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S Michalem Kutilem, (výkonným ředitelem Plantyst s. r. o.),
jsme si povídali na aktuální
téma MIS a OEE v polygrafii.

EQUIOS zjednodušuje zadávání objednávek, komunikaci,
příjem dat a automatizuje.

signu a až na výjimky (např.
sklo či recyklace PET obalů) je
tím nejlepším řešením z hlediska recyklace.

O aktuálních inovacích jsme
hovořili s Janou Slovákovou
a Františkem Šustrem
z KOMFI spol. s r. o.

Tradiční soutěžní klání se
uskutečnilo v tradičních
brněnských prostorách Tiskárny Helbich a Galerie Práh.
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Dobře navržený
MIS odhalí
hlavně slabiny
ve vedení

/3

EQUIOS,
Monomateriály
komplexní
přístup
systém pro řízení Monomateriálový
k obalům patří k základním
tiskové výroby
stavebním kamenům EcoDe-

Komfi
s novinkami
v portfoliu

Kalendář roku
2022 – vyhlášení
nejlepších děl

DIGITALIZACE V POLYGRAFII:

IT je dnes nedílnou součástí činností v polygrafii
Schéma se základními systémy pro úspěšné získávání, zpracování a správu informací v polygrafických provozech.

MIS/ERP Pace – otevřený systém pro
21. století (API REST, XML, JSON, SQL)
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IT jako cesta k úspěchu

Není tedy pochyb o tom, že i polygrafické
subjekty se nemohou posouvat vpřed, pokud
významným způsobem neposílí svoji schopnost v reálném čas pracovat s obchodními,
výrobním a logistickými informacemi. Je
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olygrafický subjekt, stejně jako řada
jiných podnikatelských subjektů
v řadě oborů lidské činnosti, je výrobní
a obchodní společností a jako takový se v aktuálních tržních podmínkách neobejde bez efektivního získávání, zpracování a správy informací, které směřuje k jeho úspěšnému, a tedy
konkurenceschopnému řízení. Informací je
stále víc a jejich frekvence výměny se dostává
mimo běžnou kapacitu lidských schopností.
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Manufacturing Execution System, MES
Management Information System, MIS
Enterprise Resource Planning, ERP
Web-to-Print, W2P

V IT je nutné rozhodnout, jak budou informace a ostatní datové
zdroje získávány, zpracovávány a spravovány,
aby řízení výroby probíhalo v reálném čase.

nutné si stanovit základní cestu společnosti
v nejbližším i dlouhodobém časovém horizontu a podle toho také přistupovat i k investicím
a udržitelnému rozvoji IT infrastruktury.

Rozložení disciplín je nutné
Databáze

↑

Vizualizace navzájem propojených systémů a platforem, které jsou základními stavebními prvky pro úspěšné získávání, zpracování a správu informací v polygrafii.

INZERCE

Na schématu je vidět základní rozložení kategorií, od kterých jsou očekávány různorodé
nároky na zpracování informací a ostatních
datových zdrojů s cílem efektivně a produktivně realizovat polygrafickou zakázku. Základními pilíři jsou systémy MIS/MES/ERP a platforma pro správu datových zdrojů, Následují
online platformy web-to-print (W2P) a řízení
kvality polygrafických produktů a služeb.
MAN
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noviny pro grafický průmysl
ArtiosCAD ArtPro+
DeskPack
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Aplikace pro design obalů
a předtiskovou přípravu.
DTPobchod.cz

INZERCE

Novinové magazíny

KRÁTKÉ ZPRÁVY

SOMA Intelligent
Service a Care
Lanškrounská společnost SOMA, která působí globálně, připravila pro své zákazníky programy SOMA Intelligent Service a SOMA Care.
Webová platforma SOMA Intelligent Service
na bázi cloudu nabízí zákazníkům komunikační kanál pro rychlé řešení eventuálních problémů. Při aplikaci SOMA Intelligent Service se
nainstalované zařízení SOMA propojuje se systémem SOMA S-Cloud. Provozovatel zařízení
si může vyžádat operativní podporu i pomocí
SOMA S-Chat. Se systémem SOMA Intelligent
Service souvisí i program plánované údržby
SOMA Care.

Editorial

MARTIN HÁJEK
redaktor, fotograf

MIS už je nutnost a používáme jej každý

Moderní systémy řízení firem MIS a ERP, co si
pod těmito záhadnými zkratkami představit?
Manažerský informační systém neboli MIS je
firemní databáze obsahující všechny relevantní informace o výrobě, zakázkách, kalkulacích atd. Sbírá a zpracovává data shromážděná z různých zdrojů. Dobře navržený systém
je efektivní informační podporou pro management firmy, který se tak o něj může v případě
rozhodování a investic opřít. MIS jsou ale také
lidé, technologie, pracovní postupy a informace napříč firmou. Správně aplikované řešení
může výrazně zlepšit efektivitu řídicích operací. ERP zase plánuje firemní zdroje i automatizaci procesů a má usnadnit interakci a procesy ve firmě. Oba systémy v kooperaci pracují
s daty a umožňují úspěšně predikovat rozhodnutí o inovacích a dalším vývoji.
Střední a větší tiskárny už většinou vůbec
nediskutují o nutnosti nějaký takový systém
mít. Mají jej a učí se s ním pracovat. Problém
není ani tak v MIS/ERP systémech jako takových, ale spíše v efektivním sběru i analýze
dat, a především pak v propojování IS na různých úrovních ve firmě.
Paradoxně dnes už všichni svým způsobem
používáme vlastní, soukromá MIS/ERP řešení, aniž si to většinou uvědomujeme. Jsou jimi
naše chytré telefony, mobilní aplikace i sociální sítě. To vše nás denně ovlivňuje, řídí náš čas,
práci, soukromí, život. A sbírají o nás data. Ale
to už se dostáváme k docela jinému tématu.
Aktuální vydání NGP 04/2022 řeší MIS/ERP
z různých úhlů. Přeji vám inspirativní čtení
a snad i nové, svěží pohledy na celý tento současný fenomén.

Epson na Labelexpu
Společnost Epson vystaví nejnovější verzi tiskového zařízení
SurePress L-4733 pro tisk inkjetem na vodní bázi. Šestbarvový
Surepress L-4733A/AW používá nové inkousty na vodní bázi,
které vyhovují všem standardům pro aplikaci etiket v potravinářském a nápojovém průmyslu, při zpracování kosmetiky,
toaletních potřeb a léků. Zaměření na vyšší stupeň automatizace podporuje nový systém čištění inkjetových hlav. Epson
bude rovněž prezentovat další své UV inkjetové technologie,
jakož i finišing ve spolupráci s partnerskými výrobci.

Mark Andy
na Labelexpo

Canon v inkjetu
i hybridně

Americký výrobce představí na bruselském výstavišti především svá digitální tisková zařízení. Stroje
Digital Series HD jsou založeny na platformě Performance Series P7 a potiskují pás v šířkách 330 mm
nebo 430 mm, rychlostí až
73 m/min. Nejnovější stroj
Mark Andy Digital Series iQ
je plně integrovaný inkjetový tiskový stroj s inkjetovým modulem Domino
N610i UV. Digital Series
iQ bude mít na Labelexpo
Europe2022 svou evropskou
premiéru. Kromě digitálních
tiskových řešení bude Mark
Andy prezentovat také své
klasické flexotiskové stroje.

Společnost Canon vystaví
na Labelexpu dva inkjetové tiskové stroje LabelStream 4000 UV, jeden v hybridní konfiguraci a druhý
pouze digitální. Stroj tiskne
rychlostí 75 m/min, v šířce
410 mm, používá inkjetové
hlavy Xaar 2001. Hybridní
LabelStream 4000 je vybaven šestibarvovým tiskovým engine (WCMYKO),
jednou flexostanicí před
a jednou digitální jednotkou
za, spolu s modulem studené
ražby, semirotačním výsekem a rozřezem, vše inline.
LabelStream 4000 je certifikován pro tisk v barvách
Pantone, v rozsahu 81 až
96 procent.

Flexotiskem, digitálně, hybridně
V oboru úzkoformátových tiskových strojů tradičně převažoval flexotisk. Do tohoto segmentu nyní proniká digitální
a hybridní technologie. Mark Andy uvádí příklady nasazení
tiskových strojů Digital Series ve firmách Watershed Group
a FlexoPrint. Prvně jmenovaná skupina podniků má ústředí
v Dublinu a další závody v Anglii, Německu a Polsku. FlexoPrint sídlí v Randersu v Dánsku. Je součástí Optimum Group,
která má závody v Salzbergenu a Grevenu v Německu.

První barevný magazín jako přílohu novin si
nyní připomínají v Anglii. Před 60 lety, 4. února
1962, si čtenáři mohli počíst v příloze Sunday
Times Magazine. Časopisy s lesklou obálkou
vložené do novin byly zpočátku považovány
za riskantní experiment. Však také magazín
Sunday Times Magazine vytvořil za prvních 18
měsíců ztrátu 900 tisíc liber. Inzerenti váhali a redakce dostala přes tisíc nesouhlasných
dopisů od převážně starších čtenářů. Barevné
magazíny se nicméně vžily a nyní jsou součástí
víkendových vydání předních deníků.

↑

Magazín z roku 1969.

Afinia pod Atomiem

OmniMarkz

Na Brussels Expo, jemuž vévodí Atomium
vztyčené v roce 1958 při příležitosti Světové výstavy, se představí také anglický výrobce Afinia. Ukáže nové tiskové zařízení FP-230,
které bylo již vystaveno jako prototyp na veletrhu Labelexpo 2019. FP-230 používá tiskový
engine L901 Plus s technologií 1 600 dpi Memjet. Tiskové zařízení nabízí rychlost 18 m/min,
při potisku v šířce 230 mm. Práce s barvami
a variabilními daty je v opčním provedení podporována ripem Northstar.

Společnost Markzware působí
na trhu již přes třicet let. Specializuje se na tvorbu doplňků pro InDesign a QuarkXPress a vytváří také vlastní
PDF nástroje. Nyní představuje robustní nástroj v podobě
samostatné aplikace OmniMarkz, která je ideálním
doplňkem pro každé grafické
studio. OmniMarkz zobrazí
a zanalyzuje PDF, dokumenty InDesignu a QuarkXPressu,
vyexportuje je opět do PDF,
InDesignu či Quarku, ale také
do Illustratoru a Affinity Publisheru. Uživatel tak získává
editovatelný dokument pro
aplikaci, kterou používá.

Mondi & Henkel
Společnosti Mondi a Henkel se spojily a uvedly na trh plně recyklovatelný náhradní sáček
pro výměnu náplně na ruční mytí nádobí Pril.
Nové řešení dávkovače umožňuje spotřebitelům doplňování plastových lahví z flexibilních
sáčků, snižuje množství plastů o 70 % a zároveň pomáhá společnosti Henkel přiblížit se
cílům v oblasti udržitelnosti. Henkel plánuje, že 100 % jeho obalů bude recyklovatelných
nebo opakovaně použitelných. Do roku 2025
se má snížit množství používaného plastu
vyráběného na fosilní bázi o 50 %.

drupa 2024
Dny od 28. května do 7. června 2024 se zdají být ještě
pořádně daleko, organizátoři veletrhu však již nyní
připomínají, že registrace
pro vystavovatele je už otevřena. Po zmařené drupě
2020 všichni doufají v lepší zítřky. Kromě samozřejmě
očekávaných technologických vrcholů budou na příští drupě rezonovat témata,
jako je udržitelnost, cirkulární ekonomika, automatizace,
umělá inteligence atd. Seriál
výstav a veletrhů, které patří
do portfolia drupy, se ostatně
rozjíždí již v tomto roce, především v Asii. Jako předseda
drupa Committee byl potvrzen Dr. Andreas Pleßke, CEO
Koenig & Bauer AG.

