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Poãátkem roku firma Océ uvedla na ãesk˘ trh
dal‰í ãernobílou elektrografickou
velkoformátovou multifunkci pro tisk CAD –
tedy plánÛ pro architekturu, stavebnictví
a konstrukãní prÛmysl. TDS750 je zaloÏena
na úspû‰ném pﬁedchozím modelu TDS700,
se kter˘m sdílí i tent˘Ï toner.
Stroj s nejniÏ‰í spotﬁebou energie, hluãností
a emisemi ozónu i tepla ve své tﬁídû vyuÏívá
fixaãní LED technologii zapékání Radiant
Fusing s organick˘m fotovodiv˘m válcem
(OPC) a uzavﬁen˘m tonerov˘m systémem
se snadno pﬁístupn˘m vrchním plnûním.
Odpadní toner je zachycován a odstraÀován.
Tich˘ provoz je umoÏnûn tím, Ïe se tiskárna
obejde bez aktivního chlazení: v provozním
reÏimu tisku ãiní hluãnost 58 dB,
v pohotovostním jen 18 dB. Stroj splÀuje
napﬁíklad certifikace EPA Energy Star, TüV GS,
Cetecom, FCC Class B nebo RoHS. Pﬁíkon ãiní
u tiskárny samotné v aktivním reÏimu 1 520 W
(u multifunkce 1 625 W), v pohotovostním
90 W (110 W), ve spánkovém 65 W (70 W).
Rozli‰ení „pico“ tisku ãiní 600 x 1200 dpi.
Rychlost tisku ãiní 4,7 v˘tisku formátu A0
za minutu s nulovou zahﬁívací dobou. Oproti
konkurenãním strojÛm tedy tiskne okamÏitû,
takÏe má vyti‰tûno jiÏ 27 stran formátu A1, neÏ
se konkurenãní stroje pﬁed tiskem dostateãnû
zahﬁejí. Ve standardu disponuje tiskárna dvûma
rolemi médií a zásobníkem ﬁezan˘ch formátÛ,
roz‰iﬁitelná je ale aÏ na ‰est rolí s celkem
1200 m2 pro dlouhodob˘ nepﬁeru‰ovan˘ tisk.
Tiskne na „bûÏn˘“, recyklovan˘, barevn˘ papír
a fólie, filmy a prÛsvitn˘ papír v plo‰n˘ch
hmotnostech 75 – 100 g/m2. ·íﬁka v˘stupních
formátÛ ãiní 210 – 914 mm pﬁi délce od 279 mm
po 150 m. Rozmûry tiskové jednotky ãiní
144 x 80 x 147,5 cm pﬁi hmotnosti tiskárny
290 kg, váha skeneru ãiní 70 kg.
Skenování stisknutím zeleného tlaãítka ‰etﬁí
ãas. Skener TC4 pﬁi barevném skenování

