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NOVINKY Z DRUPY 2012

Digitální barevn˘ tiskov˘
systém Xerox iGen4 150
Pﬁed nûkolika t˘dny byla
na veletrhu drupa 2012
pﬁedstavena nová verze
digitálního barevného tiskového
systému – iGen4 150.
Tento systém vychází ze známé
ﬁady strojÛ DC iGen3 a DC iGen4,
které disponovaly rychlostmi
90 a 110 stran A4 za minutu.
Tato verze nabízí rychlost
150 stran za minutu, ãímÏ
podstatnû pozvedla produktivitu
celého systému. Ale nezÛstala
jenom u rychlosti. Tiskov˘ formát
B3 lze roz‰íﬁit na vût‰í formát
364 x 571 mm a dále lze je‰tû
roz‰íﬁit na formát 364 x 660 mm.
Zjednodu‰enû ﬁeãeno, potiskne
tﬁi formáty A4 najednou.
Takov˘chto maximálních formátÛ
vytiskne za hodinu 3 000 kusÛ.
K produkãním parametrÛm patﬁí
rozsah gramáÏí medií od 64
do 350 gramÛ, které potiskuje bez
omezení rychlosti, aÈ jiÏ pﬁi
jednostranném nebo
oboustranném tisku. S tím
je spojena i dostateãná kapacita
papíru na vstupu stroje.
V minimální konfiguraci
je systém vybaven podavaãi
s celkovou kapacitou
8 000 archÛ, kterou lze ale
roz‰íﬁit aÏ na 24 000 archÛ.
Pokud by ani to nestaãilo, lze
k systému pﬁipojit odvíjeã s rolí
papíru, kter˘ si tiskárna
na vstupu ﬁeÏe na poÏadovan˘

rozmûr. Stejnû tak na v˘stupu lze
pﬁipojit ﬁadu vykladaãÛ, ale
i rÛzné druhy in-line
dokonãování. Dokonãování
zaãíná od jednoduchého
stohování, pﬁes ‰itou a lepenou
vazbu, aÏ po parciální lakovací
jednotku. Existují provozní
instalace, kde je pﬁipojen
i vysekávací automat a takovéto
systémy jiÏ v˘raznû zasahují
do segmentu malonákladového
tisku v obalovém prÛmyslu.
Kvalita tisku je dána vysok˘m
rozli‰ením 2 400 x 2 400 dpi,
automatickou diagnostikou
správné denzity je‰tû
na pﬁenosovém pásu, systémem
ACQS pro automatizaci rutin
barevné správy a ﬁadou dal‰ích
nejmodernûj‰ích prvkÛ. Zcela
oprávnûnû byly pﬁímo
na veletrhu podepsány ﬁady
objednávek. Budeme doufat,
Ïe i v na‰í republice osloví tento
unikátní tiskov˘ systém mnoho
zákazníkÛ.

Novinky Hewlett-Packard
Nejvût‰ími a touÏebnû
oãekávanou novinkou, kterou
pﬁedstavila spoleãnost HP
na veletrhu drupa, byla ﬁada
nov˘ch tiskov˘ch strojÛ
HP Indigo ve formátu B2 a B1.
Jednalo se o tﬁi nové stroje
s oznaãením HP Indigo 10000,
20000 a 30000.
HPI 10000 je digitální tiskov˘
stroj urãen˘ pﬁedev‰ím jako

Xerox iGen4 150 tiskne rychlostí 150 stran za minutu a lze jej roz‰íﬁit z B3
aÏ na formát 364 x 660 mm

Vyti‰tûno na stroji Xerox Nuvera 200 EA, na papíﬁe Xerox Colotech+ Coated 170 g/m2.

