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1 Kter˘ z va‰ich barevn˘ch tiskov˘ch strojÛ se
nejlépe hodí pro tisk fotoknih
a fotopublikací?
(uveìte prosím tiskové rozli‰ení, tiskovou
rychlost v str. A4/min. oboustrannû,
minimální a maximální formát
potiskovaného materiálu, rozsah gramáÏí
potiskovaného materiálu v g/m2)
2 Jaké mají tato zaﬁízení moÏnosti on-line
dokonãování?
3 Dodáváte i software umoÏÀující tvorbu
fotoknih?
4 Nabízíte papíry speciálnû urãené pro tisk
fotoknih?
5 Máte pro tiskaﬁe, kteﬁí se chtûjí vûnovat
tisku fotoknih nûjakou speciální obchodní
nabídku/program/balíãek?

Zahraniãní partner Thomas Helbig, Kurt K. Wolf,
ªubomír Krátky
Obálka: Kantor’s Creative Club

Jakub Eremiá‰, Impromat CZ spol. s r.o.,
distributor Ricoh
1 Nejvhodnûj‰í je RICOH Pro C901,
s rozli‰ením tisku 1200 dpi, s rychlostí 90 stran
A4/min. oboustrannû napﬁíã v‰emi gramáÏemi,
s minimálním 140 x 182 mm a maximálním
formátem potiskovaného materiálu
330 x 488 mm, a gramáÏí od 60 do 300 gm2.
2 Zaﬁízení lze vybavit on-line ‰itou vazbou V1
vãetnû oﬁezu, krouÏkovou vazbou nebo lepenou
V2 vazbou. V‰e plnû automatizované bez
potﬁeby lidského zásahu.
3 Dobrou zku‰enost máme napﬁíklad se SW
Album Maker od MPhoto Ltd.
4 Ne.
5 Ne, ke kaÏdému potenciálnímu zákazníkovi
pﬁistupujeme zcela individuálnû, coÏ je,
z na‰eho pohledu, jediná moÏná cesta.
Michal Toman, Océ-âeská republika, s.r.o.
1 Z na‰í nabídky se pro tisk fotoknih
a fotopublikací nejlépe hodí stroje ﬁady Canon
imagePRESS C7010VP a Canon imagePRESS
C7010VPS. Celkem se jedná o 6 modelÛ
v rychlostech 60 – 70 A4/min, rozli‰ení
1200 x 1200 dpi s 8 bitovou barevnou
hloubkou. Ze v‰ech zásobníkÛ lze tisknout
oboustrannû na gramáÏe 60 aÏ 325 g/m2,
maximální potisknuteln˘ formát 330 x 488 mm.
Modely z ﬁady Canon imagePRESS C7010VP
mohou b˘t ﬁízeny kontroléry EFI nebo Creo,
modely Canon imagePRESS C7010VPS jsou
ﬁízené kontrolérem Océ PRISMAsync.
2 V‰echny modely je moÏno vybavit in-line
vazbou V1 s moÏností ãelního oﬁezu nebo
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Barevn˘ digitální tiskov˘ stroj Canon imagePRESS
C7010VP
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trojoﬁezu, dále pak vazbou V2 (s trojoﬁezem),
nebo velkokapacitním stohováním s tiskem
na vozík a odsazováním. Dále je moÏné
zaﬁízení vybavit in-line profesionální dûrovací
jednotkou, která zajistí nadûrování pro
nejãastûji pouÏívané druhy vazeb. V‰echny
zmínûné fini‰ery je moÏné libovolnû
kombinovat.
3 Samotn˘ SW pro tvorbu fotoknih
nedodáváme.
4 Pro fotografické aplikace máme v portfoliu
Océ Photogloss Paper, kter˘ je k dispozici
v gramáÏích 160 g/m2 a 210 g/m2. Dále je pro
tisk fotopublikací moÏné vyuÏít oboustrannû
potahované papíry Océ Top Coated Pro Silk
a Océ Top Coated Pro Gloss v gramáÏích 115,
155 a 210 g/m2.
5 Océ jako poskytovatel komplexních
tiskov˘ch ﬁe‰ení vÏdy nabízí ﬁe‰ení pro
kaÏdého zákazníka u‰ité na míru pﬁesnû dle
jeho potﬁeb. Na základû diskuze s na‰imi
klienty se vÏdy snaÏíme najít vhodn˘ mix SW
a HW komponent, které umoÏní na‰im
klientÛm poskytovat prvotﬁídní sluÏby.