s technologií barev Direct Scan (jedna kamera,
jedno zrcadlo) díky funkci Color Image Logic
zachytí i barevné poznámky. Skenovat
a kopírovat lze v jednom kroku, skener
má ‰ablony pro ãasto pouÏívaná nastavení.
Automatická kompenzace poskytuje ãisté
digitální obrazy i u nároãn˘ch pﬁedloh. Jedna
snímací kamera CCD zaji‰Èuje konzistentní
kvalitu obrazu i pro prÛhledná média
ãi pﬁeloÏené v˘kresy.
Optické rozli‰ení skeneru ãiní 575 dpi
s interpolací do 600 dpi, mûﬁítko 10 – 1 000 %,
rychlost ãernobílého skenování 3 – 5 m/min,
barevného 1 – 4 m/min. Skenovat lze
do formátÛ TIFF, PDF/A, JPEG, CALS,
vícestránkového PDF/A a TIFF. Tlou‰Èka
originálu mÛÏe ãinit aÏ 3 mm, opãnû aÏ 15 mm.
Pﬁednastaveny jsou reÏimy ãar a textu,
fotografie, odstínÛ ‰edé a ãar, tmavé pﬁedlohy,
modrotisku. K dispozici je po pûti ‰ablonách
kopírování a skenování.
¤adiã Pro Power Logic disponuje mj. funkcí
bezpeãné správy: ﬁízen˘m omezen˘m
pﬁístupem a upﬁednostÀováním naléhav˘ch
úloh. Tiskárna pracuje na bázi Adobe
PostScript 3/PDF. Software Repro Desk Suite
je urãen pro tisk na více velkoformátov˘ch
zaﬁízeních, prohlíÏení souborÛ a sledování
nákladÛ. Úãtovat lze podle modelu Account
Logic (standardnû) a Account Console
(volitelnû).
Stroj je postaven z odoln˘ch dílÛ s omezením
zásekÛ médií a servisních zásahÛ, pro
ergonomickou a intuitivní obsluhu. Disponuje
automatick˘m podáváním ãi oﬁezem médií
i moÏností pﬁipojení on-line skládaãky.
Kompaktní horní v˘stupní zásobník sloÏí
aÏ stovku pﬁedloh. ¤ezací nÛÏ v kaÏdé zásuvce
zaji‰Èuje konzistentní rychlost tisku. Podavaãe
rolí sniÏují zátûÏ pro záda pﬁi vkládání médií.
TDS750 je modulární, s moÏností pozdûj‰ího
md
roz‰íﬁení podle potﬁeby. ×

Technologie Flash Scan
v Lexmarku S815 Genesis

Lexmark International uvedla na trh
S815 Genesis, pﬁírÛstek do ﬁady multifunkãních
inkoustov˘ch tiskáren (AIO). Jde o netradiãní
vertikální provedení s 4,3“ LCD dotykov˘m
displejem, slouÏícím i jako brána pro pﬁipojení
k internetu a pﬁístupu ke skupinû aplikací
SmartSolutions. PouÏívá tiskovou technologii
Vizix, zaloÏenou na polofixní tiskové hlavû
a samostatn˘ch inkoustov˘ch kazetách.
Ta zaji‰Èuje vy‰‰í rychlost tisku a dobrou kvalitu
v˘stupupomûrnû nízk˘ch nákladech na v˘mûnu
kazet. Rychlost tisku ãiní aÏ 33 stran za minutu
v ãernobílém a 30 v barevném reÏimu. Tiskárna
disponuje tﬁíletou zárukou a doÏivotní telefonní
podporou na speciální servisní lince. Proã ale
takto malému stroji vûnujeme celou tiskovou
stranu?
Místo skeneru fotoaparát Jde o první tiskárnu
s firemní technologií Flash Scan a díky tomu
i o první inkoustovou multifunkci, schopnou
dokumenty naskenovat rychlostí poﬁízení
digitální fotografie pomocí 10megapixelového
obrazového snímaãe, pﬁesnûji za tﬁi sekundy.
Konstrukãní ﬁe‰ení tedy nevyÏaduje Ïádné
pohyblivé prvky ani motor, technologie je proto
tichá a není tﬁeba ji kalibrovat, navíc prodluÏuje
Ïivotnost celého mechanismu. Flash Scan
rovnûÏ zkracuje ãekání na spu‰tûní skeneru
vzhledem k vyuÏití LED technologie místo
fluorescenãní lampy. Lehkost a pﬁímá dráha
Flash Scanu vedla k volbû vertikální konstrukce
tiskárny, zaﬁízení je tak kompaktnûj‰í.
U klasick˘ch skenerÛ od sebe skenovací
mechanismus a originální dokument oddûluje
tenké skenovací sklo, ãímÏ je dosaÏeno
minimální tlou‰Èky zaﬁízení. Aby zachoval
vûrnost obrazu, pouÏívá Flash Scan speciálnû
zkonstruovanou soustavu ãoãek sestávající
ze ‰esti optick˘ch ãlenÛ, umoÏÀující eliminovat

