 

určeny a pokud možno taky v souladu s doporučenými pravi-

dly pro používání výrobku – v našem případě monitoru.

Taková věta určitě mnohým zní jako formální fráze, ale bo-

hužel každý den se setkávám s problémy, které jasně souvisejí 

s  tím, že někdo používá věci k  něčemu, pro co vůbec nejsou 

navrženy, nebo dělá něco, k čemu nemá kvalifi kaci.

(pozn. výraz „grafi cký monitor” výrobci používají jako základ-

ní kategorii pro pokrytí širšího spektra profesních oborů s dů-

razem na vizuální interpretaci dat a každopádně tam spadají 

všechny obory v jejichž názvu se objevuje slůvko „grafi e”, např. 

geografi e, termografi e, fotografi e a také video, CAD a různé ob-

lasti 3D-modelování atd.)

Bezpečné prohlížení grafi ckých dat

Spousta lidí se domnívá, že pokud je monitor „dobrý na prohlí-

žení” grafi ckých dat, pak už je dobrý snad i na všechno ostatní, 

ale tak tomu vůbec být nemusí.

Když se v odborném textu mluví o kategorii monitoru pro „bez-

pečné nahlížení dat”, myslí se tím obvykle takové případy, kdy 

uživatel tyto data nevytváří ani neprovádí jejich technickou 

kontrolu či editaci a také za ně nenese žádnou technologickou 

odpovědnost. Typicky se může jednat např. o redaktora či zá-

stupce klienta, který potřebuje posoudit návrhy z  grafi ckého 

studia apod. Podobné nároky mohou být také v kreativních od-

děleních, kde vznikají pouze základní skici a vizuální stylizace 

bez nároků na fi nální technické řešení.

Pro takové účely není vždy potřeba nakupovat ty nejvyšší grafi c-

ké monitory, ale na druhou stranu je naivní se domnívat, že jsou 

dnes všechny displeje a monitory tak dokonalé, že je prakticky 

jedno, na kterém to bude klient prohlížet.

Pro přehlednost uvedu několik hlavních vlastností důležitých 

pro bezproblémové nahlížení grafi ckých dat:

A) Jasový rozsah – pokud není možné nastavit pro kontrolní 

zobrazení jas odpovídající výslednému výstupu, tak vzniká 

často velmi mylný dojem a nereálná očekávání.

Doporučení: pro kancelářský interiér ve dne by měl dostačovat 

rozsah 50–300 cd/m2.

B) Standardní gradace – velmi důležitým faktorem pro při-

rozené vnímání obrazu je velmi dobře odladěná gradační cha-

rakteristika, což mimo jiné znamená, že by měla být „hladká 

a spojitá” pro celý rozsah vstupního signálu a zároveň shodná 

ve všech kanálech R, G, B (což se projeví v neutralitě šedošká-

lových motivů). 

Doporučení: z praktického hlediska je velmi vhodné, aby měl mo-

nitor k dispozici alespoň 1 režim, ve kterém se gradace bude vel-

mi dobře shodovat s nejrozšířenějším standardem Gamma = 2.2. 

(reálně to u LCD splní jen vícebitová gamma-korekce).

C) Nedestruktivní ovládání – u běžných monitorů bývají ně-

které ovládací funkce pro nastavení obrazu navrženy tak, že 

znatelně mění význam či logiku zobrazovaných dat – např. při 

změnách jasu, kontrastu či gradace často dochází ke změně po-

čtu jasových úrovní, které může monitor zobrazit.

Doporučení: je dobré se vyhnout monitorům, které při ovlá-

dání obrazové reprodukce znatelně „ořezávají” či zasahují 

do konzistence dat.

Profesionální editace grafi ckých dat

Škála činností v grafi ckých oborech je natolik široká, že je ne-

lze obsáhnout v tomto článku a  lze rozhodně doporučit indi-

viduální konzultaci před nákupem monitoru pro konkrétní 

potřeby grafi ckého pracoviště.

Stručně naznačím, že v  současných podmínkách nároků 

na  různé formy a  výstupy publikování si grafi k málokdy 

vystačí s  jedním nastavením. Např. pro přesnou simulaci 

tiskového výstupu je velmi výhodný monitor s  nezávislým 

nastavením nejen bílého, ale i  černého bodu a  také korekce 

barevnosti v  6 osách R-G-B-C-M-Y (hexa-color), samozřejmě 

s možností pojmenovaného uložení takové konfi gurace.

