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V segmentu standardizované akcidence, jako
jsou vizitky nebo dopisní papíry, uchvátily
online tiskárny v minul˘ch letech obrovsk˘
podíl tohoto trhu. Na základû velkého objemu
zakázek, které online tiskárny den za dnem
zpracovávají, lze optimálnû vyuÏívat tiskové
archy na základû sluãování. Za tím se skr˘vá
enormní technick˘ know how pﬁi pﬁípravû dat
pro tisk, jejich umístûní na archu,
pﬁi dokonãujícím zpracování a koneãnû
i pﬁi expedici.
U LFP a pﬁi propagaãním tisku jsou nasazené
obchodní modely ponûkud odli‰né. Zatímco
pﬁi maloformátov˘ch produktech, jako jsou
vizitky, spoãívají pﬁednosti prÛmyslov˘ch
online tiskáren v optimálním vyuÏití tiskového
archu, pro kter˘ lze nasadit data aÏ z více neÏ
100 rÛzn˘ch zdrojÛ, které jsou pﬁed osvitem
desek soustﬁedûny do „tiskového“ PDF. Proti
tomu pﬁi web to print pro LFP a propagaãní
tisk je nezbytné pokr˘vat mnohem ‰ir‰í
spektrum poÏadovan˘ch v˘sledn˘ch produktÛ
tisku. Jedná se o typické propagaãní produkty
jako je podloÏka pod my‰, pﬁes velkoformátové
plakáty ve formátu A0, aÏ po megaformáty
pokr˘vající celé fasády budov. Jde tedy nejprve

o organizaci ve smûru systematizace
v˘sledn˘ch produktÛ, pﬁiãemÏ je nutno vyﬁadit
takové produkty, které nelze se ziskem
produkovat na strojích, které má tiskárna
k dispozici. Je nezbytné produkty
standardizovat a nalézt takové ceny, které
by byly pﬁijatelné na daném trhu. Dále
je nezbytné uvaÏovat o smysluplné kooperaci,
která umoÏní, aby bylo moÏno produkty, které
nemÛÏeme sami vyrábût, nechat zhotovit
v kolegiálních závodech.
Ofsetov˘ nebo digitální tisk? Také technická
stránka vyÏaduje nároãná ﬁe‰ení: Skuteãn˘ web
to print znamená, Ïe jsou data tiskové zakázky
zpracovávána od vlastní dodávky dat,
aÏ do expedice, pokud moÏno automaticky.
KaÏd˘ zásah pracovníky znamená vynaloÏení
ãasu, které sniÏuje rentabilitu zakázky. Zatímco
u akcidenãního tisku v archovém ofsetu jde
o jedin˘ postup tisku na omezeném poãtu dobﬁe
potiskovateln˘ch substrátÛ, panuje v LFP
a propagaãním tisku obrovská nepﬁehlednost
postupÛ a substrátÛ. V oblasti tisku plakátÛ
hraje ofsetov˘ tisk bezesporu dÛleÏitou roli.
Heidelberg Speedmaster XL 162 disponuje
formátem tisku 1190 x 1620 mm; s formátem
1490 x 2050 mm disponuje KBA Rapida 205.
Mimoto zpracovávají tyto stroje s odpovídajícím
vybavením také lepenku aÏ do síly 1,6 mm.
Pﬁednost tûchto strojÛ spoãívá také v tom,
Ïe mohou vyuÏívat zcela bûÏné ofsetové
workflow. Technicky zajímavé a tím
i nároãnûj‰í se to stává tehdy, jakmile je potﬁeba
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propagaãnímu tisku zmûnit formu, nebo zajistit
plakáty v nadmûrné velikosti. K tomu
pﬁistupuje do hry mnohotvárnost nov˘ch
substrátÛ: Textilie, folie nebo sklo, které
je nutno produkovat na rÛzn˘ch strojích,
od flexotiskov˘ch a sítotiskov˘ch strojÛ,
aÏ po ink jet stroje v „nadmûrné“ velikosti.