HP Indigo WS 6600 tiskne na rolové materiály a je urãen pﬁedev‰ím pro tisk etiket
a smr‰titeln˘ch obalÛ

náhrada ofsetového tiskového
stroje. Ve formátu 750 x 530 mm
dokáÏe vytisknout v reÏimu
CMYK 3450 B2 archÛ za hodinu.
O tom, Ïe na stroj tûchto
parametrÛ veﬁejnost ãekala,
svûdãí i to, Ïe v prÛbûhu veletrhu
bylo prodáno více neÏ sto tûchto
strojÛ. Dal‰í dva modely míﬁí
pﬁedev‰ím do sektoru
obaláﬁsk˘ch tiskáren. HPI 20000
je digitální tiskov˘ stroj urãen˘
pﬁedev‰ím pro potisk flexibilních
obalÛ. Zvládne tisk na substráty
tlou‰Èky od 10 do 250 mikronÛ.
Maximální potisknutelná plocha
ãiní 736x1100 mm, jedná se tedy
o formát B1. Rychlost tisku
je 34 metrÛ za minutu. HPI 30000
je urãen pﬁedev‰ím pro tisk
krabiãek a obalÛ v rozsahu
tlou‰Èky substrátu
200 aÏ 600 mikronÛ. Rychlost
tisku je 3450 B2 archÛ za hodinu.
Inovace byly k vidûní ale
i v men‰ím formátu A3+.
HP pﬁedstavilo nové archové
stroje HPI 5600 a HPI 7600.
Hlavními novinkami modelu
HPI 5600 je nov˘ nakladaã
a vykladaã, moÏnost tisku
na ãerné a prÛhledné substráty
a kompatibilita s UV Red
ElectroInk (bezbarvá barva
viditelná pod UV svûtlem).
Model HPI 7600 disponuje
vylep‰en˘m nakladaãem
a vykladaãem, moÏností tisku
na ãerné a prÛhledné substráty
a speciálními tiskov˘mi reÏimy,
kter˘mi lze vytvoﬁit reliéfní lak

a slepotisk. V˘znamn˘m
pomocníkem u tohoto stroje
je Automatic Alert Agent, kter˘
bûhem tisku kontroluje
oboustrannû cel˘ arch
a umoÏÀuje zachytit chyby
ãi defekty tisku.
Zmûny a vylep‰ení se nevyhnuly
ani tiskov˘m strojÛm HP Indigo
tisknoucím na rolové materiály.
Jedná se o industriální modely
WS 4600 a WS 6600, které jsou
urãeny pﬁedev‰ím pro tisk etiket
a smr‰titeln˘ch obalÛ a dále
o tiskov˘ stroj HPI W7250, kter˘
je urãen pﬁedev‰ím pro tisk
fotoknih a dal‰ích typÛ
publikací.
HP pﬁedstavilo také dvû novinky,
kter˘mi mûní klasick˘ zpÛsob
tisku. První je EPM reÏim, kdy
je zakázka ti‰tûna pouze v reÏimu
CMY, tedy bez ãerné barvy. Díky
speciálnímu zpracování dat
a kvalitû soutisku, je tento reÏim
pouÏiteln˘ na 90 % komerãních
zakázek a jeho pﬁím˘m
dÛsledkem je zv˘‰ení rychlosti
tisku pﬁi sníÏení nákladÛ.
Druhou novinkou je One-Shot
reÏim, kdy jsou v‰echny barvy
postupnû naneseny na tiskovou
gumu a na závûr jsou pﬁeneseny
najednou na substrát. Tento
reÏim je urãen˘ pﬁedev‰ím pro
potisk plastÛ, protoÏe odstraÀuje
tepelnou deformaci substrátu
bûhem postupného tisku
jednotliv˘mi barvami, jak
je to známo z jin˘ch tiskov˘ch
technologií. ×
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Impromat partnerem
MDFF ve Zlínû
Na pﬁelomu kvûtna a ãervna
se ve Zlínû konal jiÏ 52. roãník
mezinárodního festivalu filmÛ pro
dûti a mládeÏ Filmest Zlín.
Nev‰ední záÏitek si kaÏdoroãnû
nenechají ujít desetitisíce divákÛ,
filmov˘ch nad‰encÛ i profesionálÛ
z celého svûta. Zlínsk˘ festival
je nejvût‰ím festivalem svého
druhu na svûtû a jeho hlavním
tématem byly letos Dny irské
kinematografie.
Spoleãnost Impromat je tradiãním
partnerem zlínského festivalu.
Stará se pﬁedev‰ím o technické
zázemí celého festivalu, akreditaci
úãastníkÛ a tisk potﬁebn˘ch
dokumentÛ. K dispozici mûli
organizátoﬁi festivalu v˘poãetní
techniku, tﬁi multifunkãní tisková
zaﬁízení, dvû barevné a ‰est
ãernobíl˘ch tiskáren. Celkov˘
poãet akreditovan˘ch úãastníkÛ
rok od roku roste a v leto‰ním roce
jich bylo více neÏ 2300.
Zlínsk˘ filmov˘ festival zaãínal
27. kvûtna a trval do 3. ãervna.
K v˘znamn˘m hostÛm, kteﬁí letos
pﬁijali pozvání na festival, patﬁili
napﬁ. Jiﬁina Bohdalová, Jan Kraus,
Markéta Zinnerová,
Zuzana BydÏovská a ﬁada dal‰ích.
Velk˘ch ohlasÛ se kaÏdoroãnû
doãká také draÏba Filmov˘ch
klapek. Pﬁední nejen ãe‰tí umûlci
ãi jinak v˘znamné osobnosti
v prÛbûhu roku vytvoﬁili v˘tvarné
dílo na filmovou klapku. Následnû
byla kolekce vystavena
a v prÛbûhu filmového festivalu
vydraÏena. Získané prostﬁedky
poté umoÏÀují mlad˘m filmaﬁÛm
toãit. ×