První Plate-to-Unit
v Kanadě
První tiskový stroj Heidelberg Speedmaster XL 106-8P se zařízením Plate-to-Unit byl
nainstalován v Kanadě a vlastně v celé Severní Americe ve společnosti Cober, která sídlí
v městě Kitchener v provincii Ontario. Systém Plate-to-Unit zabezpečuje plně automatizovanou logistiku tiskových desek. Automatickou výměnu desek v tiskových jednotkách
zajišťuje systém AutoPlate Pro. Firma Cober,
která se pyšní 106 let trvající tradicí, tiskne
především pro sektor B2B a využívá prodejní
kanály on-demand.

Martin Automatic
do Bruselu
Konica Minolta na Brussels Expo
Společnost Konica Minolta upřesnila svou expozici, kterou má
připravenu k prezentaci na bruselském výstavišti. Vystavovatel
ukáže na Labelexpo Europe 2022 celé portfolio, které je zaměřeno na etikety. Jeho součástí je především digitální tiskový stroj
AccurioLabel 230, který bude vystaven s inline convertingovou jednotkou DC330MINI, předávacím modulem a flexotiskovou jednotkou. Tahákem expozice bude digitální zušlechťovací
technologie na kotoučovém systému MGI JETvarnish 3D Web.
Vystavovatel bude prezentovat inline 2D a 3D UV parciální lakování, horkou ražbu, výsek a rozřez produkce.

Výrobce non-stop odvíjecích a převíjecích
zařízení, společnost Martin Automatic s centrálou v USA a pobočkami a na Tchaj-wanu,
se připravuje k prezentaci na veletrhu Labelexpo Europe 2022. Stroje Martin Automatic
slouží především v segmentech úzkoformátového kotoučového flexotisku a digitálního tisku. Americký výrobce vystaví ve dnech
od 26. do 29. dubna na Brussels Expo svá konvertingová zařízení MBS a LRD. Vystavovatel
bude poskytovat informace také o svých dalších technologiích, jako je např. zařízení pro
optimální napnutí pásu materiálu.

↑

Martin MBS.
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Chcete navštívit SAPPI
v Gratkornu?
čtrnáctideník, vydává GRAFIE CZ, s. r. o.
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MK ČR 8288, ISSN 1212-9925, náklad 1 500 výtisků.
Sledujte nás na našem facebooku www.facebook.com/novinyGP

Společnosti SAPPI a Igepa vyhlašují soutěž Polygrafický počin roku 2022. Ve hře je
návštěva výrobního závodu SAPPI v rakouském Gratkornu. Dva výtisky přihlašovaného
polygrafického výrobku musí být doručeny
na adresu organizátora (Igepa CZ s. r. o., Jana
Albrechtová, Ke Stadionu 400, 250 70 Odolena
Voda) nejpozději do 29. 4. 2022 a zároveň řádně
přihlášeny do soutěže. Podrobnější informace
jsou na: https://www.igepa.cz/novinky/sappi-polygraficky-pocin-roku.html.
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od 10:00

Pozvánka na
Effetec Open Day

více informací na: www.effetec.com
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Dobře navržený MIS odhalí hlavně slabiny ve vedení
Cílem každého podnikatele je udržet svou firmu na pozici konkurenceschopného, rostoucího a prosperujícího
podniku. Důležité je inovovat, minimalizovat chybovost a ztráty ve výrobě, zvýšit výkon a vyrábět efektivně.
Na dané téma jsme si povídali s Michalem Kutilem (CEO Plantyst s. r. o.), konkrétně jsme se zaměřili na MIS a OEE.
Je možné nějak zjednodušeně, ale jasně popsat řešení typu MIS,
ERP nebo OEE, aby si i laik udělal představu, oč se jedná? Začal
bych tím, že nerad rozděluji software do škatulek. Za mě je nejdůležitější, aby uživatelé měli k dispozici softwarová řešení, která fungují a pomohou jim. A je jedno, jestli to nazveme MISem
nebo OEEčkem. Například zmíněné OEE, což je výkonový ukazatel, o jehož zpracování se typicky stará MIS, vnímám jako skvělý
a perfektně fungující nástroj. Potíž je v tom, že výsledky vidíte
až na konci a musíte si to opravdu celé tvrdě odmakat. Manažerský informační systém (MIS) může vypadat honosně, ale za mě
je důležitější stavět to celé – metodiku, práci s lidmi i technologiemi – postupně a chytře. Tedy začínat od těch menších věcí
a postupně přidávat. Každá role úplně každého člověka ve firmě
vyžaduje něco jiného. Klíčové je vždy získat data, která následně
zpracujete v relevantní informace.

#

Pokud za vámi přijde potenciální klient s tím, že chce pomoci
s efektivnějším řízením výroby, co bude následovat? Nejprve
s ním budu dlouze hovořit a zjišťovat informace. Potřebuji vědět,
co dělají, jak to dělají, jaké mají zaměstnance, jaké typy zakázek, technologie a tak dále. Tedy jak to u nich funguje nebo co
naopak nefunguje. Pro začátek je nejdůležitější vědět, jak manažeři v konkrétní firmě pracují, jaký mají nad výrobou přehled. Až
poté nabídnu nějaké konkrétní řešení, které se firmu od firmy liší.
Záleží na velikosti firmy, skladbě zakázek a samozřejmě též výši
investice, která je na to vyčleněna. Některým firmám může stačit
předpřipravené, krabicové řešení. S tím, že je potřeba si ohlídat,

#

Plantyst s. r. o. pomáhá tiskárnám
fungovat efektivněji, výkonněji
a lépe. Záběr společnosti se neomezuje jen na polygrafii, spolupracují
i s dalšími segmenty – například
potravinářstvím. Mají tak velký
přehled v různých odvětvích.
jakou míru přizpůsobení budou potřebovat. V porovnání s řešením šitým na míru ušetří nejen velkou část investic, ale vyvarují
se i chyb, které vzniknou nevhodným zadáním.

Představme si vzorovou situaci, kdy už máte dobré povědomí
o firmě, které budete pomáhat se sběrem dat a s efektivnějším
řízením provozu. Můžete to přiblížit, například na zavádění ukazatele OEE? Chceme-li se dobrat k OEE a sbírat data, která
požaduje vedení firmy, musíme začít na té nejnižší úrovni. Je třeba získat co nejvíce dat ze strojů a informací přímo od operátorů
tisku, abychom věděli, jak jsou jednotlivá zařízení vytížena. Jestli
pracují, kdy mají, jak dlouho trvá seřízení, přenastavení, doplnění barev, papíru a podobně. Sběr dat lze na této úrovni velmi dob-

#

ře automatizovat a zbytečně tím neblokovat pracovníky. Jasně,
nějaká data vždy bude třeba zadávat ručně, ale dá se tu bez problémů dosáhnout poměru zhruba 80:20. To je první ze třech parametrů OEE, kterému říkáme dostupnost. Sbírat a vyhodnocovat
data je tady relativně jednoduché a zapojit operátory do procesu
můžete víceméně okamžitě. Druhý parametr je výkon. Abychom
získali tento parametr musíme měřit i rychlost stroje a porovnávat ji s maximální možnou rychlostí v každé jednotlivé minutě.
Zde už je zavádění komplikovanější a je potřeba správně uchopit, co je to maximální možná rychlost. Zde vídám častou chybu, kdy se uměle snižuje rychlost o různé koeficienty vyplývající
z přípravných časů a podobně. To je velká chyba, která ve svém
důsledku znemožňuje dělat správná manažerská rozhodnutí
na základě dat. Posledním parametrem je kvalita. V rámci polygrafie by toto téma ve vztahu k OEE vydalo na extra článek, důležité je každopádně ho z celé rovnice nevynechat a sledovat jej
opět zakázku po zakázce, směnu po směně.

MIS a OEE jsou tedy čistě manažerské nástroje, ostatně je to už
v samotném názvu. Jak to ale funguje v té morální, lidské rovině?
Nevnímají to lidi ve výrobě jako „policajta“, co jim stojí za zády,
hlídá je a kontroluje? Podobný problém byl v posledních letech
při boomu automatizace ve výrobě. Ano, to je úplně typická
a nejběžnější reakce ve firmách a děje se to téměř vždy. Na druhou stranu vím – a častokrát jsem toho byl svědkem, že velmi
záleží na tom, jak to výrobní manažer uchopí a jak to svým lidem
vysvětlí. Pokud jde o člověka na svém místě a umí to lidem dobře podat, je otázkou měsíce, maximálně dvou, než lidé ve výro-

#

bě objeví přínosy, které jim zpřístupnění dat přinese. Paradoxně
to funguje tak, že dobře navržený MIS systém odhalí především
slabiny ve vedení lidí na manažerských postech, nikoli na základních úrovních. Zde se totiž rychle projeví kvalita manažera nebo
vedoucího výroby, který se buď ukáže být schopným lídrem,
nebo naopak manažerem, který se jen veze. MIS není nic jiného
než podpůrný nástroj pro manažery – od mistra, přes vedoucího
výroby, až po generálního ředitele.

Co vnímáte Vy osobně jako takovou hlavní bolest řídicích systémů a nač by si měli dávat ve firmách, kde s tím začínají, dobrý
pozor? Typický problém, který je zcela zásadní a setkávám se
s ním často, je že pokud se implementuje systém na práci s daty,
většinou se tím zabývá někdo z IT nebo obecně člověk s analytickým přístupem. Ten chce mít celý projekt na 100 % dokonalý. Nemluvím teď o instalaci nebo spuštění, ale o vkládání dat
do systému a kvalitě informací. Jenže lidé nejsou roboti, takže
100 % zde nikdy nedosáhnete. Druhý problém je, jak se v tiskárnách dívají na výsledky měření, sběru a vyhodnocení dat. Ze
začátku jsou všichni zaražení, že jejich OEE se běžně pohybuje mezi 30 až 40 %. To ale v rámci polygrafie není vůbec špatný
výsledek. Samotná hodnota je hodně zavádějící a je třeba se na ni
dívat v celkovém kontextu. Už vůbec nelze srovnávat dva různé
provozy, protože každý bude úplně jiný. Není důležité číslo jako
takové, mnohem důležitější je změna čísla v čase. Zkrátka abyste
měli vzestupnou tendenci.

#

MHA

TRADIČNÍ TISK:

MIS nám umožňuje optimálně plánovat

„Sběr dat určitě dává smysl, vychází z něj na konci ta nejcennější věc, kterou je finální plánování,“ říká Robert Helbich.

M

IS řešení v Tiskárně
Helbich nabízí vysokou míru přizpůsobení. Používají moduly zaměřené na obchod, výrobu, nákup,
sklady, na sběr dat, expedici, fakturaci a management.
Implementace nového systému
probíhala na etapy.

