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Editorial

Souãasn˘ v˘voj tisku a médií pﬁiná‰í nejen ohromná kvanta nov˘ch informací o v‰em novém, ale i závazek
zvládnout probíhající promûny v kvalifikaci lidí jak ve vedení, tak ve v˘robní sféﬁe. Tisk se vlivem
digitalizace oprostil od nûkolik stovek let trvajících specifick˘ch ﬁemesel, na nichÏ si spolu s nakladateli
zakládal tak dlouho, aÏ se mezi médii dostával do urãité izolace. Dnes uÏ málokdo ve vydavatelsk˘ch
redakcích ví, co znamená cicero nebo chemigrafick˘ ‰toãek. Není to jen v oblastech odborného jazyka,
typografického mûrného systému nebo technologick˘ch pojmÛ, vût‰inou pﬁevzat˘ch z nûmãiny nebo
francouz‰tiny. Má-li tiskárna pﬁeÏít, musí v‰ichni její pracovníci pochopit promûny trhu, seznámit
se s poÏadavky zákazníka a rozumût jeho potﬁebám. UdrÏet se na trhu je dnes mnohem nároãnûj‰í,
je spojeno nejen s plnûním poÏadavkÛ zákazníka, ale trvalá, nûkdy dlouhodobá spolupráce a úzká
souãinnost pﬁi hledání v˘nosn˘ch produktÛ a nov˘ch produktov˘ch idejí. O marketingové kreativitû
a spolupráci s kreativním designérem jsme psali jiÏ vícekrát. Stále ãastûji se stává, Ïe tiskárna dokáÏe svému
zákazníkovi poradit a navrhnout – zná-li ov‰em jeho potﬁeby a jeho trhy, pﬁípadnû jeho lidi a kvalifikace –
s jak˘mi technikami a materiály mÛÏe dosáhnout vy‰‰ího efektu obchodního, reklamního nebo
ekonomického. Nov˘ch postupÛ a atraktivních materiálÛ je stále velk˘ v˘bûr. Tiskárna má totiÏ znaãnou
v˘hodu, Ïe zná mnoho jin˘ch zadavatelÛ a jejich produktÛ, dodavatelÛ materiálÛ a cenov˘ch relací a mÛÏe
partnera pﬁekvapit novou kreativitou, vedoucí k ﬁe‰ení jeho problémÛ a úkolÛ. Tím mu ãasto odebírá velkou
starost. Dnes se to odehrává ãastûji partnersk˘m vztahem, neÏ dﬁívûj‰í cestou zﬁizování vlastních grafick˘ch
dílen nebo agentur, které ãasem ztratí v˘znam nebo úãinnost. Úspû‰n˘ch modelÛ existuje mnoho,
ale ty nejlep‰í vznikly spoleãn˘mi postupy. Pﬁíkladem je tﬁeba velk˘ pokrok v oblasti tiskovin pro mailing,
jinou oblastí je obalov˘ tisk a techniky reliefního tisku aÏ po 3D nebo technologie pokroãilého zu‰lechÈování
povrchÛ tiskovin. To jsou techniky, zvy‰ující pﬁidanou hodnotu, kterou vût‰ina zákazníkÛ a agentur vítá.
VyÏaduje to dÛvûru a vzájemnû zodpovûdn˘, dlouhodobû férov˘ vztah.
V˘hrou je dosaÏení trvalého tahu na branku, kter˘ produkuje stabilitu v˘robní náplnû a pohotovou reakci
pﬁi zmûnách jakéhokoli druhu.
Odborné ‰kolství v‰ech stupÀÛ muselo vlivem revoluãních zmûn technologií a produktÛ zasáhnout hluboko
do osnov a principÛ v˘uky, coÏ si vyÏádalo mnoho ãasu pro potvrzení trval˘ch trendÛ na rozdíl
od proslul˘ch „rychlokva‰ek“ s krátkodob˘m pÛsobením. Není to snadné: zkuste dnes, pár t˘dnÛ po drupû
plné novinek, ﬁíci, která z cest v˘voje tu je‰tû bude, aÏ se budete chystat po ãtyﬁech letech na drupu pﬁí‰tí.