prÛmysl s obsahem pﬁesnû ‰it˘m
na míru, vãetnû osobní agendy
a odborného programu na
veletrhu. Co v‰e stálo za realizací
a jaké nástrahy bylo nutné zdolat,
aby se podaﬁilo dosáhnout
vytãeného cíle?
Databáze
Realizace spoleãného nápadu
spoleãností Océ âeská republika
a redakce NGP zaãala jiÏ na úrovni
databáze. Marketingové a obchodní
oddûlení spoleãnosti Océ
definovalo jednotlivé klienty
a rozdûlilo je do skupin dle jejich
zamûﬁení. Kritériem byla oblast,
ve které pÛsobí nebo podnikají,
pﬁedpokládan˘ zájem o konkrétní
stroje a ﬁe‰ení a pﬁipraven˘ odborn˘
program na Canon & Océ stánku.
Obsah
Obsahovû byly noviny sestaveny
a naplnûny velmi podobnû, jako
obvyklé ãíslo, které vychází
se 14 denní periodicitou. V‰ichni
úãastníci mûli moÏnost pﬁeãíst
si aktuální reportáÏ z prvních dnÛ
jiÏ probíhajícího veletrhu drupa
2012, v‰ichni mûli moÏnost
se doãíst o nejnovûj‰ích novinkách
v oboru, prostû na první pohled
nebylo zﬁejmé, Ïe se jedná
o speciální vydání. Nicménû
v nûãem bylo unikátní. Zadavatel,
tedy spoleãnost Océ, v tomto
pﬁípadû pﬁipravila odli‰n˘ obsah
pro zákazníky z jednotliv˘ch
segmentÛ. âlánek o strojích ﬁady
Océ Arizona byl urãen zájemcÛm

Personalizované noviny
na drupa 2012 – bûhem
48 hodin
Pﬁi vstupu do letadla, smûﬁujícího
dne 10. kvûtna 2012 se zákazníky
spoleãnosti Océ na mezinárodní
veletrh drupa 2012
do Düsseldorfu, obdrÏel kaÏd˘
z celkem 90 úãastníkÛ letu svÛj
vlastní v˘tisk Novin pro grafick˘
Vyti‰tûno na stroji Xerox Nuvera 200 EA, na papíﬁe Xerox Colotech+ Coated 170 g/m2.