Ing. Radim Václavíček
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médium (kterým zde může být 

dřevo, plech nebo třeba textí-

lie). Teplota, při níž dochází 

k  sublimaci je 200° C, proces 

sublimace trvá okolo 60s (dle 

materiálu). Představené mode-

ly nové řady SureColor dispo-

nují šíří 64" (162,5 cm) – Model 

SC-F7100, resp. 44" (118 cm) 

– model SC-F6000. Obě zaříze-

ní tisknou z  role (podkladový 

materiál). Lisovací jednotky 

budou dodávány v  několika 

rozměrech – od malých rozmě-

rů (A4), přes  střední velikost 

(cca A2) až po velkou jednotku 

o šíři 165 cm.

Rozlišení tisku je 1 440 × 

720 dpi a rychlost 16–63 m2/hod 

(dle zvoleného režimu), napří-

klad v produkčním režimu pra-

cuje stroj rychlostí 30 m2/hod.

Zásobník inkoustu má kapaci-

tu 1,5L. Tiskárna používá spe-

ciálních inkoustů UltraChro-

me DS.

Klady a zápory

Výhodou je, že lze potisknout ši-

rokou škálu médií, podmínkou 

je alespoň 50 % polyesteru na da-

ném podkladu (nutno nanést 

na  podklad speciální vrstvu). 

V  případě substrátů k  potisku 

spolupracuje Epson se společ-

ností Nanotec s. r. o., která do-

dává desky (alu, dřevo), určené 

k  fi nálnímu tisku. Můžete tak 

tisknout na  hliník, dřevo, stej-

ně jako na  textílie. Nevýhodou 

je složitější proces tisku, kdy 

je nutné nejdříve potisknout 

papír (sloužící jako nosné mé-

dium) a  až poté nanést bar-

vy pomocí „zapékacího” lisu 

na konečný podklad. 

Možnosti využití

Nové modely řady SC-F tak 

kombinují výhody klasického 

inkoustového tisku a  subli-

mační technologie, takže vý-

sledkem je tisk ve  špičkové fo-

tografi cké kvalitě, ale zároveň 

jsou tisky extra odolné a lze je 

bez problému použít též v  ex-

teriérech a  prostředích s  pů-

sobením nežádoucích vlivů, 

jako je vlhko, prach, teplotní 

rozdíly atd. Řada SC-F má být 

odpovědí na stále sílící vliv UV 

inkoustů, kde narozdíl od nich 

nevytváří na  podkladu struk-

turu (UV barvy jsou zapékány 

na povrchu, zatímco barvy no-

vých modelů Epsonu se „dosta-

nou pod povrch” média). 

Další novinky

Vedle zajímavých produkč-

ních řešení SureColor SC-F, 

strhla pozoronost ještě jedna 

nová řada tiskáren: SureColor 

SC-S 70610. Model o  šíři 64" 

(162,6 cm) tiskne pomocí speci-

álních inkoustů UltraChrome 

GSX. V podstatě jde o alternati-

vou eco-solventního tisku (ač se 

ofi ciálně Epson od tohoto ozna-

čení distancuje). Zajímavostí je 

10-barevný inkoustový systém 

zahrnující jak bílý, tak metalic-

ký inkoust. Výsledkem je doko-

nalá imitace lesklého papíru, 

popř. efekt parciálního laku! 

Řada SC-S potiskne širokou šká-

lu médií (jak běžné foto-papíry, 

tak speciální média: plátno, vi-

nyl, transparentní fi lm). To vše  

rychlostí až 4 m2/hod!

-mha-

Model Epson SureColor SC-S70610.

Epson SureColor: kvalitní a fl exibilní tisk
dokončení ze str. 1

Kde vidíte příležitost 

pro produkty společnosti 

DigiFlex na trhu?

Vysoká cena laserových CtFlexo 

a  cena spotřebního materiá-

lu, tj. speciálně připravených 

desek, znemožňuje pořídit si 

takové zařízení menším poly-

grafi ckým fi rmám, především 

fl exotiskařům a  fi rmám pro-

vozujícím rotační knihtisk. 

Poskytovatelé tisku si v  tako-

vém případě nechávají tiskové 

formy vyrábět externě. Nevý-

hodou ovšem zůstává operativ-

nost v  případě změny pořadí 

tiskových zakázek nebo zjiště-

né chyby na tiskové formě, kdy 

je již stroj připraven k  tisku 

a tisková forma se nedá jen tak 

rychle vyrobit znovu. 