MIS, data, propojení

Pro správné fungování celého
systému je zásadní podmínkou
sběr dat. Napojení na tiskové
a ostatní stroje v tiskárně probíhá dvojím způsobem: online pomocí PLC karet, a také
offline, kdy se data vkládají
manuálně. V případě tiskových strojů používají řešení Cicero a v pre-pressu mají
řešení Heidelberg Cockpit. Oba
systémy jsou propojené a spolupracují, automaticky dojde
k načtení JDF každého jobu
a daná informace poté jde automaticky z pre-pressu do tisku.

Přesto je tam stále ještě určitá rezerva a je třeba pracovat
na lepší komunikaci. Nicméně u 98 % zakázek dochází
ke korektnímu sběru a zpracování získaných dat.
„Mezery ještě máme například u pre-pressu. Zde ten sběr
dat – tím myslím komunikace systému přes formát JDF –

ještě není úplně optimální a tu
správnou cestu stále hledáme,“
dodává Robert Helbich.

Praktické dojmy

Nyní již mohou v Tiskárně
Helbich objektivně posoudit,
co jim MIS přineslo a kde ještě
mají rezervy. Po určité době, co
je systém v ostrém provozu –

a také kdy si na něj již zvykli a naučili se sním pracovat,
jde o dobré a stabilní řešení.
Drobné zádrhely ještě mohou
vznikat u složitějších zakázek.
Pokud například tisknou plakát
4/0, není problém, ale ve chvíli, kdy je tam složitější zakázka,
tiskne se například 1/4 arch +
1/2 arch, něco je navíc spojené-

ho, pak může nastat komplikace. Naopak u těch běžných a jednoduchých zakázek problémy
nejsou. „Je třeba dobře analyzovat a počítat i s variantou, že
i když sbíráte a vyhodnocujete data, můžete dospět do stavu, kdy je nakonec stejně třeba
upravit konečné kalkulace, protože to ve výsledku finančně
nevychází.“

Závěrem

↑

Ilustrační fotografie.

MIS (konkrétně Cicero) v Tiskárně Helbich hodnotí kladně a smysl jim rozhodně dává,
minimálně v případě sběru dat
během realizace zakázek. Díky
tomu jsou v tiskárně schopni –
ať už obecně, nebo jednotlivě,
vyhodnocovat zakázky a zpětně je analyzovat. Pak totiž
velice rychle odhalí dílčí chyby v realizovaných zakázkách
a lze efektivně postupovat
na jejich odstranění. „Nejcennější na MIS je to plánování,

V Tiskárně Helbich
mají nové MIS řešení
Cicero zhruba dva
roky, z toho rok a půl
trvala samotná instalace a půl roku běží
řídicí informační systém v ostrém provozu.
kde podle sběru a analyzování
dat už umíme nastavit výrobní plán pro jednotlivá zařízení
tak, aby vše správně fungovalo. Současně máme i přehled, jak se při jakékoli změně v celém výrobním procesu
změní například dodací termín. To je velká výhoda a dává
to ve finále smysl,“ uzavírá
Robert Helbich.
MHA
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SOFTWARE MIS/ERP PRO TISKÁRNY:

MIS/ERP Pace zajistí růst komečním tiskárnám
eProductivity Software je světovým vývojářem komplexního softwaru Pace určeného pro polygrafické provozy.

↑

MIS/ERP systém Pace poskytuje komplexní řízení polygrafického provozu.

M

IS/ERP je celý balík aplikací umožňující propojení veškerých informačních
zdrojů a řízení všech dalších zdrojů
od personalistiky, přes logistiku a plánování, až
po finanční řízení a ekonomiku firmy. Veškeré
aplikace a nástroje včetně MIS (Management
Information System = Manažerský informační
systém) jsou propojené s ERP (Enterprise Resource Planning = Plánování podnikových zdrojů),
aby mohly vzájemně sdílet data a ERP systém
byl schopen automaticky vyhodnocovat potřebné údaje pro plánování podnikových zdrojů.
Informační systémy a celé téma MIS/ERP se
zabývá sběrem a zpracováním informací a jejich
komunikací s dalšími stroji a lidmi. V takových systémech jsou uloženy výrobní postu-

Programátorský tým je nedílnou
součástí týmu každé tiskárny,
která provozuje MIS/ERP pro komplexní správu informací. Bez toho
to nejde a už nikdy nepůjde.

a signály aktivně používat v obchodě i ve výrobě. MIS/ERP prostředí totiž obsahuje všechny potřebné informace k optimalizaci výrobního řetězce, ke snížení tlaku na výrobu a třeba
i k vyhledávání úzkých, neprostupných míst
našeho výrobního workflow.
MIS/ERP dokáže automatizovaně seřadit
zakázky podle způsobu tisku, konečného formátu anebo barevnosti a formátu archu. Sdruží
knihařské operace podle falcovacích schémat
nebo typu knižní vazby. Systém zná (pokud jsme
mu to řekli a naučili ho to) všechny výrobní
technologie, materiály, procesy a dokonce zvyklosti. Umí tedy optimalizovat výrobní workflow
na základě vstupních informací o zakázce. To
ale ještě není všechno. Pokud aktivně využíváme ERP a signálů, které mu sdělují naše technologie, můžeme operativně a okamžitě reagovat na reálnou změnu situace, minimalizovat
přestavby a snižovat podíl makulatury a ztrát
obecně. Třeba tím, že rozešleme notifikace odpovědným osobám, nebo okamžitě přeplánujeme
zakázky na záložní kapacity. Chybí nám čas?
Systém sám rozhodne, že přidá směnu. Nemáme pro danou oblast zakázky? Přesměruje osoby na jiná pracoviště a zruší následující směnu. Je třeba zakázku přerušit? Systém ví, v jaké
fázi se nachází a na základě jediného signálu
od obchodníka nebo technologa zastaví příslušnou operaci i všechny následující, informuje
všechny zúčastněné a vyčíslí ztrátu.

EPS Pace je výkonný MIS/ERP systém
py, sklady papíru, účetnictví, grafická a výrobní
data, a dokonce komunikace s živými bytostmi
v emailech nebo CRM. Všichni přece víme, že
množství zakázek a operací, šibeniční termíny a tlak na ceny nás mohou dostat do problémů, pokud nezačneme výše zmíněné informace

Pace je osvědčený a nejlepší MIS/ERP ve své
třídě. Je založený na internetovém prohlížeči
a je určen výhradně pro polygrafický průmysl.
Konkrétně pro polygrafické produkty vyráběné z archů. Pace je plnohodnotný systém pro
celé workflow, včetně akvizic, obchodu, výroby a logistiky, a umožňuje plnou kontrolu nad

informacemi a vysokým stupněm přehlednosti celého výrobního řetězce. Modulární a škálovatelný systém MIS obsahuje plně integrovaná řešení pro kalkulace, technologii, plánování,
sběr dat, integraci s lokálně provozovaným
účetním systémem, řízení prodeje a ještě mnohem více. Pace je zcela otevřenou platformou
a umožňuje obousměrný přístup k informacím.

Strategické řízení zvyšuje ziskovost

Se systémem Pace tiskárny rychleji a přesněji připravují kalkulace různorodých zakázek.
Přesnost kalkulací je dána dokonalým nastavením kalkulačních scénářů založených na výrobních zvyklostech, materiálech, nákladech
a nastavení tisku a na mnoha dalších faktorech
konkrétního polygrafického podniku. Plánování zakázek je s Pace snazší, protože celý systém
organizuje, upřednostňuje a plánuje podle vlastních nákladových středisek a výrobních prostředků.
Plánovací nástroje Pace nabízejí široký výběr
pohledů a umožňují plánovačům a uživatelům
vizualizovat celý proces plánování. Tiskárny
tak mohou snadno porovnávat více výrobních
scénářů, která pomáhají zvyšovat tržby, řídit
náklady a maximalizovat efektivitu. Softwarové řešení Pace pomohá tiskárnám lépe kvalitněji podnikat, dělat úspěšná strategická rozhodnutí založená na přesných datech a díky tomu se
sebevědomě soustředit na růst.
Platforma MIS/ERP Pace může být rozšířena
o další moduly jako např. dynamické plánování
PrintFlow. Díky tomu dosahuje vyššího stupně
funkcionality vedoucí ke zvýšení produktivity
práce a efektivnosti výrobního provozu. Jednoduše řečeno, ideální stav pro další růst podnikání.
MAN

VELKOFORMÁTOVÝ TISK:

Canon posouvá hranice tisku interiérového designu
Řešení ocení především architekti a interiéroví designéři, kteří tak získávají účinný nástroj pro oživení svých
projektů bez omezení kreativních vizí. Za zmínku stojí též kombinace široké škály barev se sametově matným
provedením nebo možnost tisknout v malých objemech, a to výrazně rychleji než u konkurenčních řešení.
Dne 16. 2. 2022 proběhla
v showroomu Canon akce,
v rámci níž představili zástupci společnosti různé realizace
interiérového designu, které
vznikly díky revoluční technologii UVgel Wallpaper Factory. Každý, kdo se nespokojí
se standardními nabídkami
z katalogů, má nyní k dispozici nové možnosti v oblasti
interiérového designu. V rámci projektu, který ukázal nové
možnosti a posunul hranice
VLF tisku, byli osloveni známí tvůrci a instituce, stejně
jako například mateřské školy. V průběhu uplynulého roku
došlo k návrhu pěti netradičních tapetových variací na rozličná témata.

Unikátní aplikace v MŠ

Jedním z příkladů tapetového projektu je mateřská škola
v pražských Řepích, kde vsadili na podmanivý svět zvířat a záměrný minimalismus.
Vedení školky si přálo zkrášlit
nevzhledný prostor před terapeutickou místností, která
je určena hlavně pro děti se
zdravotním postižením. Pro
navození správné atmosféry
byl využit hravý motiv, který
měl za cíl zaujmout pozornost
dětí. Výsledná tapeta s mnoha
zvířaty a barvami úkol splnila, ze tří stěn je dětmi oblíbený
a uklidňující podmořský svět
(za realizací stojí grafici a tiska-

ři Canon). Další realizace tapety – tentokrát pro MŠ Hellichova – byla inspirována obrazem
nazvaným Domov brouka.
Malířka Lucie Crocro a sochař
Michal Bouzek z uměleckého
studia Femancipation chtěli
navázat na předchozí aktivity
Petřínské iniciativy, Werichovy vily, Českého muzea hudby,
Městské části Praha 1 a přírodovědců bojujících za záchranu vzácných živočišných druhů na Petříně. Náročné zadání
a pestrou škálu kreativních
možností pomohla naplnit
technologie Canon s inkousty
UVgel.
Ředitelka vinohradských
mikrojeslí První krůčky si
naopak přála do herny umístit
uklidňující a méně expresivní
tapetu, která souzní s učením
feng-šuej spočívajícím v harmonizaci životního prostředí
člověka.