Pro zákazníky je nutno tuto ‰irokou nabídku
moÏností zpracovat tak, aby nemohli pﬁi
objednávce udûlat Ïádnou chybu, a aby jeho
dodaná tisková data bylo moÏno vytisknout
v poÏadované velikosti a kvalitû

na poÏadovaném substrátu. Souãasnû je nutné,
aby nabídka byla tak rozsáhlá, aby byl zákazník
schopen uspokojit své potﬁeby z nabídky tak,
aniÏ by byl nucen pﬁejít ke konkurenci.
Trh se pﬁitom skládá z velmi rÛzn˘ch
úãastníkÛ, od klasick˘ch online tiskáren, které
svou nabídku roz‰íﬁili o urãité sluÏby v oblasti
LFP a propagaãního tisku, dále jsou to podniky,
které vykazují ‰irokou nabídku speciálnû v LFP
anebo propagaãním tisku, a koneãnû
i specialisté, kteﬁí se soustﬁedili na potisk skla,
rovinn˘ potisk v rozsahu 100 metrÛ
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ãtvereãních a více, nebo na dal‰í, speciální
postupy.
DÛleÏité: Obchodní model Úspûch nebo
neúspûch web to print nabídky je ale v kaÏdém
pﬁípadû rozhodující v nasazené obchodní
logice, která je podmínkou úspû‰né nabídky.
Velké firmy této branÏe, jako je napﬁíklad
Flyeralarm.com, potﬁebovaly ﬁadu let, aby
vytvoﬁily software pro nabídku a následnû
doladily. V souãasné dobû jsou schopny
reagovat na dotaz zákazníka tak, Ïe mohou
kdykoliv uvést, jak to s jeho zakázkou právû
vypadá. Chyby tiskov˘ch dat, jako jsou vloÏená
písma (znám˘ problém: v‰echny fonty písma
pﬁevedené na kﬁivky – pokud není jisté, Ïe pﬁi
vytváﬁení PDF v‰e probûhne korektnû)
rozpozná systém automaticky. Také rozdûlení
zakázek na rÛzná produkãní zaﬁízení probíhá
do znaãné míry automaticky.
Ale není nezbytnû nutné, abyste v‰e vyvíjeli
sami. Na trhu je nabízeno nepﬁeberné mnoÏství
ﬁe‰ení pro web to print a mnohá z tûchto ﬁe‰ení
jsou pﬁipravena i pro zakázky typu LFP,
napﬁíklad ve formû doplÀkového modulu.
Pﬁitom je dÛleÏité, aby software ﬁe‰ilo také
vztahy se zákazníky a disponovalo systémem
pro ﬁízení a realizaci zakázky vãetnû fakturace
a expedice. Dobré pﬁedpoklady vytváﬁejí
systémy, které mají dokumentaci jednotek
styku, pﬁes které je moÏno integrovat moduly
z vlastního v˘voje. Alternativnû mÛÏe podnik
pﬁirozenû vyuÏít nabídku v˘voje software
od dodavatele, kter˘ pro tiskárnu pﬁipraví
specializované moduly na zakázku.
V jádru by mûla web to print aplikace nabízet
front-end systém, pﬁes kter˘ si mÛÏe zákazník
vybrat velikost, materiál a vlastnosti
poÏadovaného produktu a následnû pﬁenést své
obchodní údaje a koneãnû i data urãená pro
vlastní tisk. V back-end je nezbytné zkontrolovat
obchodní údaje zadané zákazníkem a pﬁevést
je na CRM (Customer Relationship Management).
Jde o systém ﬁízení zakázek, kde jsou tisková
data testována na svou konformitu
(realizovatelnost), pﬁípadnû dále zpracovávána
a pﬁedávána vlastnímu produkãnímu systému.