Zkuste dnes investovat do nové techniky nanografie, kdyÏ je‰tû nevíte, jaké ekonomické efekty pﬁinesly
nûkteré populární techniky, vyuÏívající laserové, inkjetové a tonerové technologie. Staãilo zv˘‰ení cen
úspû‰n˘ch modelÛ digitálních strojÛ nebo nov˘ch tonerÛ a po tiskárnách sly‰íte, jak slibné projekty ztratily
své ekonomické kouzlo.
Stránky MistrÛ ã. 24 nám pﬁipomenou, Ïe v pﬁí‰tím roce oslaví 95 let proslul˘ nûmeck˘ typograf, kaligraf
a tvÛrce desítek úspû‰n˘ch písem, pan Hermann Zapf. Tento vynikající ãlovûk, nanejv˘‰ cenûn˘ umûlec
a odborník, kter˘ pÛsobil nejen v období písmolijecké v˘roby, ale pozdûji ovlivnil a obohatil estetiku
a typografii písmov˘ch souborÛ pro v‰echny etapy v˘voje fotosazby, aÏ po úpravy písmov˘ch fontÛ pro
poãítaãové digitální techniky dne‰ka. Pﬁiná‰íme v první ãásti ukázky jeho tvorby z období po druhé svûtové
válce a v pﬁí‰tím roce otiskneme pokraãování díla v novém období jeho pÛsobení v USA.
Pﬁipomínáme pﬁípravu 13. roãníku soutûÏe o nejlep‰í kalendáﬁe roku 2013, k níÏ zveme tvÛrce, v˘robce
a vydavatele nástûnn˘ch a stolních kalendáﬁÛ.
Pﬁejeme na‰im ãtenáﬁÛm úspû‰n˘ a radostn˘ vstup do adventu. AÈ je závûr roku radostnou etapou Ïivota
v âeské republice, v Evropû a na celém svûtû. Vûﬁíme, Ïe ustanou i v‰echny války a nesváry.
Vladislav Najbrt
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„Typografie je v podstatû dvoudimenzionální architektura. Harmonie jednotliv˘ch proporcí, úprava ﬁádek do skupin,
kontrast a vyrovnávání, symetrie nebo
dynamické napûtí anaxiální úpravy jsou
nástroje, které typograf podle zadání úkolu
musí pouÏívat tak, aby text byl ãtenáﬁi
zprostﬁedkován co nejvhodnûj‰í formou.“
HERMANN ZAPF
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Workflow Solutions
automatizované a síÈové

Minimálnû posledních ãtyﬁicet let probíhá
v polygrafii transformace z tradiãní ﬁemeslné
v˘roby do prÛmyslu tisku. Tento v˘voj nachází
svÛj odraz v integraci automatizace do celého
v˘robního procesu. Cílem je zvy‰ování
efektivnosti v‰ech procesÛ, minimalizace
celkového v˘robního cyklu a sniÏování
v˘robních a dal‰ích finanãních nákladÛ.
K dosaÏení tohoto cíle je nezbytné optimalizovat
v˘robní postupy, ﬁe‰it workflow celého procesu.
Poznámka: Workflow systémy nasazené
k automatizovanému ﬁízení v˘robního procesu,
na základû sledování a vyhodnocování jeho
prÛbûhu, umoÏÀují s minimálními náklady tento
systém mûnit a upravovat.
Termín workflow je odvozen z angliãtiny
a znamená doslova „pracovní tok“. Ale
neexistuje Ïádn˘ „jedinû správn˘“ workflow pro
prÛmysl tisku. Nabízená ﬁe‰ení jsou závislá
na konkrétním podniku/závodu, jeho struktuﬁe
zakázek, poÏadavcích zákazníkÛ a nasazen˘ch
v˘robních prostﬁedcích (strojích a zaﬁízeních).
Workflow je komplexní proces, kter˘ zaãíná
u zákazníka, pokraãuje pﬁevzetím objednávky
a pﬁípravou zakázky a konãí zhotovením
tiskovin a jejich dodáním. V‰echny oblasti, které
leÏí mezi zaãátkem a koncem tohoto procesu,
dále i v‰ichni dodavatelé materiálÛ a kooperaãní
partneﬁi se na tomto procesu také podílejí.