DigiFlex je izraelská spo-

lečnost, která využívá unikát-

ní technologii při výrobě CtP, 

resp. CtFlexo zařízení pro po-

lygrafi i. Hlavním zaměřením 

našeho produktu je uplatnění 

při přípravě tiskové formy pro 

konvenční tisková zařízení 

s  úzkou dráhou potisku jako 

např. fl exotisk, knihtisk a  ro-

tační či plochý sítotisk.

Většina velkých tiskáren 

s  velkým tiskovým formátem 

dnes již většinou má vlastní 

řešení CtFlexo. Naopak fi rmy 

s menším počtem strojů a s tis-

kovým řešením s úzkou dráhou 

potisku většinou ještě vlastní 

CtFlexo neprovozují. Digifl ex 

má řešení i pro takové tiskárny. 

Zařízení je atraktivní svou poři-

zovací cenou a nízkými provoz-

ními náklady.

Jaké jsou přednosti 

digitálního zařízení DigiFlex 

FlexoJet 1725 pro výrobu kon-

venční analogové fotopolymer-

ní tiskové desky?

Detailní technické údaje jsou 

uvedeny na  našem webovém 

portálu. Nyní bych rád po-

psat koncept tohoto řešení. 

K  přípravě tiskové formy po-

užíváme místo laserové hla-

vy běžnou inkoustovou tis-

kovou technologii, kde je pro 

tuto aplikaci používaný námi 

speciálně vyvinutý inkoust. 

Tímto zařízením digitálně 

vytváříme pozitivní obrazový 

motiv na  běžnou konvenční 

fotopolymerní tiskovou for-

mu. Jediné, co musíme před 

nanášením inkoustu na  kon-

venční analogovou fotopoly-

merní desku udělat, je nanést 

na  povrch desky speciální 

vrstvu, tzv. primer. Jedná se 

o tenký fi lm, který je nanesen 

pomocí tepla a tlaku na speci-

álním laminátoru. Takto povr-

chově upravený fl exoštoček je 

vkládán do  zařízení DigiFlex 

FlexoJet 1725, kde je inkous-

tovou hlavou nanášena vrstva 

inkoustu. Při dopadu inkous-

tu na  tiskovou formu (povrch 

s  primerem) dochází k  vzá-

jemné velmi rychlé chemické 

reakci a  okamžitému vytvo-

ření pevného povrchu (bodu). 

Potištěný fl exoštoček je po vy-

jmutí ze zařízení zpracováván 

jako běžná konvenční analogo-

vá tisková forma pro fl exotisk 

či knihtisk.  

Můžete jmenovat hlavní 

přínosy zařízení DigiFlex pro 

běžnou polygrafi ckou praxi?

Pro přípravu tiskových forem 

pro fl exotisk, rotační knihtisk 

a sítotisk jsou stále na mnohých 

místech používány jako vstup-

ní obrazová informace analogo-

vé fi lmy. Vzhledem k  tomu, že 

osvitové jednotky na fi lm (CtF) 

se již několik let nevyrábějí 

a fi lmy jsou stále dražší a draž-

ší, protože se jich vyrábí velmi 

málo, hledají poskytovatelé 

tiskových služeb pro přípravu 

tiskových forem jiná řešení. 

DigiFlex je jedním z kvalitních 

a  cenově dostupných zařízení, 

které jim může okamžitě pomo-

ci. Má z pohledu uživatele vlast-

nosti klasického laserového 

CtP, tj. vložíte tiskovou formu 

do  zařízení, kde se na  ní digi-

tálně vytvoří obraz a výstupem 

je tisková forma s  vytvořeným 

obrazem, který je následným 

procesem zpracován do podoby 

fi nální tiskové formy. V případě 

DigiFlexu je ovšem využívána 

běžná konvenční tisková for-

ma a  cenově dostupné digitál-

ní výstupní inkoustové tiskové 

zařízení. Zákazník může zkrá-

tit přípravu analogové tiskové 

formy, zlepšit její kvalitu a sní-

žit cenové náklady na přípravu 

tiskové formy.  Zařízení je jed-

noduché, prostorově nenáročné 

včetně nákladů na el. energii.

Jaká je instalovaná báze 

zařízení společnosti DigiFlex?