Nic není nemožné

Jednou z vizuálně nejvýraznějších realizací je tapeta v atypickém bytě v obci Skalsko
ve středních Čechách. Majitelé odmítli vybírat z nabídky existujících vzorů a svůj
domov chtěli vyzdobit unikátní dekorací, která bude „pouze jejich“. Předlohou byl originální obraz „Leda“, rovněž
od Lucie Crocro, kde využila
motivy z děl Gustava Klimta
„Danae“ a „Hudba“. Obraz bylo

třeba kvalitně reprodukovat
(přefotit) ve vysokém rozlišení
a následně s využitím nejmodernějších technologií přenést
na velkoformátovou tapetu. Ta
se nachází ve vstupním obytném projektu, který slouží jako
hlavní společenská část domu.

Kultura, art, technologie

Velkoformátové tapety (Canon
UVgel Wallpaper Factory)
našly své trvalé místo také
v Divadle Bez zábradlí. Zachycují známé herce v čele s Karlem Heřmánkem nebo Jiřím
Bartoškou v jejich neslavnějších rolích a staly se součástí výzdoby ku příležitosti
30. narozenin této legendární
pražské scény. „Smyslem tapet
je kromě estetického vizuálního účinku představit trojici
divadelních představení, jež
spoluvytvářely historii Divadla Bez zábradlí. Jsou to Hráči
s Karlem Heřmánkem, Zdeňkem Žákem, Oldřichem Kaiserem a Josefem Cardou, Revizor
s Vladimírem Dlouhým nebo
nejslavnější role Karla Heřmánka a Jiřího Bartošky ve hře
Jakub a jeho pán,“ říká Josef
Heřmánek, ředitel Divadla Bez
zábradlí.

Lidé chtějí originalitu

Současná společnost je pracovně, obchodně i profesně
úzce propojená, jdeme cestou
globalizace. Přesto, nebo spíše

↑

VLF tapeta podmořského světa v MŠ na Praze 6-Řepy.

Na začátku bylo 5 osobitých přání
pro 5 specifických interiérů. Výzvu
přijalo 5 tvůrců a výsledkem je 5 tapetových projektů od MŠ přes atypický byt až po pražské divadlo.
právě proto, většina z nás touží po personalizaci a odlišení
se. Technologie Canon UVgel
Wallpaper Factory je jedním
z mnoha prostředků na trhu,

které tuto vizi pomáhají naplnit. Smyslem výše uvedených
realizací je ukázat přednosti a možnosti současného VLF
tisku, zaměřeného na interi-

érový design. Personalizace
tapet, rozměrová stabilita jednotlivých pruhů a konzistentní barevnost, které pomohou
zajistit bezchybné spasování
do ideálního výsledného obrazu. Canon navíc u svých tapet
garantuje též fotorealistickou
kvalitu, bezzápachovost tisku, odolnost vůči poškrábání
nebo snadnou omyvatelnost.
Inkoust UVgel má navíc i certifikát zdravotní nezávadnosti.
MHA
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AUTOMATIZACE TISKOVÉ PRODUKCE:

EQUIOS, komplexní systém pro řízení tiskové výroby
EQUIOS zjednodušuje zadávání objednávek, komunikaci se zákazníkem, příjem dat a automatizuje jejich zpracování.
Dokáže řídit celou tiskovou výrobu včetně dokončování.

Workflow Solution

Processing time

Platemaking

Sequential processing

4 8

3 7

2 6

1 5

Processing time

1 2 3 4 5 6 7 8

Parallel processing

Preview

LayoutDirector

Ticket

Layout rules

Printing press

12345678

12345678

Printing plates/sheets

Certified “Adobe Mercury RIP Architecture”

The Mercury RIP Architecture

is a scalability framework

and distributed multi-tier

by Adobe for its PDF Print Engine. It enables enhanced, high-performance

SCREEN has adopted Mercury for use with EQUIOS on the Truepress

Jet520HD variable printing system.

In-house system

Standard RIP

EQUIOS Version 9

Comparison of processing times

Signature list

MIS

Creating a more sustainable society
with smart print manufacturing

100

TEXT

T EXT

Excel
FileMaker

cache technology developed

80

rendering and is essential for digital presses as well as variable printing.

60

(Based on SCREEN tests)

Optimized processing boosts speed

Efficient parallel processing

40

To ensure continuing high productivity, EQUIOS has supported parallel
processing functionality since it was first launched. Execution of parallel
processing operations can be adjusted as the number of CPU cores and
installations of EQUIOS PT-R Drive increase, helping to maximize the

20

performance of the EQUIOS platform.

0

Processing time with Trueflow SE Version 7 used as a baseline of 100

EQUIOS Version 9

EQUIOS Version 3

EQUIOS Version 4.5

Tickets: Input processing Imposition scheme DotTiff (2400 dpi)
Imposition scheme: A4, 1,030 x 800 mm plate, 40 4-page signatures for both sides, 320 pages

Trueflow SE Version 7

NEW
Linking with the latest POD systems and improved RGB processing

Creating a more sustainable society
with smart print manufacturing

EQUIOS now supports the latest
toner-based POD systems. The
addition of RGB color conversion
settings to its output processing
ensures smooth connection
to any press. This new feature
enables greater automation and
streamlining of operations in
hybrid workflows.

Toner-based POD

Upstream system/DTP

PDF (RGB)

Imposed PDF
(RGB)

Linking with Phoenix job planning and imposition software

EQUIOS Version 9
Topics

Upstream system/DTP

EQUIOS optimizes imposition by linking with
Phoenix, a powerful software solution that
uses the latest AI to perform planning based on
equipment and material costs and automate
layout work.
Phoenix handles any format from
commercial printing to packages and labels,
significantly speeding up turnaround times while
cutting production costs and operator workloads.

CtP Systems
Job creating, RIP, Output

Available from early 2022

Simple Job Controller streamlines processing
An iPad can be used to register and output printing instructions for jobs.
These jobs can be registered as soon as their orders are received, which
significantly improves efficiency. Anyone can create output instructions
by designing templates for imposition and output in advance.

QR codes allow checking of jobs requiring reprinting
When a plate is damaged and needs to be output again, you can detect
which plate it is by reading the QR code on the plate with an iPad.
This reduces the time and effort required to find the job data and also
eliminates mistakes.
A barcode option for books is necessary to create QR codes.

CtP Systems

Cutting

Saddle stitching binding

Cutting

Toner-based POD

Post-processing equipment

NEW

今あるノウハウや資産、
活かすなら、EQUIOS。

Now, just read the QR code on the plate
or media with an iPad to quickly detect
which job needs to be reoutput!

Post-processing, enclosing/sealing

Offset printing

Job creating, RIP, Output

Platemaking

Automatic optimization of imposition
and output settings based on finished sizes

Imposed PDF
(RGB)

PlateRite HD 8900

Truepress Jet W3200UVII

Truepress Jet520HD series

Truepress Jet L350UV series

Production printer

Proof output

POPs: wide-format printing

Commercial, publication, direct mail, transaction printing: high-speed variable printing

Pamphlets: offset printing

Leaflets: small lot printing

Without EQUIOS, you have to
use a pen to mark the plate for
reoutput.

Labels: seal, label printing

When a plate is damaged and needs to be output again, you can detect
which plate it is by reading the QR code on the plate with an iPad.
This reduces the time and effort required to find the job data and also
eliminates mistakes.

A barcode option for books is necessary to create QR codes.

QR codes allow checking of jobs requiring reprinting

EQUIOS is able to provide advanced automation through linkages with
upstream systems. This includes linking of EQUIOS to the Web2Print online order receipt and data input system and EQUIOS Online proofing and
approval system, linking of the JDF to the MIS, linking of EQUIOS to Excel
and FileMaker as well as text formats used by other in-house systems,
and automatic selection of jobs based on file name rules (Smart Job Gate).
While operators are still able to process jobs without searching for a
large number of different folders and templates, EQUIOS has taken this
one step further. Even without opening the user interface, it is now possible to automatically create a continuous workflow from data input, input
processing and imposition right through to post-processing.

Enhanced external interface boosts automation

PDF (RGB)

Linking with Phoenix job planning and imposition software

Linking with the latest POD systems and improved RGB processing

Easier confirmation using BookView output

MIS compatible with JDF

•Automatic operation
•Imposition sharing
•Process linkage

Job details can also be
checked easily

Check the progress of
job output in Status

EQUIOS optimizes imposition by linking with
Phoenix, a powerful software solution that
uses the latest AI to perform planning based on
equipment and material costs and automate
layout work.
Phoenix handles any format from
commercial printing to packages and labels,
significantly speeding up turnaround times while
cutting production costs and operator workloads.

Available from early 2022

JDF

www

TEXT

T EXT

Autoflow concept enables continuous,
fully automated processing

Web2Print
EQUIOS Open I/F

Check the progress of prepress
tasks in Job Status

MIS compatible with JDF
EQUIOSNET partners

Online proofing/approval system
EQUIOS Online

Excel, FileMaker, In-house systems
External text links

EQUIOS now supports the latest
toner-based POD systems. The
addition of RGB color conversion
settings to its output processing
ensures smooth connection
to any press. This new feature
enables greater automation and
streamlining of operations in
hybrid workflows.

PS

EPS

PDF

1bit TIFF

Outline PDF

Outline PDF-Adv

An iPad can be used to register and output printing instructions for jobs.
These jobs can be registered as soon as their orders are received, which
significantly improves efficiency. Anyone can create output instructions
by designing templates for imposition and output in advance.

Simple Job Controller streamlines processing

Just select the job and press, and
then create the output instructions!

Create a job simply by
clicking this button

Process
Planning

Fully automated prepress processing

RIP workflow development has focused on creating new ways to streamline and accelerate processing. However, with the printing industry requiring ever wider options for differentiation and value creation, EQUIOS
simply eliminates unnecessary operations. This approach improves overall
workflow efficiency and establishes the shift to value creation as a new
goal for the industry.
Nonstop processing from order receipt to final submission is now a
reality with SCREEN’s Web to Delivery Automation concept. The most
important factors in this approach are the conversion of the process plans
for individual jobs to templates (action plans) and ability to automatically
select appropriate templates based on the data input (linkage with upstream devices).

Individualized job workflows

EQUIOS includes Action Plan, a navigation system developed by SCREEN
to enable simple yet reliable planning of complete workflows from initial
order receipt through to final submission. Action Plan allows advance setting of all operations leading up to submission, including input, preflight,
imposition, output, cutting and folding details. This permits fully automatic,
nonstop processing with no lost time between steps.
The ability to create an action plan for individual orders naturally improves the processing efficiency of regular jobs. These workflows can also
easily be changed or expanded as required, boosting productivity for any
type of processing.

a koncových uživatelů se plánuje
rozšíření sortimentu o nové typy
papíru. Etiket, vyrobené z nových
materiálů jsou vhodné pro kosmetiku, víno, lihoviny a potravinářský
i nápojový průmysl. Slouží také
jako unikátní prodejní místo pro
značky. Díky certifikaci mohou
společnosti dát spotřebitelům
vědět, že celý jejich nákup – včetně obalu – dodržuje a plně respektuje jejich hodnoty.

EQUIOS Version 9 significantly improves the productivity of the latest PDF-centered
workflows, ensuring materials are output at high speed looking exactly as expected.

