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Nové tiskárny HP Officejet tisknou
v profesionální kvalitû i na cestách
Spoleãnost HP pﬁedstavila novou modelovou
ﬁadu inkoustov˘ch tiskáren urãen˘ch
zákazníkÛm z ﬁad men‰ích i vût‰ích podnikÛ.
SnaÏí se tak reagovat na promûnu trendÛ
na pracovním trhu a s nimi spojen˘ch
poÏadavkÛ pracujících, které plynou
z neustálého zvy‰ování mobility pracovní
síly, moÏností práce z domova ãi v terénu.
Anal˘zy pﬁedpokládají, Ïe v roce 2015 by
aÏ 85 % zamûstnancÛ globálních firem mûlo
pracovat nûkter˘m z mobilních zpÛsobÛ
práce(1). Nejnovûj‰í tiskárny HP Officejet Pro
8000 Enterprise a HP Officejet 100 Mobile
Printer pﬁicházejí s ﬁe‰ením pro podnikové
zákazníky a tzv. mobilní profesionály, kteﬁí
chtûjí tisknout v profesionální kvalitû jak
v kanceláﬁi, tak i na cestách.
„Stále vût‰í mobilita pracovní síly a práce
z domova (tzv. telecommuting) posledních
nûkolik let postupnû mûní podobu dne‰ního
firemního prostﬁedí. Mûní se téÏ nároky
kladené na technologie a oãekávání zákazníkÛ
ohlednû kvality tisku jsou v souãasné dobû
nejvy‰‰í, co kdy byla,“ uvedl Stephen Nigro,
senior vice president, Imaging and Printing
Group, HP. „UÏivatelská hodnota, kterou
nabízí tiskárny HP Officejet, oslovuje
podnikové zákazníky v‰ech velikostí. V rámci
segmentu tiskáren je HP portfolio, jiÏ tak
velmi silné, opût roz‰íﬁeno o spolehlivé,

vysoce v˘konné ﬁe‰ení inkoustov˘ch tiskáren,
které pomáhají na‰im zákazníkÛm
k úspûchu.“
Mobilní profesionálové, kteﬁí ãasto pracují
pod ãasov˘m tlakem, jistû ocení vy‰‰í
spolehlivost a efektivitu tisku na cestách
s HP Officejet 100 Mobile Printer, kompaktní
a odolnou tiskárnou.
HP pomáhá ﬁe‰it otázky související
s podporou tisku pro vzdálenû pracující
zamûstnance, zejména prostorová omezení,
která ãasto existují u satelitních kanceláﬁí
a zamûstnancÛ pracujících z domova. První
tiskárna ﬁady Officejet Pro, která byla
vyvinuta pro podnikové vyuÏití, má
zabudovanou podporu pro sadu nástrojÛ HP
pro ovládání tisku. SíÈová tiskárna HP
Officejet Pro 8000 Enterprise nabízí nûkolik
v˘hod, které podnikÛm zvy‰ují efektivitu
jejich tisku. ×
(1)
PrÛzkum The Rise Of Wannabe And
Maverick Mobile Workers agentury Forrester
Research, Inc., publikován 16. února 2011.

Konica Minolta myslí na pﬁí‰tí
generace
Spoleãnost Konica Minolta ‰etﬁí nejen
náklady na tisk a práci s dokumenty, zároveÀ
také ‰etﬁí Ïivotní prostﬁedí a snaÏí
se eliminovat vliv souãasného zpÛsobu Ïivota
na dal‰í generace. Celosvûtovû se proto
spoleãnost zapojila do nûkolika projektÛ,
chránících Ïivotní prostﬁedí.
Zásadním projektem, ke kterému
se spoleãnost Konica Minolta v rámci ochrany
Ïivotního prostﬁedí hlásí, je Eco Vision 2050.
Smyslem projektu je sníÏení celkov˘ch emisí
CO2 spoleãnû se zastavením globálního
oteplování, recyklací surovin a redukcí
‰kodliv˘ch látek vypou‰tûn˘ch do ovzdu‰í.
Plán projektu je sníÏit produkci CO2 o 20 %
do roku 2015 a o 80 % do roku 2050.
Jiﬁí Jelínek, ﬁeditel oddûlení Business
Development v Konica Minolta Business
Solutions Czech k rozhodnutí dodává:
„Jsme si vûdomi své globální odpovûdnosti,
a proto peãujeme o Ïivotní prostﬁedí ve v‰ech
ohledech své ãinnosti. To zahrnuje nejen
poãáteãní v˘zkum a v˘voj, ale i v˘bûr
materiálÛ, dodávky zboÏí ãi samotn˘ provoz
u zákazníka.“ ×