Jsou také k dispozici i dodatkové moduly, které
mÛÏe pouÏít zákazník pro úpravu grafiky a textu
pro realizaci zakázky pﬁímo pﬁes webovou
stránku. Nápomocny jsou pﬁitom vizualizaãní
funkce, které simulují, jak bude vypadat velk˘
poutaã na fasádû budovy. Takov˘ postup
ulehãuje vstup do lukrativního web to print
podnikání pro opozdilce z oblasti LFP
a propagaãní branÏe. ×
Podle zdrojÛ z drupy zpracoval Milan Lelek.

Razantní v˘voj velkoformátového tisku

Jen málo oblastí grafického prÛmyslu pro‰lo
v minul˘ch letech tak pozoruhodn˘m v˘vojem
jako velkoformátov˘ tisk. Bylo dosaÏeno
znaãného technického pokroku. Tiskárny
mohou sv˘m zákazníkÛm s tímto tiskem ãinit
zajímavé nabídky.
Velkoformátov˘ tisk (Large Format Printing,
LFP) pro‰el v minul˘ch letech razantním
v˘vojem. Jde o v˘voj, kter˘ u digitálních ink jet
tiskov˘ch strojÛ vedl k tomu, Ïe napﬁíklad
u stroje HP Indigo 3500 byl v˘kon pﬁi pﬁechodu
k typu HP Turbojet z necel˘ch ‰esti metrÛ
ãtvereãních za hodinu znûkolikanásoben
na 400 metrÛ ãtvereãních za hodinu. Dal‰í
v˘konov˘ zisk pﬁedstavuje stále ‰ir‰í nasazení
inline systémÛ, kde se zhotoven˘ tisk
automaticky transportuje do dokonãujícího
zpracování.
Souãasnû klesá také cena. Nejde o sníÏení ceny
samotného tiskového stroje, ale ti‰tûného
produktu. Naproti tomu vzrostla kvalita tisku
a moÏnosti v˘bûru dostupného zu‰lechtûní
tisku. Jedná se o pﬁíspûvek jak v˘robcÛ strojÛ,
tak i dodavatelÛ potiskovan˘ch substrátÛ
a tiskov˘ch inkoustÛ. Vût‰í pozornost je také
vûnována Ïivotnímu prostﬁedí. Nové tiskové
stroje pracují efektivnûji, materiály jsou zãásti
certifikovány. Také je sledována moÏnost
recyklace v˘sledn˘ch produktÛ, která hraje
stále dÛleÏitûj‰í roli.
Souãasnû profituje LFP z v˘voje ofsetového
tisku. V‰ichni velcí dodavatelé ofsetov˘ch
archov˘ch strojÛ pﬁi‰li na trh se stroji v XXL
formátu, a to vãetnû stroje Roland 900, XXL
ve formátu 8, s potiskem archÛ aÏ do formátu
1300 x 1850 mm – a to s rychlostí tisku
aÏ do 12 000 archÛ za hodinu. Tím lze
realizovat plakáty bez problémÛ i ve formátu
2A0. Vedle toho se vyvíjí také pro LFP
a propagaãní prÛmysl velmi dÛleÏit˘ sítotisk.
RovnûÏ jsou zde také zajímavé novinky pro
flexotisk.
Více prostoru pro nové nápady
NejdÛleÏitûj‰ím v˘sledkem technického
pokroku v minul˘ch letech je roz‰íﬁení
prostoru pro nové kreativní nápady v oblasti
LFP. V celkovém úhrnu z nov˘ch strojÛ
a substrátÛ lze realizovat nové nápady, které
dﬁíve nebyly realizovatelné, nebo dokonce
vÛbec myslitelné, pﬁípadnû tak drahé,
Ïe to bylo neatraktivní. Dal‰ím dÛsledkem
je obecné sniÏování v˘robních nákladÛ,
pﬁiãemÏ se tím pro branÏi otevírá moÏnost
práce pro nové skupiny zákazníkÛ, kteﬁí
si donedávna nemohli dovolit realizovat
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profesionální tisk od odpovídajících
dodavatelÛ sluÏeb. Razantní nárÛst digitálnû
ﬁízen˘ch postupÛ tisku také
ve velkoformátovém tisku vedl k mnohem
flexibilnûj‰ímu v˘bûru vhodného postupu pro
konkrétní zakázku.