2 3

potisknutelného média od 100 x 140 mm
do 330 x 487 mm s moÏností uÏivatelského
formátu, potisknutelná gramáÏ od 64
do 350 g/m2 – to v‰e umoÏÀuje vyuÏití
modelÛ bizhub PRESS C8000/ C7000/ C6000
pro tisk fotografií a následnou tvorbu
fotoknih a jin˘ch fotografick˘ch produktÛ.
Mimoﬁádné postavení mezi souãasn˘mi
laserov˘mi tiskárnami má v‰ak svûtovû
unikátní model Konica Minolta bizhub PRESS
C70hc, vyuÏívající high-chroma tonery
a umoÏÀující tisknout v roz‰íﬁeném barevném
prostoru blízkém „fotografickému“
barevnému prostoru sRGB.
2 V‰echny produkãní tiskové stroje Konica
Minolta mohou b˘t doplnûny o in-line
dokonãovací zaﬁízení, umoÏÀující dûrování,
se‰ívání 1 nebo 2 svorkami, vazbu V1 a V2 ,
popﬁípadû skládání aÏ 6 rÛzn˘mi druhy
skladÛ.
3 V pﬁípadû zájmu zákazníka mÛÏe dodat
Konica Minolta i software pro tvorbu fotoknih.
4 Konica Minolta spolupracuje s pﬁedními
distributory tiskov˘ch médií pro âeskou
republiku. V jejich portfoliu existuje celá ﬁada
zajímav˘ch médií vhodn˘ch pro digitální
laserov˘ tisk fotografií a nejedná se pouze
o leskl˘ natíran˘ papír ale i o dal‰í speciální
média (perleÈové, barevné, se strukturou, apod),
která vytváﬁejí v kombinaci s ti‰tûnou fotografií
velmi zajímavé efekty. Konica Minolta
má k dispozici vzorník tûchto médií
s ukázkami potisku, tak aby si zákazník mohl
snáze pﬁedstavit, jaké moÏnosti mu tiskové
technologie Konica Minolta nabízejí.

5 Konica Minolta se segmentu digitálního
tisku fotografií vûnuje uÏ del‰í dobu, pﬁedev‰ím
proto, Ïe v podobû modelu bizhub PRO 70hc
s tiskem v barevném prostoru sRGB vlastní
unikátní tiskovou technologii, vyuÏitelnou
pﬁedev‰ím v oblasti tisku poloprofesionální
a profesionální fotografie. Stále vût‰í poãet
majitelÛ digitálních zrcadlovek generuje stále
vût‰í poptávku nejen na masov˘ tisk „fotografií
z dovolen˘ch“ ale také na kvalitní a pﬁitom
cenovû dostupn˘ tisk fotografií s vy‰‰ími
nároky na barevnou vûrnost, opakovatelnost
a flexibilitu v koneãném zpracování.
Konica Minolta proto pﬁipravila pro zájemce
ze strany poskytovatelÛ tisku kompletní
podnikatelsk˘ plán pod obchodním názvem
sRGBprint. V rámci tohoto projektu jsou
budována na území âR certifikovaná
pracovi‰tû, která jsou kompletnû navrÏena pro
pﬁíjem, kontrolu, zpracování a tisk fotografií
ve vysoké kvalitû a za tím úãelem vybavena
‰piãkov˘mi zobrazovacími, tiskov˘mi
i dokonãovacími technologiemi. Pracovi‰tû jsou
provozována samostatn˘mi subjekty, které
projevily o úãast v projektu zájem a splÀují
poÏadovaná kritéria. Obsluha pracovi‰tû
je podrobnû pro‰kolena a seznámena s pravidly
pro jeho uÏívání a systémem kontroly kvality.
Pﬁed zaﬁazením pracovi‰tû sRGBprint
do celorepublikové sítû pracovi‰È sRGBprint,
musí projít profesní certifikací provedenou
nezávislou certifikaãní autoritou. Dal‰í
informace pro zájemce jak z ﬁad poskytovatelÛ
(tiskaﬁÛ), tak zadavatelÛ (fotografÛ) je moÏno
najít na www.srgbprint.cz ×