o velkoplo‰n˘ tisk s oblasti
Display Grahpics. Produktové
a trendové ãlánky z pera Océ
specialistÛ z oblasti
maloformátového tisku byly
rozdílné pro zájemce o produkãní
archov˘ ãernobíl˘ a barevn˘ tisk
a zájemce o vysoce produkãní
inkoustové kontinuální systémy
ﬁady Océ JetStream a ColorStream.
Spoleãnost Océ pﬁipravila také
více neÏ 15 mutací produktov˘ch
inzerátÛ a definovala 6 verzí
odborného programu. V‰echny
podklady pak pro‰ly standardní
redakãní a grafickou úpravou NGP.
Master a variabilní strany
Noviny byly vyrábûny kombinací
pevného masteru, kter˘ se nemûnil
a obsahoval definované volné
prostory. Podle stanoveného klíãe
(databázové vûty) byly postupnû pro
kaÏdého ãtenáﬁe do tohoto layoutu
vkládány variabilní pﬁíspûvky.
Hodina na v˘robu
Po zpracování v‰ech pﬁíspûvkÛ
a jejich a jazykové korektuﬁe byly
vytvoﬁeny jednotlivé ãlánky, jako
tiskové PDF dokumenty. Ty byly
poslány pﬁímo do systému
poskytovatele sluÏeb, spoleãnosti
Postservis âeské Budûjovice
spoleãnû s databází klientÛ. âas
do odletu smûr Düsseldorf se krátil
a zb˘val prostor v ﬁádu nûkolika
hodin... Programátor pomocí SW
aplikace vytvoﬁil v˘sledn˘ tiskov˘
soubor, obsahující 90 mutací novin
a poslal ho zpût na kontrolu
do redakce. Na‰tûstí bylo v‰e
v poﬁádku a mohlo se tisknout.
Digitální kontinuální inkoustová
tiskárna Océ JetStream 1000 zaãala
chrlit v˘tisky pﬁesnû ve 12:35 hodin
a za hodinu byl jiÏ kur˘r na cestû
k praÏskému leti‰ti. ×

Canon patﬁí jiÏ 26 let mezi
pût 5 spoleãností v USA
s nejvíce registrovan˘mi
patenty
Canon Europe, svûtov˘ lídr
v oblasti digitálního zpracování
obrazu, oznámil, Ïe jeho mateﬁská
spoleãnost Canon Inc.
zaregistrovala v roce 2011 celkem

2 813 nov˘ch patentÛ a pﬁekonala
tak svÛj dosavadní rekord z roku
2010, kdy Canon zaregistroval
2 543 nov˘ch patentÛ. Canon
se podle t˘denních souãtÛ patentÛ,
které vydává USPTO (United States
Patent and Trademark Office),
umístil v roce 2011 na tﬁetím místû
a dosáhl v˘znamného milníku,
protoÏe jiÏ více jak ãtvrt století patﬁí
mezi 5 celosvûtov˘ch spoleãností
s nejvíce registrovan˘mi patenty.
Patenty registrované v roce 2011
pomohou spoleãnosti Canon vyvíjet
v budoucnu nové revoluãní
produkty. Canon jiÏ v minulosti
vytvoﬁil ﬁadu klíãov˘ch technologií
napﬁíklad v oblasti záznamu obrazu,
elektrofotografie, inkoustového
tisku, ekologick˘ch technologií,
litografie a displejÛ a vytvoﬁil ‰iroce
vyuÏívané technologie pro digitální
zpracování obrazu, v˘robní
inÏen˘rství, ﬁízení jakosti.
Canon se vedle posílení a roz‰íﬁení
stávajících oblastí podnikání
zamûﬁí i na podporu v˘zkumu
a v˘voje zobrazovacích technologií
ve zdravotnictví, inteligentní
v˘roby a kombinované interaktivní
reality. Pokroky ve v˘voji
technologií umoÏÀují pﬁiná‰et
nové inovace a pﬁedstavovat
pokroãilé produkty a ﬁe‰ení. ×

Stánek Xeroxu nav‰tívilo
na drupû více neÏ sto tisíc
náv‰tûvníkÛ
„Leto‰ní drupa je pouze zaãátek“.
Tak se po svém návratu
z leto‰ního roãníku veletrhu drupa
2012, na kterém nav‰tívilo stánek
spoleãnosti Xerox více neÏ
100 tisíc náv‰tûvníkÛ, vyjádﬁil Jeff
Jacobson, zástupce grafické divize
spoleãnosti Xerox: „V budoucnu
se chceme dále vûnovat posilování
vztahÛ s na‰imi zákazníky
a dodávat jim technologie a sluÏby
tak, aby mûli z tisku co nejvût‰í
pﬁínos a my si zároveÀ zachovali
postavení lídra odvûtví.“
Pro Xerox byl leto‰ní veletrh
úspû‰n˘. Náv‰tûvníkÛm
prezentoval ﬁadu digitálních strojÛ
pro barevn˘ a ãernobíl˘ tisk
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Nov˘ tiskov˘ stroj Xerox iGen™ 150