Situace kolem našeho produk-

tu DigiFlex je extrémně dy-

namická. Produkt jsme před-

stavili jako plně produkční 

na  posledním veletrhu drupa 

2012. Od  té doby jsme prodali 

více než 70 systémů po  celém 

světě. Jsme úspěšní v Americe, 

Číně, Koreji a v celé řadě zemí 

Evropy. Především se jedná 

o  středně velké nebo malé fi r-

my vyrábějící etikety.

-man-

Nové přístupy v CtFlexo
Rozhovor: O inovacích v přípravě tiskových forem pro fl exotisk, knihtisk a sítotisk.
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1

Yosef Ben Dor, Product/Channel Manager, 

East Europe, DigiFlex, Izrael

Je to CtP, resp. CtFlexo, avšak 

deskou je konvenční 

fotopolymerní tisková forma.
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V
ést vojsko – je původní 

význam řeckého slova 

„stratégia”. Za  úspěch 

nebo případný neúspěch byl 

v antice zodpovědný jediný člo-

věk – generál stratégos. Po  do-

bu boje měl k  dispozici ne-

omezenou moc a  možnosti. 

Více či méně pružně reagoval 

na  vzniklou válečnou situaci 

– držel se zvolené taktiky ská-

lopevně nebo ji měnil podle 

nastalé změny situace. Až 

po  vítězství, remíze nebo pro-

hře skládal svému vládci účty. 

Také my používáme taktiku 

každý den, ať už o  tom víme, 

nebo ne.

Firemní strategie

Tento pojem bývá velmi často 

špatně chápán a  zaměňován 

za  seznam podnikatelských 

cílů či řízení podniku. Firem-

ní strategie především odpo-

vídá na otázku „jak se k cílům 

dostat”. Nastavuje pravidla pro 

okamžiky rozhodování na ces-

tě ke  krátko-, středně- i  dlou-

hodobým cílům. Z toho vyplý-

vá, že fi rmní strategie sama 

nemá cíl, protože k cílům uka-

zuje. Nesmí být omezena jen 

na  marketingově-obchodní 

instantní směs, ale musí být 

seznamem účinných pravidel. 

Stejně jako hra je určená pra-

vidly, fi rm je určená a tvořená 

svojí strategií. Takový seznam 

pravidel nelze vytvořit rychle 

a  „horkou jehlou”. Stejně tak 

nemůžeme očekávat, že pra-

vidla budou jednou provždy 

daná. Hrací nebo chcete-li „vá-

lečné” pole trhu se v čase pro-

měňuje a  naše strategie musí 

na  nastalé změny reagovat. 

Základním axiomem proto je 

věta: „Firma neurčuje strate-

gii, ale strategie určuje fi rma.” 

Uveďme si pár obvyklých fi rem-

ních taktik:

Taktika „Pokus, omyl, dril”
Je jednou z  nejoblíbenějších 

fi remních strategií a  možná 

vychází z cimrmanovské „me-

tody slepých uliček”. S malým 

úsilím a v krátké době rozhod-

neme, kterým tržním směrem 

budeme „útočit“, ale po  čase 

zjistíme, že to nebylo ono. 

Vybereme si proto jiný tržní 

směr, abychom opět zjistili, 

že „tudy ne, přátelé”. Ztrácíme 

čas, zdroje, chuť a často i spo-

lupracovníky.

Taktika „Nedobytný hrad”
Uzavřít se do představ, že vše zů-

stane neměnné a že mi do mého 

podnikání nikdo mluvit nebu-

de, také není efektivní strategie 

pro přežití. Možná se vyčerpá-

me později než při předchozí 

taktice, ale věřme, že kolem nás 

je mnoho vojsk, která nás do-

káží vyhladovět nebo fi remní 

hrad jednoduše podpálí. Proč si 

nepozvat do fi rmy zkušené stra-

tégy, otevřít se vnějšímu světu 

a  spolupráci s  jinými subjekty 

na  trhu? Jistotou prohry je ne-

léčení provozní slepoty, kterou 

po čase trpíme všichni.

Taktika „Šachový mistr”
Na  internetu a  v  příručkách 

pro manažerské studium na-

lezneme bezpočet ověřených 

a vyzkoušených fi remních stra-

tegií. Mnozí o  nich řeknou: To 

jsou hezké teorie, ale zelený je 

strom života. Nemůžeme slepě 

a bez vztahu k realitě vlastního 

podnikání převzít např. nám 

sympatický „královský gambit” 

nebo „španělskou mezihru”. 