Barevn˘ digitální tiskov˘ stroj Konica Minolta bizhub PRESS C70hc

Martin Böhm, Konica Minolta Business
Solutions Czech, spol. s r. o.
1 V‰echny barevné produkãní stroje Konica
Minolta lze pouÏít pro tisk fotoknih
a fotopublikací. Vysoké rozli‰ení
1200 x 1200 dpi (8bit), rychlost tisku
60 aÏ 80 stran A4/ min., formát
Vyti‰tûno na stroji Xerox Nuvera 200 EA, papír Xerox Colotech+ 160 g/m2

Pro které trhy se hodí nové vysoce
v˘konné inkoustové tiskové stroje?

Zatímco na poãátku to byl je‰tû
elektrofotografick˘ tonerov˘ tisk, je to nyní
inkoustov˘ tisk, kterému se nyní díky jeho
v˘robní rychlosti slibuje vysok˘ rÛstov˘
potenciál. V prvním titulu tohoto seriálu bylo
pﬁedstaveno pouÏití inkoustového tisku pro
smluvní nátisky, vyﬁazovací archy a tisk
umûleck˘ch listÛ, ve druhém
je to velkoformátov˘ tisk. Jak v‰ak vypadá
potenciál rÛstu ve vysokorychlostním
inkoustovém tisku?

Inkoustov˘ tisk V této sérii ãlánkÛ
je sledován rÛstov˘ potenciál, nikoliv
technologie nov˘ch vysoce v˘konn˘ch
digitálních tiskov˘ch strojÛ. V‰echno jsou
to kotouãové tiskové systémy, zaloÏené
na inkoustové technologii, které se vyznaãují
modulárními koncepcemi pro ‰íﬁku tisku, poãet
barevníkÛ a moÏnost duplexního tisku.
Nástup tûchto strojÛ v posledních pûti letech
nebyl podmínûn objevením nov˘ch trhÛ, n˘brÏ
pﬁáním v˘robcÛ digitálních tiskov˘ch strojÛ
po v˘robû v˘konnûj‰ích strojÛ, se kter˘mi
je moÏno tisknout tiskové produkty jako
faktury, knihy, ãasopisy a noviny buì rychleji,
levnûji nebo dﬁíve.
Proto nabízejí tiskové systémy pro odpovídající
trÏní segmenty a naráÏejí pﬁitom na zákazníky,
kteﬁí takové produkty jiÏ tisknou a pﬁesnû znají
náklady, v˘hody a nev˘hody svého
dosavadního zpÛsobu v˘roby. Tyto zákazníky
dodavatelé digitálních tiskov˘ch strojÛ
konfrontují s jejich nároky a nutí
je k nevídan˘m koncesím v cenû a podpoﬁe.
Potenciální zákazníci, kteﬁí dosud nepracovali
v tisku faktur, knih, ãasopisÛ a novin, jsou
proto nejjednodu‰‰ími zákazníky a patﬁí proto
ãastûji k prvním kupujícím.
Transakãní tisk Od té doby, co existuje
podnikání, tisknou se faktury – a pﬁesnû stejnû
dlouho existují tiskárny, které tyto faktury
tisknou nekoneãnû dlouho, jsou tedy
nekoneãn˘mi tiskaﬁi.
Dnes je obvyklé provádût pﬁedtisk faktur
na ofsetov˘ch rotaãkách s barevn˘m logem
a ve druhém kroku je opatﬁovat adresami