Úspû‰né obchodní modely digitálního
tisku v USA

V Americe je digitální tisk na vzestupu.
V letech 2008 a 2009 bylo u produkovan˘ch
digitálních barevn˘ch stran dosaÏeno
ve v‰ech ‰esti segmentech trhu dvou,
aÏ tﬁímístn˘ch nárÛstÛ. Takov˘to dramatick˘
v˘voj je v porovnání s aktuálními daty
tiskové branÏe v˘jimeãn˘ a je v˘razem
úspûchu podnikatelÛ v oblasti tisku, kteﬁí
jsou schopni nabízet stále vût‰í
a komplexnûj‰í sluÏby v rámci své nabídky
produktÛ, které jsou pﬁizpÛsobeny
poÏadavkÛm zákazníkÛ, anebo jsou
personalizovány. Tiskárny nabízející své
sluÏby vyuÏívají své schopnosti, kter˘mi
disponují v oblasti personalizace, rychlosti,
komfortu, mal˘ch nákladÛ, krátk˘ch
dodacích lhÛt, vyskladnûní na poÏadovaném
místû a zaãlenûní tiskovin do jin˘ch
marketingov˘ch materiálÛ.

Nejvût‰í v˘kon tohoto segmentu se odráÏí ale
také ve zmûnách v nákupu, produkci
a trÏbách, které se vztahují ke stále vût‰í
dostupnosti digitálních barevn˘ch stránek.
PÛsobí pﬁitom proti celkovému sniÏování
tiskov˘ch médií a uvádí tím digitální tisk
do stavu, kter˘ umoÏní uvést branÏi
k dal‰ímu rozmachu. Podle expertÛ je nejvût‰í
ãást nového rÛstu dána flexibilními online
nabídkami digitálních tiskáren, dále i print
postupy (web to print), nabídkou moÏností
tisku mal˘ch nákladÛ a zákaznicky
specifick˘ch digitálních produktÛ. Nejvût‰í
cílovou skupinou jsou malé a stﬁední
podniky, kter˘ch je v USA ‰est milionÛ.
Internetovû kompatibilní pﬁedlohy Tito
zákazníci spolupracovali zpravidla
s akcidenãními tiskárnami. Potom jim bylo
nabídnuto, ãasto od bûÏn˘ch tiskov˘ch
sluÏeb, ﬁe‰ení na základû personalizovaného
tisku, které vytváﬁelo precizní oslovení
zákazníkÛ, a to prakticky a cenovû v˘hodnû.
Digitální tiskárny pﬁevzaly ãásti tohoto
podnikání tím, Ïe pro lokální skupiny

Graf: Digitální tisk vUSA uprostﬁed ‰esti aktivních a pﬁitom rozdíln˘ch trÏních segmentÛ – porovnání v období 2008 – 9
s v˘sledky období 2007 – 8.