Taktika „Selský rozum”
V  druhém extrému ale může-

me zbytečně kupit podnikatel-

ské chyby, přestože nám své 

zkušenosti poskytují mnozí 

naši praktičtí předchůdci spo-

lu s teoretiky podnikání. Spolé-

hat se jen na svůj selský rozum 

stačí do  doby, než nás začne 

konkurence předbíhat nebo zá-

kazníci opouštět. Selský rozum 

vychází totiž nejen z  našich 

vlastních zkušeností, ale z celé 

historie našeho podnikatelské-

ho oboru. 

Komplexní taktika
Pokud strategie určuje naši fi r-

mu, znamená to, že existuje, 

i  když jsme ji ještě neformulo-

vali. Můžeme ji ponechat, ať si 

žije svým životem. Můžeme ji 

ale také aktivně objevit na  zá-

kladě hlubšího ponoru do  je-

jího fungování a  poopravit 

nebo dokonce přeformulovat, 

aby neměla slabá místa. Po-

kud jsme těmi, kteří rozhodu-

jí, je pro nás znalost strategie 

nezbytná a  neznalost smrtící. 

Pokud jsme těmi, kteří sice 

nerozhodují, ale k  uskutečňo-

vání strategie přispívají svý-

mi schopnostmi, měli bychom 

strategii také znát, abychom jí 

nebyli na překážku. 

-mak-

Jako zájemce o MIS si v prv-

ní řadě musíte uvědomit, 

že jeho nasazením se vám 

poměrně zásadně změní styl 

práce, a  to na  všech úrovních 

- v  kanceláři u  kalkulací a  na-

bídek, ve  výrobě u  plánování, 

ve  skladu při práci na  příjmu 

a výdeji materiálu i v tisku,  při 

zpětné vazbě do systému. Otáz-

kou zůstává, jestli se investi-

ce do MIS systému, nejenom ta 

hmotná, ale především ta ča-

sová a energie do proměny vlo-

žená, někdy vrátí.  Dále je vel-

ký rozdíl, jestli na  používání 

systému nahlížíte jenom jako 

na  nástroj pro vydělávání pe-

něz, nebo spíše jako pomoc při 

strategických rozhodováních. 

Díky technologickým doporu-

čením se třeba můžete dozvě-

dět, zda se vyplatí koupit dru-

hý dokončovací stroj či jaké je 

využití tiskového stroje pro 

konkrétní zákazníky. 

Prodejní cena, kterou in-

formační systém navrhne 

jako výsledek kalkulace, není 

vždy dosažitelná, kalkulant si 

komplexním procesem hlavně 

detailně zmapuje náklady. Ko-

nečnou cenu produktu samo-

zřejmě stanovuje tiskárna in-

dividuálně. K  pozitivům patří 

třeba to, že může získat tiskár-

ně zákazníky, kteří by v přípa-

dě absence příslušného modu-

lu, např. zákaznického portálu, 

spolupráci nenavázali, rychlé 

a  přesné kalkulace, aktuální 

přehled o  průběhu zakázky 

výrobou a  dlouhodobý pohled 

na  fungování provozu. MIS 

může monitorovat i  pracovní 

dobu zaměstnanců, snadno od-

halí, kdy je zaměstnanec v  tis-

kárně pouze přítomen a  kdy 

opravdu něco vyrábí. 

Nasazení systému

Z  pohledu nasazení systému 

samotného je vhodné, aby im-

plementace proběhla v rozum-

né době a  netáhla se zbytečně 

dlouho. Důvěra v  systém u  za-

městnanců narůstajícím ča-

sem postupně klesá. Původní 

projektový manažer už dělá 

něco jiného, strojový park není 

aktuální a  kalkulace a  návrh 

technologie nepřesný. Velmi 

důležitá je i výroba příslušných 

dokumentů, šablon nabídek 

a zakázkových sáčků.

Pro malé provozy, které ne-

využijí všechny nabízené mo-

duly, často ani nemají vlastní 

sklad materiálu a  objednávají 

pro konkrétní zakázku, stačí 

jim nějaká forma kalkulace, 

nabídku pošlou ručně z e-mai-

lu a technologii neřeší, protože 

mají jenom jeden tiskový stroj, 

není MIS systém smysluplným 

řešením. V tiskárně pracuje ně-

kolik zaměstnanců a  obsluha 

systému a  důsledné dodržová-

ní postupů by mohlo být kon-

traproduktivní.