Společnost Avery Dennison
dosáhla dalšího prvenství na trhu
uvedením nového certifikovaného portfolia veganských značek,
které neobsahují žádné složky
živočišného původu.
Každá položka v portfoliu byla
navíc vytvořena bez testování na zvířatech nebo bez použití GMO živočišného původu.
Z tohoto důvodu kolekce získala
schválení od EVE VEGAN, nezávislé organizace vytvořené Vegan
France, pracující na propagaci
veganských alternativ v různých
průmyslových odvětvích, včetně
potravinářství a medicíny.
V době uvedení na trh je
v kolekci šest papírových lícových materiálů, tři lepidla a dva
linery a lze je kombinovat podle
přání zákazníka. Každá položka
nabízí podobnou úroveň výkonu jako neveganské alternativy.
Na základě potřeb zpracovatelů

Latest RIP core improves stability of output results

Avery Dennison uvádí na trh certifikované
portfolio veganských značek

EQUIOS Version 9 incorporates Adobe’s latest RIP core, Adobe® PDF Print Engine,
and latest Adobe® PDF Library. It also includes the latest version of PitStop for
enhanced preflight functionality. In addition to ensuring compatibility with Adobe’s
latest products, EQUIOS provides more stable output quality at even faster speeds.
PDFs with transparency effects are now processed directly and the reproduction
of line widths and colors composed of overprints both show major improvements.

Šablony pro vyřazení jsou
v systému EQUIOS vysoce sofistikované. Pro definici
šablony vyřazení je k dispozici přehledný průvodce, který
umí vyřadit jak pro ofsetový
tisk, tak i pro digitální tisk.
Má k dispozici katalog skládání, kdy vás vizuálně velmi
pěkně zpracovaný průvodce
provede celým procesem definice šablony. Navíc se šablona
dokáže automaticky přizpůsobit množství stránek v dokumentu, stejně tak jako velikosti archu, na který je zakázka
vyskládána. Díky tomu není
nutné definovat pro každý
formát přesné vyřazení, ale
jen definujete, jak má vypadat

Improved data processing boosts overall performance

Vyřazení tiskových dat
na tiskový arch

High-speed processing

Kontrola tiskových dat probíhá pomocí definice enginu
postaveného na řešení Enfocus Pitstop, zde lze nadefinovat
libovolnou kontrolu tiskových
dat a podle zvolené tiskové
technologie použít automatizované opravy tak, aby tisková
data byla korektně zpracována. Součástí je i přesný modul
správy barev, který podle
potřeby dokáže zajistit barevné převody v rámci tiskových
zakázek.

Following the adoption of Adobe PDF Print Engine, SCREEN has finetuned the processing of accessories, spot colors and multiple pages,
producing significant gains in performance. With Version 9 offering
enhanced support for parallel processing, SCREEN has also improved

Vstupní workflow

Enhanced external interface boosts automation

EQUIOS Version 9
Topics

Workflow Solution

Create a job simply by
clicking this button

Check the progress of prepress
tasks in Job Status
Check the progress of
job output in Status

Without EQUIOS, you have to
use a pen to mark the plate for
reoutput.

Job details can also be
checked easily

Just select the job and press, and
then create the output instructions!

Now, just read the QR code on the plate
or media with an iPad to quickly detect
which job needs to be reoutput!

Automatic optimization of imposition
and output settings based on finished sizes

Cutting

Pamphlets: offset printing
PlateRite HD 8900

Proof output

Online proofing/approval system
EQUIOS Online

Organizace zakázky

V systému se definuje organizace zakázky, kde jsou jednotlivé kroky seřazeny tak, aby
zakázka byla co nejrychleji
a automatizovaně zpracována.
Organizace zakázky se skládá z plánu zakázky, práce se
vstupními daty, vyřazení tiskových archů podle zvoleného formátu a volby tiskového
stroje a typu rastru.

Production printer

Web2Print
EQUIOS Open I/F

the processing speed to achieve further increases in productivity.

Komunikace pomocí JDF
Je možné spolupracovat
i s jinými systémy založenými na komunikaci pomocí JDF.
EQUIOS má svůj vlastní systém s názvem Simple Job Creation Interface, což je textový
soubor na bázi JDF, díky kterému lze dodaným tiskovým
datům automaticky vybrat tiskovou šablonu a zpracovat tiskovou zakázku podle zaslané
definice.
Celý systém EQUIOS je
dodáván i s hardwarovým
serverem s odladěnou konfigurací tak, aby byl vždy zajištěn maximální výkon celého
systému. Ovládání v tiskárně

www

Comparison of processing times

Online schvalovací systém
Je možné zvolit i řešení, kdy
má zákazník po odeslání dat
do tiskárny možnost pomocí EQUIOS Online řešení
vidět výsledný produkt a až
po schválení zakázky zákazníkem je tato zakázka předána
do výroby.

Leaflets: small lot printing
Optimized linking to external text enables full automation of ganging operations

Web2Print EQUIOS umožňuje
přijímat data z různých zdrojů.
Dokáže spolupracovat s řešeními Web2Print, ze kterých může
automatizovaně zpracovávat
zakázky na základě nadefinovaných šablon jednotlivých
produktů. V takovém případě
zákazník dodá data, zvolí typ
tiskoviny a odešle data do tiskárny. Systém EQUIOS se již
postará o kontrolu dat, vyřazení tiskové zakázky podle zvolené šablony a předá zakázku
do výroby.

MIS compatible with JDF
Enhanced linking to external text creates a
seamless workflow from upstream systems right
through to LayoutDirector. Ganging settings can
be assigned simply by linking plate, paper and
accessory settings to a press, greatly improving
work efficiency.
Even after ganging, setting changes, fine
adjustments and other customizations can
be performed quickly and easily. The entire
sequence from data input to platemaking can
now be completed without using specialized
ganging software.

Vstup tiskových dat

probíhá buď pomocí standardní klientské aplikace v přehledném grafickém rozhraní, ve kterém lze jednotlivé
zakázky nejen řídit, ale rovněž
definovat všechny parametry
zpracování tiskových úloh. Pro
ovládání je také možné použít
webového klienta, který nabízí
jednoduché grafické rozhraní
a lze v něm rovněž řídit tiskové
zakázky.

Enhanced external interface boosts automation

EQUIOS je profesionální
produkční systém pro řízení tiskové výroby, jedná se
o řešení společnosti SCREEN,
které dokáže zautomatizovat,
zpřehlednit a profesionálně
řídit tiskovou výrobu. Podporuje samozřejmě produkty
SCREEN, ale dokáže spolupracovat i s digitálními tiskovými stroji a CTP zařízeními
od jiných společností. Komplexnost řešení dává možnost
nasadit tento systém tam, kde
chceme jednotně, přehledně
a profesionálně zpracovávat
tiskové zakázky.

Platemaking

Offset printing

Saddle stitching binding

Commercial, publication, direct mail, transaction printing: high-speed variable printing
DS M

all

DS Mall

DS Mall
all
DS
To all

Truepress Jet520HD series

•Automatic operation
•Imposition sharing
•Process linkage

JDF
MIS compatible with JDF
EQUIOSNET partners

Post-processing, enclosing/sealing

Labels: seal, label printing

Truepress Jet L350UV series

Post-processing equipment

TEXT

POPs: wide-format printing

TEXT
Excel, FileMaker, In-house systems
External text links
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Truepress Jet W3200UVII

Cutting

Schéma integrace systému EQUIOS do produkčního prostředí.

výsledek, a EQUIOS zvolí to
nejvhodnější vyskládání.
Na tiskové archy lze přidat tiskové značky a popisky
archů, které se mohou vyplňovat na základě proměnných
dat. Lze přidávat i čárové kódy
pro automatizaci výroby.

Tisková maketa

Do systému je možné přidat
tiskový plotr pro tisk maket
pro vizuální kontrolu tiskové
zakázky. Systém EQUIOS generuje výstupní proof v bitmapě
po naripování dat RIPem, jedná se tedy o přesný náhled tiskových dat, který ukazuje, jak
bude vypadat výsledný tiskový produkt.

Certifikovaný nátisk

Pro řešení certifikovaných
nátisků stačí mezi tisková
zařízení opět přidat nátiskovou tiskárnu a nastavit
workflow zakázky tak, aby
byl automaticky vytisknutý
certifikovaný nátisk zvolené
stránky. Podle zvolené tiskové reference dojde k simulaci
barevnosti tiskového výstupu tak, aby zákazník, popřípadě tiskař, měl k dispozici
přesnou vizualizaci barevnosti tiskové zakázky.

Tiskové stroje

Ofsetový tisk
Každá instalace a konfigurace
se odvíjí od konkrétních použitých tiskových strojů a tiskových technologií, které má
tiskárna k dispozici. Základem
je definice tiskových strojů.
Zde se určuje, jaké materiály a jaké formáty se používají.
Volí se typy tiskových rastrů.
Pro ofsetový tisk podle norem
se definují parametry tiskových nárůstů, kompenzační
křivky pro jednotlivé materiály a typy rastrů. Tím je zajištěno správné naripování tiskových dat, které pak při tisku
na ofsetových strojích splňují
potřebné parametry kvality
tisku.
Digitální tisk
Podporované produkční laserové stroje jsou malonákladové
archové digitální tiskové stroje pro tisk menších zakázek
do formátu SRA3.
Velkoformátový tisk
Podporuje digitální velkoformátové tiskové stroje,
kdy dokáže efektivně sloučit
a vyřadit různé dokumenty
tak, aby plocha potřebná pro
tisk byla co nejmenší.

MIS EQUIOS je profesionální systém
pro tiskovou výrobu, který vám umožní řídit všechny vaše tiskové a dokončovací stroje z jednoho místa.

Vysokorychlostní digitální tisk
EQUIOS umí řídit i roll to roll
tiskové stroje pro tisk publikací, direct mailů a personalizovaných tiskovin.
Flexotisk
EQUIOS dokáže správně připravit tisková data i pro flexotisk, disponuje sadou funkcí,
které upraví tisková data tak,
aby jejich realizace na flexotiskových strojích proběhla bez
problémů.

Post-processing

EQUIOS dokáže komunikovat pomocí jdf technologie i se
zařízeními pro následné zpracování, jako jsou skládačky,
řezačky a další zařízení.

Informace o výrobním
procesu

Klientské řešení EQUIOS
dokáže pomocí nadefinovatelných filtrů ukázat, kde se prá-

Onyx Graphics zkoumá důležitost dat
Přední poskytovatel softwarových
řešení pro průmysl digitálních
inkoustových velkoformátových
tiskáren se zaměřil na problematiku nutnosti sběru dat napříč tiskovým průmyslem.
Onyx Graphics při té příležitosti
vydal studii, jež nastiňuje nedávné
průmyslové trendy v automatizaci
a potřebě zlepšit interní efektivitu
od pandemie COVID-19. Výsledky
jasně ukazují, jak se data stávají stále důležitějšími, a to napříč
nejen polygrafickými segmenty.
Studie se zaměřila na důležitost
měření dat jako indikátoru výkonnosti podniku spolu s navrhovanými zdroji dat a klíčovými metrikami, které mohou být užitečné
pro úsporu času, zdrojů a zvýšení produktivity. To platí také pro
poskytovatele platebních služeb,
kteří hledají způsoby, jak lépe
porozumět svým nákladům, snížit plýtvání nebo posoudit, jak je
jejich podnikání efektivní, ale také

jak využít čím dál populárnějších
online platforem.
„Monitorování dat všeho druhu nám pomáhá pochopit, co se
děje v tiskovém byznysu. Účelem
naší studie je především zvýšit povědomí o rostoucí úloze
sběru a analýze dat, kterou mají
v modernímu tisku při rozhodování a plánování,“ řekl Jonathan
Rogers, mezinárodní marketingový manažer Onyx Graphics.
Sběr a vyhodnocení dat pomáhá poskytovatelům tiskových
služeb činit lepší obchodní rozhodnutí a zefektivnit výrobu i její
plánování. Studie se zaměřuje na celosvětovou zákaznickou
základnu společnosti a zahrnuje data z rozhovorů poskytovatelů tisku z oblastí Ameriky, EMEA
a Asie a Tichomoří. Celý článek je
k dispozici ke stažení na:
www.onyxgfx.com/insights.

vě nachází konkrétní tisková
zakázka, popřípadě v jakém je
stavu, kdy a kým byla zpracována, s možností získat kompletní log průchodu zakázky
systémem.