zákazníkÛ, jako jsou lékaﬁi, advokáti, zástupci
poji‰Èovacích spoleãností a makléﬁi
s nemovitostmi, ale také pro spolky, banky
a lokální podniky, Ïe vytváﬁely a vyuÏívaly
internetovû kompatibilní zakázkové pﬁedlohy,
nebo takové pﬁedlohy pouÏívaly. Zatímco
v období 2008/2009 byl dosaÏen nejvût‰í
procentuální nárÛst a zisk v mal˘ch
digitálních tiskov˘ch segmentech, je v rámci
roãního porovnání dosaÏen˘ rÛst 22,8 procent
u digitálních barevn˘ch stránek v hlavní
kategorii akcidenãního tisku v˘razem zcela
v˘jimeãného úspûchu. „Ve shodném ãasovém
období zaznamenala analogová tisková
produkce v USA pokles o 6 procent“, sdûluje
Francis A. McMahon, vedoucí marketingu
firmy Americas Grapic Arts pro Hewlett
Packard, Boise, Idaho, USA. Tiskov˘ stroj
HP Indigo tohoto podniku, jak poznamenal,
dosahuje v USA v porovnání s osmi
konkurenãními podniky trÏní podíl cca
48 procent.
„Je zajímavé“, doplÀuje McMahon, „Ïe velk˘
poãet tradiãních tiskáren zavedl na doplnûní
svého ofsetového portfolia digitální postupy
a zaãal sv˘m stávajícím a také novû získan˘m
zákazníkÛm nabízet malonákladové
a perzonalisované tiskové sluÏby.“
Pﬁekr˘vání zákaznick˘ch skupin Pﬁi
vyuÏívání flexibility nabízené digitální
technikou, vedla ãasto podnikatelská
vynalézavost k tomu, Ïe se aplikace
smû‰ovaly a skupiny zákazníkÛ pﬁekr˘valy.
Tak se napﬁíklad dvû digitální tiskárny
v New York City daly rozdíln˘mi smûry.
Zatímco jedna se zab˘vá velkoformátovou
obrazovou technikou a tiskem knih, druhá
se koncentruje na nejrÛznûj‰í grafické sluÏby,
které obsahují i krátké dodací lhÛty pro
malonákladové zákaznicky specifické zprávy
o soudních procesech a právním vy‰etﬁování.
Velké knihkupecké firmy vyuÏívají také
digitální tisk. Zab˘vají se produkãním
modelem tisku jednotliv˘ch knih, které jsou
urãeny zákazníkÛm, kteﬁí objednají knihu,
jejíÏ náklad byl jiÏ rozebrán. Dﬁíve bylo
nezbytné pro uspokojení takov˘chto poptávek
udrÏovat obrovské sklady zboÏí. Dnes
pﬁevezme firemnû interní oddûlení nebo
specializovaní dodavatelé text knih
z elektronické pamûti a organizuje tisk,
vazbu, expedici a fakturaci jedné, jediné
knihy – daného titulu.
V roce 2008 bylo dodáno na trh o 3,2 procenta
nov˘ch kniÏních titulÛ tradiãním zpÛsobem
na trh, ale více neÏ 285 000 on-demand

Typografia digitální 5 2011

4 5

Ukázky digitálních tiskovin, archiv ãasopisu Typografia

(na vyÏádání) titulÛ, coÏ odpovídá nárÛstu
132 procent.
Podle expertÛ je vût‰í ãást rÛstu publikaãní
nabídky dána mnohastrannou online
nabídkou digitálních tiskáren, dále i print
aplikacemi (Web to Print), malonákladov˘m
tiskem a zákaznicky specifick˘mi, digitálnû
ti‰tûn˘mi produkty.
Marketingové synergie Mnozí experti
pﬁedpokládají nárÛst u takzvan˘ch „Youth
Achievement Collateral“ (jiní to naz˘vají
„Foto-Merchandising“); volnû pﬁeloÏeno
je to „prezentace úspû‰né mládeÏe“ nebo
„foto prezentace“. Jedná se o postupy, které
znaãnû pﬁekraãují dosavadní „High School
nebo College roãenku“. Jeden z rodiãÛ
vypravuje: „Pro na‰e oba syny na high school
jsme pro sportovní vyuãování bez mrknutí
oka zaplatili 200 dolarÛ za baseballové
a fotbalové karty, na kter˘ch je t˘m a na‰i
synové na 13x20 portrétních snímcích,
kávov˘ch ‰álcích, kalendáﬁích
a na obrovském nástûnném plakátu. Mnoh˘
z tûchto pﬁedmûtÛ byl zhotoven pouze
jednou, nebo byl vyti‰tûn jen jednou nebo
v tuctu (12 x).“ Systémov˘ v˘robce nasadil
svÛj poãítaãovû ﬁízen˘ digitální tisk pro
produkci marketingov˘ch materiálÛ pro sv˘ch
400 zástupcÛ. „To dnes probíhá v‰e bez