rozostﬁení snímkÛ. Ohnisková vzdálenost
fotoaparátu je pﬁibliÏnû 289,5 mm (11,4“).
Kompaktní základny systém dociluje velk˘m
zrcadlem, umístûn˘m na zadní stranû skeneru.
Zrcadlo obraz odráÏí a ze‰tíhluje tiskárnu.
Stejnû jako pﬁi fotografování s bleskem proti
oknu musí i LED osvûtlení Flash Scanu vzít
v úvahu odraz blesku. Dokument proto
nezachycuje pﬁímo. KaÏdá osvûtlovací jednotka
osvûtluje postupnû pod úhlem vÏdy protilehlou
polovinu dokumentu. Technologie zpracování
obrazu pak oba obrazy spojí a vytvoﬁí
dokument bez patrn˘ch pﬁechodÛ.
Rozli‰ení snímaãe urãuje celkovou kvalitu
a ãistotu naskenovaného obrazu. Flash Scan
vyuÏívá monochromatické technologie, která
je schopna s 10megapixelov˘m obrazov˘m
prvkem dosáhnout v˘sledku srovnatelného
s 30megapixelov˘m fotoaparátem. Na zakázku
vyhotoven˘ zobrazovaã pﬁevede tﬁi obrazy
s 10 miliony pixelÛ jednotlivû na ãervenou,
zelenou a modrou barvu a poté je sloÏí na sebe.
V˘sledkem je 30 milionÛ pixelÛ a jemnûj‰í
detail. KdyÏ se takov˘ obraz následnû zformátuje
ze skenovacího skla do v˘stupního souboru,
má v˘sledn˘ barevn˘ sken rozli‰ení 300 ppi.
Jiné skenery podporující vy‰‰í rozli‰ení jej
dosahují za cenu vût‰í velikosti souboru
a v˘raznû del‰ího ãasu skenování, pﬁiãemÏ
z hlediska následného zpracování snímku
je zv˘‰ení kvality jen nepatrné. Napﬁíklad pﬁi
skenování originálu velikosti Letter v rozli‰ení
4800 ppi je v˘sledkem soubor o velikosti 6 GB
a jeho vyhotovení trvá nûkolik minut. I pﬁi
zkomprimování souboru do formátu JPEG
je nutno poãítat s tím, Ïe jeho objem dat bude
350 MB. ProtoÏe takové typy skenÛ s vysok˘m
rozli‰ením nejsou z kaÏdodenního hlediska
praktické ani potﬁebné, je vût‰ina skenerÛ

1 dráha obrazu, 2 zrcadlo, 3 fotoaparát,
4 skenovací sklo
Vyti‰tûno na stroji XEROX Nuvera 200 EA, papír Colotech+ 200 g/m2, dodan˘ firmou Agentura 5 s.r.o.