Závěr

EQUIOS je komplexní řešení, které přináší jednotné
a přehledné ovládání celého
výrobního procesu a dokáže integrovat různé tiskové technologie v tiskárnách.
Pro ofsetový tisk má širokou
nabídku tiskových rastrů,
díky inteligentnímu způsobu vyřazování tiskových dat
na arch uspoří hodně času
při definici jednotlivých
postupů. Dokáže zpracovat a vytisknout libovolnou
zakázku nejen na ofsetovém
tisku, ale také na digitálních
strojích různého zaměření.
Jan Štor, GRAFIE CZ
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INFORMAČNÍ A VÝROBNÍ SYSTÉMY:

Enfocus Switch jako integrátor

Enfocus Switch může nejen řídit výrobní workflow, ale sloužit jako integrační aplikace.

N

edávno jsme v Novinách pro grafický
průmysl psali o rostoucích požadavcích na vzájemné propojování firemních
informačních systémů. Jen krátce jsme zmínili,
že často je potřeba vytvořit integrační aplikaci,
která takové systémy dokáže propojit a že takovou aplikací může být Enfocus Switch. V tomto
článku se zaměříme na popis právě těch funkcí Enfocus Switch, které souvisí s předáváním
a ukládáním informací a které lze při propojování různých informačních systémů využít.

CSV, XML, JSON i XLS

↑

Příklad monomateriálového přístupu.

Monomateriálový přístup k obalům patří
k základním stavebním kamenům EcoDesignu a až na výjimky (např. sklo či recyklace PET obalů) je tím nejlepším řešením
z hlediska recyklace. Díky širokému portfoliu etiketovacích materiálů můžete pomoci
recyklaci právě zvolením stejného materiálu, jako je samotný obal. Etiketu pak není
potřeba během recyklace separovat od obalu, což významně snižuje komplexitu recyklačního procesu. Následkem je pak lepší
dostupnost recyklátu a snížení jeho ceny.

Jedním z nejstarších způsobů předávání informací mezi aplikacemi je jednorázový export/
import dat v předem dohodnutém formátu. Nejčastěji jsou k tomu účelu využívány formáty
CSV, XML nebo nověji JSON.
Enfocus Switch podporuje import dat ve formátu XML pomocí prvku „XML pickup“. Metadata obsažená v příchozím XML souboru automaticky načte a připojí v podobě tzv. „datasetu“
k zpracovávaným datům. Dataset zůstává se
zpracovávanou úlohou spojen po celou dobu jejího průchodu workflow a metadata jsou tak kdykoliv k dispozici. Switch může díky placeným
rozšířením zpracovat metadata i ve formátech
CSV, JSON nebo XLS (Excel).

Pro export některého z datasetu do formátu
XML má Switch k dispozici prvek „Export metadata“. V případě potřeby vytvořit exportní soubor v jiném formátu může Switch využít prvek
„XSLT transform“ pro XSLT transformaci nebo
opět některý z placených doplňků.

HTTP request, Webhook, API

Modernější způsob komunikace probíhá prostřednictvím API – Aplication programming
interface. Pro aplikaci, která chce zpřístupnit
svoji funkcionalitu vývojářům jiných aplikací,
je to dnes již nezbytný standard. Výhodou API
komunikace ve srovnání s exportem/importem
je, že nepotřebuje „meziúložiště“ a probíhá prakticky okamžitě.
Enfocus Switch dokáže s API rozhraními
komunikovat prostřednictvím prvku „HTTP
request“, ve kterém dokáže příkazy GET, POST,
PUT a DELETE vyvolat příslušné API funkce.
Odpovědí na takové volání je zpravidla soubor buď s potvrzením o provedení požadované transakce, nebo s požadovanými informacemi. Soubor bývá ve formátu XML nebo JSON
a Enfocus Switch jej tak může dále automaticky
zpracovat.
Pro opačnou komunikaci Switch používá prvek „Webhook“, přes který lze předávat

CLOUDOVÁ
APLIKACE

MIS, W2P

Co si pod tím představit v praxi

XML, CSV

API (XML, JSON)

Převod XML,CSV ap.
do metadat

XML, CSV

Převod metadat
pomocí XSLT
transformace

Přidaná hodnota etikety

Etiketa totiž nemusí sloužit jen jako prostý nositel informací. Naopak, moderním
trendem je integrovat do etikety i funkčnost. Příkladem mohou být znovuuzavíratelné etikety na flexibilní obaly, hygienické
ubrousky a další. Právě díky spojení jednodruhového materiálu a funkčnosti můžete
eliminovat použití hmotného plastové uzávěru, který je často vyroben z jiného materiálu než samotný obal, což způsobí nerecykovatelnost obalu.

Monomateriály pomáhají

Na tomto místě je dobré připomenout si
zákaz skládkování využitelných a recyklovatelných odpadů do roku 2030. Právě
používání monomateriálových obalů nám
pomáhá významně přispět k jeho naplnění.
Jak bylo již v úvodu zmíněno, konstrukce
z jednoho druhu materiálu není vždy optimální z hlediska recyklace. V dalším pokračování se podíváme na recyklaci skla a PET
obalů, kde je separace etikety žádoucí.
Colognia press ve spolupráci s Avery Dennison má celou řadu řešení v oblasti samolepicích materiálů a jejich zpracování. Rádi
vám poradíme a pomůžeme i konkrétně
ve vaší problematice.

SQL komunikace

ODBC DRIVER
DATABÁZE

↑

Enfocus Switch může být díky
svým schopnostem využit jako
integrační aplikace a propojovat
informační systémy, které by jinak
nebylo možné propojit přímo.
Enfocus Switch má také vlastní API, a dokáže
tak nabídnout svoji funkcionalitu jiným aplikacím. Jeho funkcionalita tak může být integrována například do na míru vytvořené uživatelské aplikace nebo již existujícího informačního
systému.

ODBC, SQL

Je praktické mít možnost metadata strukturovaně ukládat pro pozdější nebo opakované použití. K tomu nejlépe slouží databázové systémy.
Enfocus Switch podporuje práci s databázemi pomocí ODBC rozhraní. Nejdříve je potřeba ODBC driver napojit na příslušnou databázi a vytvořit ODBC zdroj dat a na tento ODBC
zdroj potom napojit Enfocus Switch. Ten ke čtení a zápisu používá prvek „Database connect“,
kde pomocí příkazů jazyka SQL komunikuje
s danou databází. Obsah databáze dokáže Enfocus Switch nabídnout i v rozbalovacích nabídkách v uživatelských dialozích.

Integrační aplikace

Schopnost přijímat, upravit a předat metadata
různými způsoby a v různých formátech umožňuje Enfocus Switch stát se integrační aplikací,
která zajišťuje komunikaci mezi jinak nepropojitelnými aplikacemi. Budete-li například chtít
napojit MIS, který podporuje pouze export dat
ve formátu CSV, na cloudovou aplikaci, která
komunikuje pouze prostřednictvím API a formátu JSON, může Enfocus Switch tuto komunikaci bez problému zajišťovat.
Vít Kulka, GRAFIE CZ

Schéma využití Enfocus Switch jako integrační aplikace.

SOFTWARE:

QuarkXPress přichází s novou verzí
Novinky tradičního nástroje určeného k tvorbě designu pro tisk a digitální publikování.
Jednou z novinek, které určitě
mnozí uvítají, jsou nové varianty licencování a jejich následná
správa. V první řadě je pozitivní, že aktivace programu se
nyní řeší přes uživatelský účet.
Tím odpadají klasické problémy s vyčerpáním aktivací
a licence lze snadno spravovat
prostřednictvím svého účtu
přes webové rozhraní.

Cenová politika

QuarkXPress vyslyšel požadavků svých zákazníků a opět
zavedl plnou verzi i upgrade
bez nutnosti pořízení dodatečné smlouvy. Současně přidal
do prodeje i roční předplatné. Upgrade je navíc možný ze
všech předchozích verzí. Rozlišuje ceny pro komerční použití – GOV – Non-Profit a EDU,
navíc přidal výhodnou licenci
pro školy.

Další novinky verze 2022

RED

Metadata
(Enfocus
Switch)

SQL

Ekologické řešení

Pro minimalizaci dopadů na životní prostředí to můžeme posunout ještě o level
výše a dosáhnout v podstatě cirkulární ekonomiky, kdy PP nebude virgin, ale
s obsahem podílu recyklátu. O těchto materiálech jsme se bavili v předchozím článku
(Ať mluví etiketa, využijme příběh materiálu – Noviny pro grafický průmysl NGP
03/2022). Stejný princip bychom použili
pro papírové obaly a opět nejlépe etikety
s obsahem recyklátu.

Převod metadat
na API komunikaci

Enfocus Switch

Etikety jako takové jsou vždy součástí obalového řešení. Tedy do recyklačního procesu vstupuje obal spolu s etiketou. Samotný
materiál obalu pak determinuje recyklační proces, ve kterém je s etiketou nakládáno dle požadavku na recyklát. Řekněme,
že obal bude složen z PP materiálu. Ale co
potom taková etiketa? Ideální stav je samozřejmě využití stejného materiálu i zde tedy polypropylenu (PP) – abychom uplatnili tzv. monomateriálový přístup.

informace z externí aplikace přímo do workflow v Enfocus Switch. Prvek „Webhook“ trvale
naslouchá na předem určené IP adrese, portu
a odkazu a externí aplikace může na tuto adresu
zasílat informace, ideálně opět ve formátu XML
nebo JSON.

Z dalších novinek se nyní
v rychlosti podívejme jen na ty
zajímavější. Quark se opět
zaměřuje na uživatele InDesignu. Poté, co QuarkXPress

umožnil otevírat IDML soubory InDesignu, přichází s dalším lákadlem. Ve verzi 2022 je
přidán set klávesových zkratek InDesignu pro snazší přechod ke QuarkXPress. Druhým
benefitem je integrace palety obrázků z fotobank. Quark
nyní nabízí výběr ze dvou databází – Pexels a Unsplash, které
zdarma nabízejí velké množství obrázků ve vysokém rozlišení. Zde je patrná inspirace
od Adobe a posílení konkurenceschopnosti vůči jejich placené službě Adobe Stock.

poru pro vytváření responzivních webových stránek
a umožňuje také vytvářet
například nativní aplikace pro
iOS a Android. Pro další informace navštivte: www.quark.cz.
RED

Shrnutí

QuarkXPress je chytré řešení
pro každého kreativního profesionála. Nabízí komfortní
ovládání a optimální možnosti pro sazbu a design, typografii, grafiku a rozvržení stránek.
QuarkXPress pomůže vytvořit vizuálně přitažlivé umělecké dílo, nádherné ilustrace
nebo pokročilou práci s obrazem a fotografiemi, kde nabízí
dostatečnou sadu nástrojů pro
jejich úpravy. Dále v QuarkXPress najdete nástroje a pod-

↑

Ilustrační fotografie.