Pokud jste se v minulém od-

stavci nepoznali a  MIS systém 

plánujete nasadit – kupříkladu 

proto, že objem poptávek, kal-

kulací a  zakázek vám již pře-

růstá přes hlavu. Chcete např. 

rychleji reagovat na  poptávky 

samotné, protože rychlost ode-

zvy, a  ne nutně nejnižší cena, 

často znamená získanou za-

kázku. Také je možné, že máte 

více poboček a ty je nutné řídit 

centrálně, zakázky mezi nimi 

přesouvat a  kalkulovat konzi-

stentně. Také auditorské fi rmy 

přidělující ISO certifi kace kvi-

tují jeho přítomnost s  povdě-

kem – přináší zprůhlednění 

toku informací, historii komu-

nikace se zákazníkem korekt-

ní přenos zakázek z kalkulační 

části směrem k  fakturaci. Ať 

již máte důvody jakékoliv, MIS 

vám přinese mnoho pozitivní-

ho a umožní poznat provoz vaší 

tiskárny z jiného úhlu. Rozhod-

nutí o  implementaci je správ-

ným a  často nutným krokem 

ze stagnace a  šancí posunout 

provoz dále. Je však potřeba 

počítat s tím, že implementace 

trochu bolí a bez správně moti-

vovaných zaměstnanců, kteří 

jsou ochotni učit se novým vě-

cem a pracovat na sobě, jde ztu-

ha. Nástroj, který jim do rukou 

dáváte, má totiž podobné vlast-

nosti jako oheň - je to dobrý slu-

ha, ale zlý pán.

-mam-

Král vysílá své vojsko

MIS systémy – pro koho ano a pro koho rozhodně ne

Ekonomika: ...a buď on sám nebo jím určený „strategos” volí taktiku boje vedoucí k vítězství. Nejen život je boj a jde v něm opřežití – 
také v podnikání čelíme soubojům, které chceme a musíme vyhrát. Jakou máme strategii?

Technologie: V dnešním, závěrečném díle seriálu o informačních systémech, se zaměříme na rozhodnutí, pro koho jsou tyto systémy 
vhodné, kdo je potřebuje a kdo by se jim měl raději vyhnout.

Problémy špatného řízení podniku jsou jako oheň – když se naplno 

„rozhoří”, hasí se velmi těžko a jejich účinky jsou většinou devastující. 

Ilustrační obrázek – Král a vojsko. 
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C
olorMunki Display 

představuje novin-

ku rozšiřující řady mě-

řících sond ColorMunki Pho-

to a  Design. Jde o  kolorimetr 

pro rychlou kalibraci monito-

rů a  datových projektorů. Be-

nefi t ColorMunki Display spočí-

vá v  jednoduchém uživatelské 

rozhraní a  pohodlném ovládá-

ní. Jde o zajímavou alternativu, 

která poskytne za relativně má-

lo peněz dostatek muziky pro 

přesné nastavení vašeho mo-

nitoru (i  projektoru). V  oblas-

ti CMS (color managementu/

správy barev) představuje Co-

lorMunki Display základní, do-

stupnou sondu pro náročnější 

hobby fotografy. 

Základní představení

Sonda se skládá z  kolorimetru 

ColorMunki Display s  novými 

optickými systémy včetně rozší-

řeného filtru (přístroj je rychlej-

ší a barevně přesnější) a obluž-

ným softwarem ColorMunki, 

který vás intuitivně vede celým 

procesem kalibrace. Kolorime-

tr disponuje ochranným rame-

nem, stativovým závitem a  di-

fuzorem (pro měření okolního 

osvětlení), závažím a USB kabe-

lem na  propojení s  počítačem. 

Licence pro software je dána 

kolorimetrem ColorMunki Dis-

play. Zařízení můžete použít 

na  kalibrování všech nových 

monitorů včetně LED a  široko-

gamutových LCD. Využití najde 

jak u  poloprofesionálů – kteří 

potřebují rychlou a  přesnou 

kalibraci – tak u fotografických 

a  grafických nadšenců (amaté-

rů), kteří si potrpí na barevnou 

věrnost fotografií či grafických 

návrhů.