papírÛ, zcela automaticky. V˘bûr probíhá pﬁes
menu, objednávka je pﬁená‰ena online.
Systém nahradil sedm pracovníkÛ“, domnívá
se vedoucí marketingu firmy. „KaÏd˘
zástupce obdrÏí bûhem jednoho, dvou dní
pﬁesnû to, co chtûl, nebo co potﬁebuje.“
A doplÀuje: „Je‰tû pﬁed nûkolika lety si nikdo
nepomyslil, Ïe by mohlo b˘t software pro
tisková media nejen dÛleÏité, n˘brÏ zcela
otevﬁenû ﬁeãeno, kritick˘m pﬁedpokladem pro
pﬁeÏití, jejich v˘voj a rÛst.“
Mnozí oznaãují marketingové synergie také
jako „Transpromo“. Tato umûlá sloÏenina
pﬁedstavuje personalizované prodejní sdûlení,
nebo nabídky, které jsou napﬁíklad pﬁikládány
k mûsíãnímu v˘pisu z úãtu, nebo fakturám
od lékaﬁe, aby byla zaji‰tûna vy‰‰í kvóta
reakcí na takovouto nabídku.
Vy‰‰í atraktivita tiskov˘ch médií Jak bylo jiÏ
zmínûno, jsou personalizované web to print
produkty atraktivní pro nové typy zákazníkÛ.
Jedná se pﬁitom o jednotlivé zákazníky, jako
napﬁíklad o rodiãe, kteﬁí pro své dûti
objednávají jednotlivé tisky a kteﬁí pﬁedtím
velmi vzácnû, nebo moÏná vÛbec ne,
nakupovali komerãnû produkovan˘ tisk
na papír. Pro takovéto aplikace, kter˘ch mÛÏe
b˘t nyní bezpoãet, mohou zákazníci
pﬁipravovat pﬁedlohy s jednoduch˘m software
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pro takovéto personalizované tiskové
produkty a následnû je online objednat.
Takovéto zákaznicky specifikované produkty,
jejichÏ produkce takﬁka vÏdy probíhá
digitálnû, jsou potom pﬁímo expedovány
zákazníkovi.
Freclebox, oblíben˘ online dodavatel v USA,
nabízí ‰kolákÛm produkty ve více neÏ tuctu
nejrÛznûj‰ích kategorií, které od omalovánek,
pﬁes sbûratelské karty, samolepkami opatﬁené
svaãinové krabice, aÏ po poti‰tûné
pokr˘vky/deky, plakáty, puzzle
a 24 stránkové, digitálnû ti‰tûné ãítanky
v mûkké nebo tvrdé vazbû, plnû barevné,
které mohou b˘t dodány plnû
personalizované, se jménem dítûte barvû jeho
vlasÛ s oznaãením jeho oblíbeného sportu.
Vzhledem k tûmto sluÏbám a marketingovému
úspûchu, nejen Ïe plní digitální tisk na nûj
kladená vysoká oãekávání, ale dokonce je
pﬁekraãuje.
Nové skupiny zákazníkÛ jsou soukromníci,
poptávající personalizované web to print
produkty. Dnes objednávají sice vût‰inou
jednotlivé tisky, ale doposud nekupovali
Ïádné komerãnû produkované tiskové
produkty.
„Marketingov˘ materiál je dnes objednáván
online a digitálnû ti‰tûn“, míní marketingov˘
vedoucí podniku. „KaÏd˘ obdrÏí bûhem
jednoho aÏ dvou dnÛ pﬁesnû to,
co potﬁebuje.“
„Je‰tû pﬁed nûkolika lety si nikdo nepomyslel,
Ïe je software pro tisková média nejen
dÛleÏité, n˘brÏ, otevﬁenû ﬁeãeno, kritick˘m
pﬁedpokladem pro jejich pﬁeÏití, jejich v˘voj
a rÛst.“
V USA je digitální tisk uprostﬁed ‰esti
aktivních a pﬁitom rozdíln˘ch trÏních
segmentÛ. Tyto segmenty jsou podle
odhadovan˘ch obratÛ roztﬁídûny podle HP
zákaznické databáze. Uveden je procentuální
rÛst u digitálnû produkovan˘ch barevn˘ch
stránek. V˘sledek je porovnáván v obdobím
2008 – 9 s v˘sledky období 2007 – 8.
Zdroj: Hewlett-Packard
NárÛst digitálních barevn˘ch stránek
Akcidence + 22%
Pﬁím˘ mailing + 28%
Etikety a obaly + 77%
Marketingov˘ materiál + 47%
Publikace + 107%
Fotoreprodukce a ilustrace + 177%
a to pﬁesto, Ïe se jedná o poslední
místo pﬁehledu trhu ×
Podle zahraniãních zdrojÛ Milan Lelek