Aktuálně přichází na trh nová
verze tohoto populárního software
QuarkXPress 2022. Podívejme se,
na jaká vylepšení se můžeme těšit.
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Reklama Polygraf
Obaly je za dveřmi

Komfi s novinkami v portfoliu

Nejen o účasti Komfi na akci Print Chef 2022, ale hlavně o aktuálních inovacích jsme hovořili
s obchodní a marketingovou ředitelkou Janou Slovákovou a obchodním manažerem Františkem
Šustrem.
Na úvod jsme se ovšem vrátili
k hodnocení účasti společnosti Komfi na Print Chefu 2022.
Spolupořádající firmy Komfi,
Graffin a Canon CZ ji připravily navzdory covidu. Print Chef
se uskutečnil ve dnech 25. až
27. ledna v Kácově. „Když jsme
s Canonem a Graffinem projednávali, jestli bude nebo nebude
další ročník Print Chef, celkem
jednoznačně jsme se shodli, že
jej zorganizujeme. Bylo nám
jasné, že předvídat v situaci pandemie nelze vůbec nic,
ale prohlášení musí padnout
zavčasu. Rozhodnutí o tom, že
Print Chef bude, jsme přijali,
a nakonec to byl jeden z nejpovedenějších ročníků,“ hodnotí paní Slováková přípravu
a účast s měsíčním odstupem.
Obchodní a marketingová
ředitelka zároveň konstatuje, že dobré prodejní výsledky,
kterých její společnost dosahovala již v průběhu roku 2021,
předznamenávaly zájem zákazníků o investice do nových
technologií. „Mnozí zákazníci
v době covidové také nezaháleli a pustili se do nových výzev.
Všechny nás na Print Chef těšilo tato témata sdílet a probírat
nové trendy v polygrafii.“

zařízeními do jedné výrobní
linky včetně vzájemné komunikace jak mezi stroji, tak například i s informačním systémem
firmy. Jako výsledek projektu
realizovaného s firmou Canon
byl v Kácově stroj X-Stream
3680 představen v propojení
s digitálním tiskovým strojem
Canon imagePRESS C710.

Potisk ořízky

↑

Print Chef 2022 v Kácově.

Komfi: pozitivní hodnocení akce Print Chef
2022, dobré prodejní
výsledky už v průběhu roku 2021, zájem
zákazníků o investice
do nových technologií, letos několik
nových modelů.

Novinky v portfoliu

V letošním roce se Komfi chystá uvést na trh hned několik
nových modelů. Akce Print
Chef tak byla ideální příležitostí pro jejich předpremiéru.
Výrobce má od letošního roku
zařazeny do prodeje dvě nové
varianty laminátoru Amiga 52.
Jedná se o tandemové uspořádání, které umožňuje mezi
laminovací jednotku a separá-

tor včlenit další zušlechťovací modul. Vznikl tak model pro
oboustrannou laminaci Amiga
52 Tandem Double, který byl
v rámci testování prototypu
před rokem nainstalován v tiskárně Print Point.
„Testování v reálných provozních podmínkách přispělo
k doladění nového modelu. Při

testování nám šlo o uživatelské rozhraní a zpětnou vazbu
od lidí, kteří se strojem denně
pracují. Chtěli jsme ověřit různé substráty a nejrůznější typy
produkce. V průběhu testování
jsme podrobně sledovali všechny parametry zakázek, tzn.
zejména typ materiálu a jeho
tloušťku,“ popisuje obchodní manažer František Šustr
význam a výsledky testování
laminátoru Amiga 52 Tandem
Double.
Další novinkou v nabídce
Komfi je laminátor s efektem
rastrování Amiga 52 Tandem
Emboss, který je čím dál žádanější při výrobě fotoknih nebo
v obalařině. Strukturovaný
efekt je vytlačen do laminovací
fólie podle vzoru na rastrovacím válci. Výhodou tandemového uspořádání je, že obsluha
může velmi jednoduše střídat
klasické jednostranné lamino-

vání na první jednotce s rastrováním nebo oboustranným
laminováním na druhé jednotce.

Automatizace je trendem
doby

„Automatizace je stále více
skloňované slovo dnešní
doby a prosazuje se zejména
v polygrafii. Nejvíce impulzů
k novým technickým řešením se k nám dostává od velkých nadnárodních společností, které vyžadují od strojního
vybavení sofistikované funkce a plnění náročných parametrů.“ Takové požadavky,
o kterých hovoří paní Slováková, splňuje nový model,
jímž je laminátor X-Stream
3680. V těchto dnech probíhá
zkušební provoz u zákazníka
v Německu. Hlavním smyslem
vývoje stroje X-Stream 3680 je
jeho inline propojení s dalšími

Ačkoliv stroj pro potisk ořízky knižního bloku imiJET
BE70 není úplnou novinkou
v nabídce technologií společnosti Komfi, v Kácově jej letos
představila ve verzi pracující
s inkousty na vodní bázi. Vývoj
probíhal za současného provozu v reálném prostředí firmy
Finidr, která s Komfi na konečné podobě stroje spolupracovala.
A jak paní ředitelka Slováková hodnotí účast na akci
PrintChef, co jí přináší
na domácím trhu a jaké výsledky má spolupráce s firmami
Canon a Graffin?
„Svým portfoliem se s firmami Canon a Graffin skvěle doplňujeme, takže nejen že
máme společné zákazníky, ale
i po produktové stránce jde
o velmi přínosnou spolupráci. Návštěvníkům můžeme
na Print Chefu předvést kompletní výrobní linky na ukázkách konkrétních výrobků
použitelných v praxi. Vždy se
snažíme připravit takové produkty, které neslouží jen k prezentaci našich zařízení, ale
které si zákazníci rádi odnesou
a budou jim k užitku.“

Ve dnech 3.–5. 5. 2022 proběhne již 27. ročník veletrhu Reklama Polygraf Obaly
2022. Akce se koná tradičně ve veletržním areálu
PVA EXPO PRAHA Letňany.
Na přelomu ledna a února 2022 již byl zahájen online předprodej vstupenek.
Po vynucené pauze zapříčiněné covidovou situací
navazujeme tam, kde jsme
přestali. Významné firmy
z oboru polygrafie se opět
sejdou na jednom místě.
Atraktivní expozice, žhavé
novinky ze světa reklamy,
polygrafie a obalů. To vše
a mnohem více bude k vidění již začátkem letošního
května na výstavišti PVA
EXPO PRAHA Letňany.
Dle posledních událostí
jsou nyní veletrhy přístupné
bez prokazování bezinfekčnosti. Tento krok znamená
mnohem větší komfort jak
pro návštěvníky, tak vystavovatele. Zároveň věříme,
že je to signál oznamující
blížící se konec pandemie,
na který všichni netrpělivě
čekáme. I bez kontrol certifikátů však zůstávají veletrhy
bezpečným místem, kde je
samozřejmě dbáno na zvýšenou hygienu, dezinfekci a rozestupy účastníků.
Všichni se těšíme na opětovné spuštění veletrhů, které
by již měly probíhat v daleko
lepší atmosféře. Souběžně
by současná výrazná uvolnění měla nahrát výrazně
většímu zájmu návštěvníků i vystavovatelů a přinést
potřebný restart veletržních
příležitostí. Více na:
https://reklama-fair.cz/.

GKO
MHA

ZE SPOLEČNOSTI:

Kalendář roku 2022 – vyhlášení nejlepších děl

Oblíbená soutěž Kalendář roku se již popáté za sebou uskutečnila v Brně, v tradičních partnerských prostorách,
kterými jsou Tiskárna Helbich a Galerie Práh. Jako partner soutěže jsme měli možnost být u toho.

C

ílem této populární soutěže je představit
ty nejkrásnější české kalendáře a současně poukázat na kreativní zpracování
a pojetí, tiskovou i grafickou úroveň a na inovátorské počiny.

Kategorie a porota

Soutěžilo se celkem v 7 kategoriích: Design,
Fotografie, Kvalita tisku a celkové zhotovení,
Digitální tisk, Kreativní pojetí obsahu, Prezentace subjektu a Mladý tvůrce. Do poroty zasedli odborníci a osobnosti ve svém oboru: Adéla
Svobodová – grafická designérka (Design), Jan
Jindra – fotograf a pedagog na UTB ve Zlíně
(Fotografie), Petr Breburda – polygraf a ředitel společnosti Igepa CZ s. r. o. (Kvalita tisku
a celkové zhotovení), Martin Novotný – polygraf GRAFIE CZ (Digitální tisk), Bára Zemčík –
grafička a designérka (Kreativní pojetí obsahu), Dita Pepe – fotografka a pedagožka na ITF
v Opavě (Prezentace subjektu), Petr Veselý –
polygraf v Tiskárně Helbich, a. s. (Mladý tvůrce).

Jaroslava Pulicara, jenž se v loňském roce stal
Osobností české fotografie za rok 2020. Kvalita
tisku a celkové zhotovení je především oborovou záležitostí a jako takovou ji tedy hodnotil
Petr Breburda, jehož jednoznačně zasáhl kalendář FAUNTASTICO – obrazová hříčka propojující faunu a flóru, dokonale fotograficky a řemeslně zpracovaný. Digitální tisk si vzal pod křídla

předseda poroty Martin Novotný, který vybral:
Posedy a kalendář MFF UK 2022 – 70. výročí
fakulty. Zároveň upozornil na fakt, že kalendář je ideálním prostorem pro kreativní pojetí
obsahu, ať už se jedná o luxusní zpracování AUF
LUSTREISE, nebo kalendář pojatý jako výstava fotografií JAROSLAV PULICAR. Fotografce a pedagožce Ditě Pepe padl do oka kalendář

The Beauty of Steel a samozřejmě hrdinové
dnešní doby – zdravotníci a záchranáři (kalendář ZZS JmK o lidech a pro lidi). Porotkyně
Barbara Zemčík upozornila na rodinný kalendář TERIBEAR, který skvěle postihuje náročný
rodinný time management. Garanta kategorie
Mladý tvůrce, Petra Veselého, zkušeného polygrafa i pedagoga, zaujaly hned tři kalendáře –
Typografie v geometrii, 2022 a Antalis.

Závěrem

Odborná porota nakonec zvolila jednoznačného
vítěze, kterým se stal kalendář Činohry Národního divadla. Autorkou konceptu a fotografií je
oceňovaná česká fotografka Libuše Jarcovjáková. Kalendář má jedinečný design, oproti vítězům GRAND PRIX v minulých ročnících menší
formát a nelítostným objektivem dává nahlédnout do zákulisí činohry Zlaté kapličky.
Přehled výsledků: www.kalendarroku2022.cz.