a pﬁedstavil sluÏby a nástroje pro
rozvoj podnikání. Z ãísel, kter˘ch
dosáhl Xerox na drupû 2012, stojí
za pozornost následující:
■ Prodáno bylo více neÏ
300 digitálních systémÛ, ﬁe‰ení
pro workflow a fini‰ing, vãetnû
produkãních systémÛ Xerox
CiPress® 500, nového stroje
iGen™ 150, zaﬁízení Color 1000
a strojÛ z ﬁady Xerox 700,
■ poãet a kvalita podepsan˘ch
kontraktÛ pﬁekonaly oãekávané
obchodní cíle,
■ poãet odborn˘ch dotazÛ na
stánku pﬁekroãil hranici 14 tisíc,
coÏ je témûﬁ dvojnásobek
oãekávaného mnoÏství,
■ v sociálních sítích Facebook
a Twitter se spoleãnost
Xerox zapojila do více neÏ
4 500 konverzací.
Zájem zákazníkÛ si získal zejména
stroj CiPress 500, kter˘ si zakoupila
napﬁíklad spoleãnost CW Niemeyer
Druck pro produkci
individualizovan˘ch magazínÛ,
direkt mailov˘ch kampaní
a katalogÛ. „Díky tomu, Ïe CiPress
500 tiskne na stejná média jako na‰e
ofsetové stroje, mÛÏeme pﬁestat
pouÏívat drahá potahovaná média,“
ﬁekl Joachim Glowalla, ﬁeditel
spoleãnosti CW Niemeyer Druck.
S koncem veletrhu oÏil na adrese
http://xrx.sm/CKI virtuální stánek
Xeroxu. Náv‰tûvníci zde naleznou
nejzajímavûj‰í videa, vãetnû
technologick˘ch novinek
a zku‰eností zákazníkÛ. ×

HP pﬁedstavuje efektivní
a úãinné tiskové sluÏby
a ﬁe‰ení pro spoleãnosti
v‰ech velikostí
Spoleãnost HP pﬁedstavuje nové
produkty v segmentu tiskov˘ch

sluÏeb a ﬁe‰ení, které díky
vylep‰en˘m nástrojÛm, zvy‰ujícím
produktivitu a bezpeãnost,
umoÏÀují firmám zachytit,
propojit a pﬁedat informace
bezpeãnûji a efektivnûji.
Nové portfolio ﬁe‰ení a sluÏeb HP
zahrnuje:
âtyﬁi nové tiskárny HP LaserJet
a skener HP Scanjet. Zaﬁízení,
která jsou urãena mal˘m
a stﬁedním firmám (SMB) i vût‰ím
spoleãnostem, pﬁiná‰í
profesionální kvalitu dokumentÛ
a vysokou rychlost tisku.
Nová a vylep‰ená bezpeãnostní
ﬁe‰ení a aplikace, které pomáhají
zlep‰it podnikové procesy,
zejména pokud jde o procesy
podnikové kontroly a bezpeãné
správy informací.
SluÏby HP Digital Workflow
Integration Services a roz‰íﬁené
sluÏby HP Managed Print
Services, které poskytují v˘konná
ﬁe‰ení vypl˘vající z moÏnosti
pﬁístupu k informacím pomocí
integrace back-end systémÛ pro
optimalizaci procesÛ v reálném
ãase, zaji‰Èují zákazníkÛm jedin˘
kontaktní bod pro správu
zakázky.
„Spoleãnost HP dne‰ním dnem
doplnila ucelenou ﬁadu
multifunkãních tiskáren o nová
inteligentní zaﬁízení, která
naplÀují mûnící se potﬁeby na‰ich
zákazníkÛ,“ uvedl Ron Coughlin,
Senior Vice President and General
Manager, LaserJet and Enterprise
Solutions, HP. „Díky kombinaci
silného inovativního portfolia
produktÛ, ‰piãkov˘ch nástrojÛ pro
ﬁízení a ‰iroké ‰kály ﬁe‰ení HP
naplÀuje specifické potﬁeby
zákazníkÛ, od nejmen‰ích firem
aÏ po ty nejvût‰í.“