Design a provedení

Sonda disponuje objektivem, 

který chrání difuzor na  otoč-

ném rameni (lze jej otáčet 

kolem dokola). S  difuzérem 

měříte okolní osvětlení, bez 

něj kalibrujete LCD nebo pro-

jektor. Je na něm též kontrolka 

– signalizující funkci kalibra-

ce. Na  USB kabelu je protizá-

važí (nastavitelné) k  umístění 

na  monitor. Při manipulaci 

s  ramenem difuseru jej stačí 

lehce nadzvednout, otočit jím 

a  zacvaknout do  požadované 

polohy. Otočné rameno je na-

víc ještě vybaveno difuzérem, 

kterým měříme okolní (rozptý-

lené)  světlo. Bez difuzéru - tedy 

samotnou optikou sondy - pak 

měříme světlo vyzařované (mo-

nitor, projektor).

Instalace a postup měření

Software nainstalujete z  přilo-

ženého CD (zabere několik mi-

nut, během instalace nezapojuj-

te USB do  počítače). Pro měření 

LCD zdvihněte rameno difuse-

ru a  přetáhněte jej dozadu (až 

zacvakne). Na  USB kabelu je 

(nastavitelné) závaží – stačí jej 

stisknout a posouvat na USB ka-

belu dle potřeby. Optika sondy 

musí mířit na  střed monitoru 

(viz terč, který se vám zobrazí 

na  obrazovce během procesu 

kalibrace). Kompatibilita SW se 

systémem Windows: XP 32-bit 

(a  výše), pro systém MAC: Mac 

OS X 10.5.8 (a výše). Používáte-li 

více monitorů (2) vyberte kon-

krétní z  nich, druhý monitor 

pak lze (dle vygenerovaného 

profilu) automaticky přiblížit 

co nejvíce monitoru prvnímu.

Kalibrace může být

A) automatická, kde za vás vše 

provede zařízení a  SW. Sondu 

jen postavíte vedle obrazov-

ky, difuser musí chránit son-

du – změření okolního světla 

proběhne automaticky. Poté 

pokračujete v kalibraci (difuzer 

odstraníte z objektivu, dáte son-

du na LCD a měříte). 

B) pokročilá – spočívá v  uži-

vatelském nastavení bílého 

bodu a  jasu (volil jsem „zla-

tou střední cestu”: 100 cd/m2 

a D55), poté již rovnou spustí-

te kalibraci! K  dispozici máte 

přídavné funkce: „Optimali-

zace jasu” a  „Flare Correct”. 

Sonda měří na terči uprostřed 

LCD. Po cca 5 minutách měře-

ní dojde k vytvoření a uložení 

profilu. Jako další funkce je 

možnost zaškrtnutí „připo-

mínek kalibrace” a náhled 

„před” a „po” kalibraci.

Resumé

ColorMunki Display před-

stavuje jednoduché a  rychlé 

řešení pro přesné barevné po-

dání LCD. Pro objektivní mě-

ření jsem testoval na  celkem 5 

LCD – 2× Eizo (CG241W a L586), 

1× NEC a  2× LCD laptopů (Ma-

cBook Pro a  Fujitsu Siemens). 

Nejlépe dopadl samozřejmě 

špičkový Eizo CG, slušně vyšly 

i  barvy na  LCD MacBook Pro 

a  NECu. Ale ani nejlevnější al-

ternativy (Eizo L586 a  levný 

notebook) se neměly zač stydět. 

Každopádně, plně automatická 

kalibrace mne příliš nepřesvěd-

čila. Výrazně lepších výsledků 

dosáhl Advanced mode (a  to 

opakovaně 3×). 

Cena ColorMunki Display je 

4 350 Kč (bez DPH) u nás distri-

buje společnost Quentin, nákup 

je možný přes portál: www.dt-

pobchod.cz

K testu zapůjčila společnost 

Quentin, spol. s r. o.

-mha-

T
radice vydávání kalen-

dářů sahá v českých ze-

mích až do  15. století. 

Ani v  současné době význam 

kalendářů neklesá. Velké fi r-

my reprezentativním kalendá-

řem stále obdarovávají své zá-

kazníky a  obchodní partnery 

a představují v něm své výrob-

ky a  služby. Nejen fi rmy z  po-

lygrafi ckého oboru rády spo-

lupracují na  tvorbě fi remních 

kalendářů s  výtvarníky a  gra-

fi ky, kteří do  tradičního média 

přináší svěží vítr. Pro nezisko-

vé organizace je kalendář jed-

nou z  cest, jak získat fi nanční 

prostředky na  svoje záslužné 

aktivity a  zároveň rozšířit po-

vědomí o těchto aktivitách me-

zi veřejnost. Cílem soutěže 

„Kalendář roku“ je podpořit 

kreativitu, tiskovou a grafi ckou 

úroveň kalendářů a  upozor-

nit na  novátorské počiny v  té-

to oblasti. Partneři soutěže jsou 

CzechTourism, www.kudyznu-

dy.cz, PaperlinX, Heidelberg, 

tiskdo1000.cz. Hlavní mediální 

partneři jsou Typografi a, Mar-

keting & Media. Mediální part-

neři pro Slovenskou republiku 

jsou PrintProgress, Noviny pre 

grafi cký priemysel. 