Müller Martini nabízí kotouãové ofsetové stroje Concepta pro ãtyﬁbarevn˘ tisk a pﬁítiskové systémy Kodak
pro variabilní data.

a obsahem faktury. Dosud se variabilní data
tiskla ãernobíle barevn˘m laserov˘m tiskem.
Právû zde zkou‰í firma Kodak jiÏ po léta
pomoci nekoneãn˘m tiskaﬁÛm pomocí
pﬁetiskov˘ch systémÛ Versamark. Tento trh
musí b˘t tak dobr˘, Ïe nyní pﬁicházejí na trh
i jiní dodavatelé s ﬁe‰eními pﬁítisku. Je to oblast
s dobr˘m rÛstem pro v˘robce, neznamená v‰ak
je‰tû dlouho rÛst pro polygrafick˘ prÛmysl.
Transpromo Chytré hlavy pﬁi‰ly
na my‰lenku, Ïe faktury jsou nejlep‰ím
nositelem dodateãné reklamy, protoÏe jsou
s jistotou otevírány a prokazatelnû dlouho
prohlíÏeny. Myslí si, Ïe proto se reklamû,
obzvlá‰tû barevné, po stranû faktury nebo
na bílé plo‰e pod fakturou, dostane enormní
pozornosti a tím Ïe je moÏno docilovat dal‰í
obrat. Pomocí americké slovní kombinace
„Transpromo“ chtûjí v˘robci tiskov˘ch systémÛ
pﬁimût nekoneãné tiskaﬁe k tomu, aby své
faktury tiskli plnobarevnû s fixními
a variabilními daty, aby tím mohli ofsetov˘ tisk
uãinit zbyteãn˘m.
Proti této domnûnce ov‰em hovoﬁí následující
argumenty:
■ pozorné a dlouhé prohlíÏení faktury není
zpÛsobováno barevn˘mi obrázky, n˘brÏ
fakturovan˘mi ãástkami, tedy ãísly – jak
mÛÏe kaÏd˘ s jistotou potvrdit z vlastní
zku‰enosti.
■ údajnû vysoká pozornost pozorujících
u barevn˘ch obrázkÛ existuje jen tehdy, kdyÏ
jsou obrázky v osobním vztahu
k pozorujícímu, tedy kdyÏ jej zajímají. V USA
se z obsahu faktury sestavuje profil pﬁíjemce,
kter˘ vystavovatel faktury analyzuje
a umísÈuje na fakturu pﬁíslu‰né odpovídající
barevné obrázky a texty. V Nûmecku je toto
nezákonné.
■ Pro reklamu v Direkt Mailingu by zadavatelé
museli mít CRM, tak zvan˘ systém CustomerRelation-Management, kter˘ mÛÏe tiskárna
pouÏít pro nalezení individuálních nabídek,
textÛ a obrazÛ pro pﬁíjemce, pokud
je na faktuﬁe moÏno zaplnit okraje nebo bílé
plochy. Tento pﬁedpoklad podniky
v Nûmecku splÀují jen v nejvzácnûj‰ích
pﬁípadech.
■ Nejvût‰ím protiargumentem jsou v‰ak náklady
na pﬁechod od dosavadní metody pﬁedtiskupﬁítisku k plnobarevnému tisku. V˘robci
strojÛ proto nehovoﬁí rádi o srovnávání ceny
za stranu a proto faktury za karty Visa,
Mastercard nebo Amexco neobsahují barevné
obrázky, n˘brÏ tristní, ale levn˘ ãernobíl˘
tisk.