nastavena na 300 ppi. I profesionální fotografie
a obrázky v ãasopisech mají typicky toto
rozli‰ení. Takové parametry snímku jsou vhodné
pro vût‰inu uÏivatelÛ z ﬁad domácností a mal˘ch
podnikÛ a i pro OCR zpracování (optické
rozpoznání znakÛ), které umoÏÀuje digitalizovat
textové dokumenty pro úpravu ãi archivaci.
Hlavním úkolem Flash Scanu je vytvoﬁit
sken rychle bez újmy na kvalitû obrazu.
JiÏ v 70. a 80. letech minulého století nûkteré
kopírovací stroje pouÏívaly fotoaparát, byly ale
velmi rozmûrné a drahé, pﬁiãemÏ kvalita (pouze
ãernobílého) obrazu byla relativnû nízká. Flash
Scan sejme celkem ‰est snímkÛ – ãerven˘,
zelen˘ a modr˘ obraz pro kaÏdou polovinu
dokumentu – zkombinuje je a následnû
zpracuje pro skenování nebo kopírování.
V‰e trvá jiÏ zmínûné tﬁi vteﬁiny, u konkurence
je tato doba pﬁi skenu ve skuteãn˘ch barvách,
velikosti a rozli‰ení aÏ pûtinásobná, nehledû
na dobu potﬁebnou pro zahﬁátí stroje a jeho
kalibraci. Flash Scan také okamÏitû zobrazuje
náhled dokumentu na dotykové obrazovce
tiskárny, se zavﬁením skenovacího krytu.
NejbliÏ‰í plány v˘robce Spoleãnost nyní cílí
na segment „draÏ‰ích“ stolních tiskáren
v cenách nad 200 USD, které by mûly mít
na jejím v˘robním portfoliu 40% podíl. Levné
tiskárny jiÏ nejsou pro v˘robce pﬁíli‰ ziskové,
i vzhledem k vût‰ímu vyuÏívání alternativních
a znovunaplnûn˘ch inkoustov˘ch kazet,
coÏ strategii levn˘ch poﬁizovacích nákladÛ
s vysok˘mi náklady na spotﬁební materiál staví
na hlavu – ostatnû Lexmark jiÏ teì uvádí,
Ïe má nejlevnûj‰í náklady na ãernobílou stranu
u nûkter˘ch modelÛ, které ji vytisknou
za cca 25 haléﬁÛ. Lexmark roste zejména
v inkoustovém tisku. ×
md podle materiálÛ Lexmark

Kulat˘ stÛl

O personalizaci tiskovin #2

V tomto ãísle pokraãujeme v otiskování záznamu
kulatého stolu na téma „personalizace tiskovin“,
k nûmuÏ se koncem prosince v redakci
Typografie se‰li pﬁední ãe‰tí polygrafiãtí
odborníci. Úãastníky diskuse byli Václav ·am‰a
ze spoleãnosti Digitisk (certifikovaného prodejce
Xeikonu pro âR a SR), prodejní a marketingov˘
manaÏer evropsk˘ch operací spoleãnosti Copy
General International Martin Hofmeister, ﬁeditel
pro rozvoj a informatiku spoleãnosti Aktina
kontakt Ing. Michal Kurz, softwarov˘ analytik
spoleãnosti Xerox Czech Republic Martin ·anûk,
produktov˘ manaÏer PP/DP spoleãnosti OcéCzech Republic Martin Kﬁikava a ﬁeditel praÏské
tiskárny Tercie Milan Mar‰o, kter˘ celou diskusi
rovnûÏ moderoval. Vzhledem k rozsahu diskuse
ji publikujeme na pokraãování.
Co je skuteãn˘ marketing
Mar‰o: Dobﬁe, a pﬁíãinou je – teì pﬁejdu
k marketingu – Ïe lidé, kteﬁí by to mûli
zpracovávat, vÛbec v té firmû nejsou?
·am‰a: Vût‰ina lidí, co ﬁíkají, Ïe jsou
v marketingu nebo marketéﬁi, jsou zadavatelé
reklamy. Marketing je hlavnû o znalosti trhu,
ale já kdyÏ chodím po firmách, tak tam jsou
lidé, kteﬁí se velmi dobﬁe vyznají v objednávání
igelitov˘ch ta‰ek a je‰tû vám zaãnou vyprávût,
Ïe sníÏili cenu ze 6,70 na 6,50 a jak jsou dobﬁí.
S takov˘m ãlovûkem se o tom bohuÏel nedá
mluvit.
Kurz: Ti lidé vlastnû marketéry nejsou. Dobr˘
markeÈák, kter˘ nedûlá jenom marketingovou
komunikaci, to je skuteãnû úzk˘ profil.