Kalendáře, jež zaujaly

Adélu Svobodovou (kategorie Design) oslovil
z pohledu grafika kalendář Typografie v geometrii Vyšší odborné školy grafické a Střední
průmyslové školy grafické. Fotografa a pedagoga na UTB ve Zlíně, Jana Jindru (kategorie Fotografie), nejvíce zaujal výpravný kalendář věnovaný dílu významného brněnského fotografa

Vyhlášení proběhlo 2. 3. 2022 v Galerii Práh v Brně za účasti 28 přihlášených kalendářů, partnerů, porotců, odborné i laické veřejnosti.

↑

Soutěž vznikla roce 2000 v Praze a od roku 2017 se koná v Brně.

RED
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AUTOMATIZACE A AUTONOMNÍ TISK:

Co tiskařům nabízí ofsetový stroj

Moderní archové ofsetové stroje nabízejí tiskařům celou řadu možností, jak posunout proces tisku ve směru k vyšší
úrovni automatizace a autonomnímu zpracování zakázek.

O

dborná veřejnost často hovoří (a píše)
o trendu autonomního tisku a tím také
o automatizaci polygrafické výroby,
která se stává součástí Průmyslu 4.0. Výrobci
archových ofsetových strojů ovšem upozorňují, že ne všichni provozovatelé jejich technologií
využívají řídicí systémy na sto procent. Slabinou je především kompletní propojení tiskového
stroje s manažerským informačním systémem.

Integrované workflow

Celou řadu nástrojů a podporu při implementacích a rozvíjení MIS nabízí například ke svým
archovým ofsetovým strojům Rapida společnost Koenig & Bauer. Jádrem integrovaného
workflow je systém LogoTronic, který je platformou pro několikastupňové řešení, jež výrobce
nabízí ve formě softwarových balíčků. Základní
balíček je součástí výbavy každého nového stroje. K dosažení dalších vyšších stupňů automatizace lze jednotlivé etapy, resp. balíčky, postupně
upgradovat.

PPF. Tento stupeň automatizace zahrnuje např.
přednastavení barevnicových zón podle dat
z pre-pressu, přenos kompletních dat o zakázce
na řídicí konzolu, potřebné kroky k minimalizaci makulatury, uložení dat o zakázce do paměti
systému, aby opakované zakázky mohly probíhat produktivněji a další.

Pokročilá přednastavení

Pokročilá přednastavení tiskového stroje pomocí dat z pre-pressu ve formátu CIP4 JDF a informací z nadřazeného MIS zahrnují též údaje
o plánování zakázek, informace o zákazníko-

vi, specifikaci substrátu (druh, gramáž, formát, tloušťka), kalkulaci času na zpracování
atd. Pokročilé přednastavení aktivně podporuje zpracování zakázky v autonomním procesu
v systému AutoRun, kdy nejsou už vyžadovány
manuální zásahy přímo ani z ovládacího pultu.
Další podmínkou pro provozování autonomního tisku je vytřídění příslušných datových souborů, které jsou spárovány s konkrétními tiskovými deskami pomocí systému
DriveTronic Plate Ident. Pokročilý systém
LogoTronic s využitím Plate Ident zajišťuje plně
automatické zavedení zakázky do tiskového

Nadřazený MIS

Ještě dál než samostatný systém LogoTronic
jde v nabídce Koenig & Bauer nadřazený systém Optimus, což je MIS zahrnující nejen tisk,
ale celé komplexní workflow, včetně například
navazujícího dokončujícího zpracování, jako je
řezání, vysekáváni, skládání a lepení produkce.
Aplikace komplexního MIS se stává svébytnou
disciplínou, která jde nad rámec „pouhého“ tiskového stroje. Kromě vlastního tisku a jeho přípravy zahrnuje i navazující dokončující zpracování a nadřazené moduly firemního řízení, jako
je obchod, logistika, ekonomika apod.
Problematiku autonomního tisku a komplexnější pojetí propojení tiskového stroje s MIS
samozřejmě nelze popsat jedním novinovým
článkem. Každý provozovatel tiskového stroje se snaží zvýšit produktivitu svého byznysu.
Trend automatizace a autonomního tisku pomocí aplikace moderních technologických a softwarových nástrojů se nabízí jako cesta, což se
samozřejmě týká komerční polygrafické výroby
i packagingu.

Tiskárny nevyužívají
všechny technologické
a softwarové možnosti,
jimiž je vybaven nový
tiskový stroj. Je čas to
změnit.
Pokud hovoříme o autonomní tisku, je jím
v pojetí Koenig & Bauer systém ErgoTronic
AutoRun, který lze provozovat na bázi aplikace platformy LogoTronic. Klíčovým úkolem
systému LogoTronic je zajištění přednastavení
tiskového stroje. Standardní funkce vyplývají z přednastavení pomocí dat ve formátu CIP3

stroje pomocí identifikace tiskových desek podle QR kódů, což redukuje práci tiskaře u ovládacího pultu, snižuje ztrátové časy a minimalizuje
makulaturu. Automatický proces identifikace
příslušné zakázky a odpovídajících tiskových
desek zahrnuje také informace o konkrétní tiskové jednotce, separaci barev, eventuálně o jazykové verzi, kdy se vyměňuje např. jenom jedna
tisková forma atd.
Jistou hardwarovou nadstavbou procesu
autonomního tisku je také systém automatické
logistiky tiskových desek, který transportuje
připravenou tiskovou formu až nad příslušnou
tiskovou věž s navazujícím automatickým upnutím na formový cylindr dané jednotky.

↑
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Kamery DriveTronic Plate Ident se světelným zdrojem.

VERSOTRADE VSTUPUJE DO NOVÉ ETAPY:

Vše včetně showroomu na jednom místě

V budově Versotrade v Adamově jsme o změnách hovořili s vedením společnosti, tedy s Petrem Chlupem a jeho synem
Pavlem Chlupem.

Společnost Versotrade, která se
na našem trhu zapsala nabídkou široké škály polygrafických strojů, zařízení a materiálů, změnila k 1. únoru 2022
adresu. Zakoupila čtyřpatrový objekt v areálu bývalé společnosti Adast. „Hlavním důvodem je růst firmy
a potřeba větších skladovacích
a výrobních prostor. V plánu
máme vybudování showroomu, v němž bychom mohli
předvádět naše stroje a zařízení za chodu,“ uvedl ing. Petr
Chlup.
Ani před přestěhováním
nebyl Versotrade „virtuální firmou se dvěma notebooky“, měl
luxusní kancelářské prostory v Blansku. Brzdou rozvoje
se však stal nedostatek skladovacích kapacit. Versotrade
dováží stroje a zařízení vysoké
kvality z celého světa, a zejména v současné době, kdy jsou
na denním pořádku zpoždění
v dopravě a logistickém řetězci,
je nezbytné mít produkty
na skladě a vykrývat plynule
poptávku. V blízké budoucnosti Versotrade vybuduje také
vlastní showroom. Součástí objektu je i administrativní
zázemí. „Tím, že jsme si pořídili novou budovu s vlastními
výrobními a skladovacími prostorami, dáváme jasně najevo,
že v rozvoji naší společnosti

Versotrade nyní sídlí na adrese
Hradní 516/8, 679 04 Adamov,
v areálu společnosti Adast, bývalého velkovýrobce tiskových strojů
Romayor a Dominant.

Cílem firmy není obchodování s použitými stroji, má je
především v případech, kdy
provádí odkup jako službu pro
zákazníka. „Jsme tak trochu
přinuceni se použitými stroji
zabývat.“

Creality a 3D tiskárny

↑

Ing. Petr Chlup.

začíná nová etapa,“ dodává pan
Chlup junior.

Zákazník nepočká

Stroji, na které zákazník
nechce čekat tři měsíce, jsou
například plotry a příklopové lisy. Zákazník je chce mít
během čtrnácti dní. Menší stroje má nyní Versotrade skladem.
„V showroomu bude brzy také
stroj na horkou ražbu, zákazník bude mít možnost si stroj
osahat,“ dodal Pavel Chlup.
Dosavadní skladovací kapacity byly i proto nedostatečné, že

Versotrade rozšiřuje portfolio.
Hlavní částí portfolia jsou stroje pro packaging, jako jsou výsekové stroje a lepičky krabiček. Na ně během vývoje firmy
v posledních čtyřech až pěti
letech postupně navazovaly
další technologie, které s packagingem souvisejí, podporují
jej anebo představují alternativní technologie, jako je například ve vztahu k výseku plotr,
laser apod.
Když zákazník řeší kartonáž, potřebuje vzájemně související technologie – výsek, lepe-

ní krabiček, horkou ražbu atd.
Nyní se výrobci mohou obrátit
na Versotrade, který má k tomu
kompletní portfolio. To se týká
jak klientů, kteří teprve chtějí
vstoupit do segmentu výroby krabiček, těm je Versotrade
připraven nabídnout startovací technologii, tak i zavedeným
firmám, jež potřebují rozšířit
kapacity a inovovat výrobu,
požadují high-end technologie
apod.

Spolehlivý servis

Při rozšiřování portfolia
Versotrade zároveň dbá
na vytváření spolehlivého
servisního zázemí, aby se nedostal do situace, kdy firma rozvine svoji nabídku příliš rychle
a do šířky, někdy také neexkluzivně zastupuje podobné konkurenční výrobce ze zahraničí,
a potom má problémy dostát
svým servisním závazkům
vůči klientům. Versotrade má
na všechny své stroje vyškolené servisní pracovníky. I to byl

jeden z důvodů pro stěhování,
aby měli zázemí pro servisní
činnost. Versotrade má nyní
na plný úvazek osm zaměstnanců, řadu dalších využívá
externě.
Versotrade spolupracuje se
zákazníky dlouhodobě, což je
také jedním z podnětů k rozšiřování portfolia. Pro klienta
je výhodné, když má strojový park nebo jeho větší část
od jednoho dodavatele, který
může snáz připravit kompletní řešení a nabídnout odpovídající technologie. Výhody jsou
potom i v oblasti servisní podpory, která je nesrovnatelně
levnější než v případech, kdy
si zákazník objedná dodávku stroje napřímo například
z Německa.
Poruchovost strojů dodávaných firmou Versotrade je
ostatně nízká, servis se požaduje jednou dvakrát za rok.
Servis také otevírá další možnosti prodeje. Versotrade
má skladem i použité stroje.

Sesterskou firmou společnosti Versotrade je Creality, která
se zabývá dovozem a prodejem 3D tiskáren. 3D tiskárny se do portfolia Versotrade
dostaly tak, že bylo potřeba
využít plnou kapacitu kontejneru. Ing. Petr Chlup je vzděláním strojař, pro firmu, která
kompletuje kontejner, dokonce kreslil pokyny, jak mají být
3D tiskárny umístěny, aby
využily prostor a optimalizovaly náklady na dopravu.
3D tiskárny se postupně
rozrostly do samostatného
segmentu. Versotrade je prodává ve svém e-shopu, hlavně je ovšem dodává obchodním řetězcům. Firma se stala
především dovozcem, nikoliv prodejcem 3D tiskáren.
Také Creality má nyní sídlo
a provozní prostory v budově
Versotrade v Adamově. Prostorná čtyřpatrová budova
nabízí výhledově rovněž možnosti dalšího využití.
GKO