Také specializované postupy zasáhl znaãn˘
technick˘ pokrok. Napﬁíklad nov˘ systém
dekorativního potisku skla od firmy DURST
na strojích Durst Rho 700 nebo Rho 800 pro
ploch˘ tisk, kter˘ je zaloÏen na speciální
organické Sol-Gel-chemii inkoustu na su‰ícím
agregátu, realizovan˘ ve formû inline v˘robní
linie. Pﬁitom tiskne velmi ostﬁe text, dokonce
i ve velikosti 4 bodÛ, a to i v alternativách
bílého nebo satinového inkoustu.
V oblasti textilního tisku nabízí ﬁe‰ení
napﬁíklad Mimaki se zaﬁízením S5-1600-AMFHigh-Speed-Sublimations-transfer tiskárny,
které je koncipováno tak, Ïe mÛÏe b˘t
provozováno del‰í dobu bez kontroly
operátorem. To zaji‰Èují technologie UISS
(Uninterrupted Ink Supply Systém) a MBIS
(Mimaki Bulk Ink Systém), které garantují
kontinuální dodávku inkoustÛ pro tisk.
Automatické zavádûní medií pro tisk zaji‰Èuje
jak zavádûní tûÏkého papíru pro transfer, tak
slab˘ch, trhem lehce po‰koditeln˘ch médií.
Rychlost potisku pﬁitom mÛÏe dosahovat
aÏ 40 ãtvereãních metrÛ za hodinu.

V oblasti dokonãujícího zpracování jde
u ﬁezacích plotrÛ a digitálních ﬁezacích stolÛ
o to, jak dále zlep‰it manipulaci s materiálem,
zv˘‰it pﬁesnost ﬁezání a jeho rychlost. Roland
DG má napﬁíklad na 1,6 metru ‰irokém stolu
CAMM-1 Pro GX-640 ﬁezacího plotru
instalován rejstﬁíkov˘ systém, kter˘ opticky
snímá lícovací kﬁíÏky. Tímto zpÛsobem lze také
bez problému provést pﬁíﬁez na tisku. Silnûj‰í
a masivnûj‰í substráty lze také napﬁíklad
zpracovávat na digitálních ﬁezacích stolech
od firmy Esko, jako je tomu u nového zaﬁízení
Konsberg XN. Je dodáván ve velikostech mezi
1680 x 1270 mm u typu XN20 a 2210 x 6550 mm
u zaﬁízení Kongsberg XN48. Typ XN
se z hlediska v˘konu nachází ve stﬁedním
rozsahu, podporuje ale ‰irok˘ sortiment
nástrojÛ pro zakládání do zaﬁízení. MoÏnost
volby v rámci ãtyﬁ nástrojov˘ch hlav a ‰iroká
nabídka zakládacích nástrojÛ zaji‰Èuje
nepﬁekonatelnou flexibilitu. K novû vyvinut˘m
nástrojÛm se ﬁadí zaﬁízení pro vyﬁezávání
ostr˘ch záﬁezÛ do vlnité lepenky, dále i nástroj
pro aplikaci Braillova písma.
Do budoucna lze oãekávat, Ïe i nadále se bude
rychle prosazovat technick˘ pokrok. Na v˘stavû
drupa 2012 pﬁedstavila vût‰ina v˘robcÛ
pozoruhodné novinky a celá oblast Large
Format Printing nadále roste. ×
Podle zdrojÛ z drupy zpracoval Milan Lelek.