A i lidé, kteﬁí by na to tﬁeba mûli, kteﬁí by byli
schopni, stejnû spadávají do tûch stereotypÛ:
Ïe se to prostû dûlá takhle, Ïe si tu reklamu
vymyslí sami, nûkde zadají, pak si to sami
zmûﬁí a tak dále. Ale v okamÏiku, kdy
to má b˘t skuteãnû nûco jiného, tﬁeba
personalizovaného, tak se uÏ musí sejít
s dal‰ími lidmi, musí dát dohromady t˘m
a musí pro to získat hlavnû vedení, protoÏe
od toho to zaãíná. KdyÏ potom ﬁeditel ﬁíká:
co vy si to tam ‰mrdláte, ono to stojí peníze
a co já chci vidût nûjaké v˘sledky a chci
je vidût hned. Navíc je v˘sledek pﬁece jen
nejist˘, vy do toho dáte nûjaké peníze navíc,
ale návratnost není automatická, ta vychází
z toho, jak to vymyslíte. Musí to mít pro
adresáta nûjak˘ pﬁínos. To je základní: musí mít
pro nûj vût‰í pﬁínos, Ïe dostane svou
personalizovanou nabídku, neÏ kdyby dostal
tu uniformní, co mÛÏe dostat tﬁeba i jeho ‰éf.
·anûk: V pﬁípadû personalizované komunikace
se docela ãasto dostávám na zvlá‰tní úroveÀ,
kdy fakticky zji‰Èuji, kdo ovládá tu firmu.
ProtoÏe ﬁediteli se to líbí, marketingu se to líbí,
ﬁediteli odboru a tak dále... mÛÏu pokraãovat
dlouho. V‰ichni jsou pro, v‰ichni jsou ochotní
spolupracovat. A teì pﬁijdeme k tomu: dejte
nám tu databázi. A jejich oddûlení IT ﬁekne: ne,
vylouãeno. Proã nám to nedáte, v‰ichni s tím
souhlasí? Ne, to je moc pracné, vy byste nám
to rozbourali, my jsme na tom dûlali tak
dlouho, buì to si zaãnete úplnû od zaãátku
sami a pak nám to dejte a od nás nic. Ale pan
ﬁeditel to odsouhlasil! No a co, my jsme tady

ten, kdo ruãí za data. A jsme zase zpátky
na zaãátku. To je docela fatální, Ïe.
Hofmeister: Ten stav je takov˘, jak˘ je, je‰tû
z jednoho dÛvodu. Padlo zde slovo mûﬁení.
Vût‰inou se úspûch direct marketingové
kampanû mûﬁí koneãnou odezvou, tedy kolik
zákazníkÛ si na konci nûco koupilo. Jednotlivé
kroky kampanû, protoÏe vût‰inou takové akce
nebo kampanû mají nûkolik krokÛ, se nedají
mûﬁit. A my jsme teì schopní zmûﬁit tﬁeba
i odezvu na jednotlivé directmaily, kdo
se ozval, kdo se neozval, kdo reagoval, kdo
vstoupil na nûjakou internetovou stránku. Jsme
schopni to vyhodnocovat, zjistit efektivitu akce
a ovlivnit její dal‰í etapy. Ale to tady zatím
nikdo nedûlá, a aÏ tady budeme sedût tﬁeba
za pût let a bude to dûlat na tomto trhu
prakticky kaÏd˘, tak uÏ tﬁeba polovina firem
si bude ﬁíkat: má smysl ten „star˘“ directmail
vÛbec posílat? Franta, vedle kterého bydlím,
to dûlal ve své firmû, zmûﬁil si, Ïe to má
úãinnost 0,2 %, tak pﬁe‰el nûkam jinam.
Ale zatím jsme úplnû na zaãátku a jsme
schopni tûmto sv˘m zákazníkÛm ﬁíct: pﬁi‰lo
vám tam 30 % zákazníkÛ nebo 10 % ãi tradiãní
2 – 3 %. A pro nû jsou tyto moÏností novou
informací a budou ji teprve vyhodnocovat.
Direct mail a e-mail
·anûk: Dal‰í vûc, my se tady bavíme o tiskové
personalizaci, ale Ïijeme ve svûtû, kter˘ je
multimediální. Máme telefony, máme internet,
rádio, televizi, noviny, ãasopisy... To tiskové
oslovení zákazníkÛ by mûlo b˘t jenom jedním
ze zpÛsobÛ, jak na toho zákazníka zapÛsobit.