Podmínky a průběh

Všechny kalendáře se posuzo-

valy podle následujících kri-

térií (ve  kterých mohly získat 

jednu ze tří cen): 1. design, 2. 

fotografi e, 3. propagační účin 

a  hlavní idea, 4. kvalita tisku 

a  celkového zhotovení, 5. digi-

tální tisk, 6. osobité ztvárnění 

celebrit, 7. vyjádření sociální 

role, 8. podpora cestovního ru-

chu, 9. stolní kalendář. Celkem 

bylo v soutěži hodnoceno 70 ka-

lendářů (z  toho 9 stolních a  11 

vytištěno digitálním tiskem). 

Zasedání hodnotící poroty pro-

běhlo 15. dubna v  sídle společ-

nosti CzechTourism v  Orbis 

Media Center na  pražských Vi-

nohradech. Členy poroty byli 

odborníci z  oblasti polygrafi e, 

fotografi e, grafi ckého designu, 

typografi e a  marketingu (Mi-

roslav Vojtěchovský, Jaroslav 

Faigl, Milan Maršo, Jiří Mikeš, 

Vladislav Najbrt, Pavel Roučka, 

Zdeněk Sobota, Jan Sochůrek, 

Petr Šálek, Jan Vaněk). 

Nejlepší kalendáře roku

Cena Grand Prix: Největší nad-

šení poroty vyvolal Set kalendá-

ře a diáře Krvavý rok, který vy-

dala tiskárna H.R.G. spol. s r. o.

Tato kalendářovo-diářová dvo-

jice zaujala jednak volbou té-

matu, dále výtvarným řešením, 

neobvyklou vazbou desek a pre-

cizní typografi ckou úpravou. 

Designoví vítězi: Že hlavním 

výtvarným prvkem kalendá-

ře nemusí být jen tisk, ukázal 

Kreativní nástěnný kalendář 

a  Kreativní stolní kalendář 

do  obálky (společnosti Anta-

lis s. r. o., 1. místo), Kalendář 

The Originals – Jan Kaplický 

(společnost Presco Group, a. s., 

2. místo) představuje stavby 

J.K. s  unikátním kalendáriem, 

vytištěném na  pauzovacím pa-

píře pouze magentou. Kalendář

Miloš Budík 2014, (Tiskárna

Helbich, a. s., 3. místo) zaujal

skvělými dobovými fotografi e-

mi citlivě zpracovanými do ka-

lendáře. 

Další výherci

V  kategorii Fotografi e se umís-

tily Kolečko 2014 (1. cena), Za-

pomenutý svět 2014, (2. místo),

Kalendář Miloš Budík 2014,

(3. místo). V  kategorii Digitální

tisk se umístili: Antonio Tem-

pesto: Album s rytinami zvířat

(1. cena) a  Tichý svět 2014 (2.

cena). Jako nejlepší Stolní kalen-

dář si ocenení odnesly Atmedia

& Friends a Kalendář ROP Jiho-

východ 2014: Pomáháme kva-

litním projektům rozvíjet jižní

Moravu a  Vysočinu. Mezi dal-

ší oceněné patřily například:

AGFA Calendar 2014, Grafi cari-

um – cirkus barev, 4014, České

ženy bez hranic, Kalendář Pro-

fi media 2014, Babičky a  holčič-

ky s růžovou mašlí, Letem svě-

tem, To je můj Zapomenutý svět

2014 a další. 

-mha-

ColorMunki Display: ovládněme barvy

Kalendář roku 2014 – už ve 14. ročníku

Test: Kalibrační sonda pro měření monitoru a projektoru, efektivní a rychlý pomocník pro fotografy a nadšené grafiky/amatéry v redakčním testu.

Ze společnosti: V rámci letošního veletrhu Reklama-Polygraf proběhl v pořadí již 14. ročník populární soutěže 
Kalendář roku 2014, kterou vyhlásily časopis Typografi a a M.I.P. Group, a. s. 

Antalis, stolní kalendář. 

ColorMunki Display v akci. 
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