Vy‰‰í flexibilita díky nov˘m
tiskárnám
Tiskárna HP LaserJet Pro 400
M401 je ãernobílá laserová
tiskárna s pﬁipojením k internetu
a HP LaserJet Pro 400 MFP M425
je první ãernobílá multifunkce
od spoleãnosti HP také
s pﬁipojením k internetu.
Obû tiskárny disponují pokroãilou
moÏností vzdáleného pﬁipojení
a splÀují tak zvy‰ující se nároky
mal˘ch a stﬁedních firem (SMB).
MoÏnosti pﬁipojení zahrnují HP
ePrint, bezdrátové pﬁipojení
a podporu pro Apple AirPrint™
a Google CloudPrint, coÏ
zamûstnancÛm firem umoÏÀuje
tisknout ze smartphonÛ nebo
tabletÛ, aÈ uÏ jsou kdekoli. Tiskové
funkce lze ovládat i pomocí
dotykového kontrolního panelu
s úhlopﬁíãkou 8,89 cm a mít tak
pﬁístup k aplikacím pﬁímo
ze zaﬁízení.
Barevná tiskárna HP LaserJet
Enterprise 500 color MFP M575
a ãernobílá tiskárna HP LaserJet
Enterprise 500 MFP M525 jsou
vybaveny celobarevnou dotykovou
obrazovkou s úhlopﬁíãkou
20,32 cm a nástrojem HP Quick
Sets pro ovládání jedním dotykem.
HP Quick Sets zahrnuje funkci
„send-to“ pﬁímo na kontrolním
panelu a umoÏÀuje uÏivatelÛm
náhled, editaci a pﬁiblíÏení
skenovan˘ch dokumentÛ. HP
FutureSmart 2 firmware nabízí
podnikÛm jednodu‰‰í update
softwaru a centrální ﬁízení úloh
âernobílá laserová tiskárna s pﬁipojením
k internetu HP LaserJet Pro 400 M401

napﬁíã firemním prostﬁedím
pomocí HP Web Jetadmin. Nové
multifunkce podporují také ePrint
a Apple AirPrintTM, a Google
CloudPrint. Technologie HP AutoOn / Auto-Off automaticky vypne
tiskárnu, kdyÏ není v provozu,
a sniÏuje tak spotﬁebu energie.
Tiskárny HP jsou navrÏeny tak,
aby byly pouÏívány spolu
s originálním spotﬁebním
materiálem HP a vytváﬁely tak
dokonal˘ systém tisku, kter˘
zaruãí profesionální kvalitu kaÏdé
vyti‰tûné stránky. Originální
spotﬁební materiál HP je vytváﬁen
pro dosaÏení toho nejlep‰ího
v˘sledku s minimálním dopadem
na Ïivotní prostﬁedí a vy‰‰í
spolehlivosti, která sniÏuje
potﬁebu opravného tisku. Mnoho
tiskov˘ch kazet je také vyrobeno
z recyklovaného plastu.
Kompaktní skener HP Scanjet
Enterprise 7000 s2 disponuje
technologiemi HP Precision Feed
a HP AccuPage, které zaruãují
bezchybn˘ a efektivní v˘kon,
zatímco funkce „Scan
to Sharepoint“ a „Scan to Cloud“
roz‰iﬁují moÏnosti skenování
a to mimo pracovní zaﬁízení.
¤ízení informací pomocí HP
Workflow Solutions
Nové ﬁe‰ení mobilního tisku nabízí
HP ePrint Software, kter˘
umoÏÀuje doma i v práci tisk
z poãítaãe s tiskárnami HP
pﬁipojen˘mi k internetu a tisk
do HP ePrint Public Print
Locations (PPL) urãen˘ pro práci
na cestách. Nová aplikace Printer
Control App u tiskáren s funkcí HP
ePrint usnadní práci díky moÏnosti
bezdrátového ﬁízení, aÈ uÏ jde
o nastavení zaﬁízení a doplÀkÛ,
tisk, kopírování ãi skenování.
Populární funkce HP ePrint Home
& Biz App nahrazuje funkce
HP ePrint App pro Apple
a BlackBerry® pro jednodu‰‰í tisk
ze smartphonÛ nebo tabletÛ. Díky
této funkci dostane uÏivatel
chytrého telefonu napﬁíklad zprávu
o tom, kam nejlépe poslat své
materiály k vyti‰tûní. ×