Tato tzv. integrace má procesy optimalizovat,
zvy‰ovat kvalitu v˘robkÛ a efektivitu v˘roby
a tím i dosaÏiteln˘ zisk. Aby daná spoleãnost
mûla pﬁehled o celém workflow, je nezbytné
spojit v˘robní procesy s ﬁídícími procesy,
s procesy managementu. Softwarová ﬁe‰ení,
která jsou na trhu k dispozici pro propojení
tûchto procesÛ do sítû, do tzv. workflow
management systémÛ (WMS), jsou obvykle
modulární a lze je pﬁizpÛsobit aktuálním
poÏadavkÛm daného podnikového prostﬁedí.
V digitálním workflow jsou nasazeny standardní
formáty PDF (PDF/X) a JDF. Portable Document
Format (PDF) je na poãítaãové platformû
nezávisl˘ formát pro dokumenty, kter˘
umoÏÀuje zobrazování obsahu tûchto
dokumentÛ. Obsah dat mÛÏe b˘t integrován
bezpeãnû a efektivnû do PDF. Aby to bylo moÏné
ovûﬁit, jsou PDF data kontrolována
na technickou bezchybnost. K tomu úãelu
se vyuÏívají rÛzná softwarová ﬁe‰ení
s tzv. preflight postupy (kontrola dat). PDF
uzavírá procesy kreace dat pro tisk a „ukotvuje“
tím obraz dokumentu pro tisk.
Job Definition Format (JDF) je na XML
(Extensible Markup Language) formátu zaloÏen˘
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standard, kter˘ definuje popis, sledování
a kontrolu celého workflow. JDF je zcela ãist˘
formát pro v˘mûnu dat, nelze ho zamûÀovat
s nûjak˘m ﬁe‰ením nebo nûjak˘m produktem.
Workflow management systémy mohou
prostﬁednictvím modulÛ JDF data pﬁijímat
a interpretovat. JDF slouÏí pro sdílení informací
mezi rÛzn˘mi systémy a je k dispozici
ve verzi 1.4. Zatímco pﬁenos dat z pﬁípravy
pro tisk do tisku je jiÏ realitou, jsou v dal‰ích
oblastech je‰tû doposud nevyuÏité, podstatné
potenciály. To bylo také jedním z praktick˘ch
zamûﬁení workflow na veletrhu drupa 2012.
Souhrn: PDF popisuje dokumenty, je to vlastnû
produkãní formát, zatímco JDF je management
formát, kde JDF popisuje procesy ﬁízení.
Ve srovnání s digitální v˘mûnou zakázek,
procházejí data uloÏená v JDF v˘robou.
Slouãením management dat s produkãními daty
se zkracuje prÛbûh zakázky v˘robou a dochází
ke sníÏení v˘robních nákladÛ. Pﬁedchází
se chybám, kvalita tiskovin se zvy‰uje.
Automatizované workflow umoÏÀuje také
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exaktnû urãit ãas a náklady pro v˘slednou
kalkulaci. Bûhem v˘roby, informují JMF data
(Job Message Format), ve formû zpûtné vazby
v reálném ãase o konkrétní práci na stroji,
o spotﬁebû materiálu a konkrétních v˘konech
v ãíslech. Zakázky lze tak jednodu‰e
a pﬁehlednû disponovat, pﬁípadnû zmûnit
plánování v˘roby a v˘slednou kalkulaci.
Via Internet do tohoto procesu mohou b˘t
integrováni zákazníci tím, Ïe zadaná data
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zakázky vstoupí on-line (pﬁes Web to Print)
do v˘robního procesu. Web to Print, je pﬁes
server podporované on-line vytváﬁení
personalizovan˘ch dokumentÛ, vãetnû integrace
obchodních procesÛ v oblasti tiskového
a mediálního prÛmyslu. Zákazníci jsou tak
pﬁímo integrováni do produkãních procesÛ:
Zakládají si vlastní zakázky do internetového
portálu „své“ tiskárny, pﬁipravují je on-line
do tisku, a pﬁitom zadávají, nebo pﬁímo
provádûjí korektury produkãních dat a schvalují
v˘sledn˘ obraz archu (produktu, tiskoviny)
do produkãního tisku. Web-to-Print systémy
uzavírají poslední mezeru v digitálním
produkãním ﬁetûzci, a tedy i v celém workflow.
Také remote proof operace (schvalování
na dálku pﬁes monitor, nebo digitální nátisk)
nebo on-line preflight operace mohou b˘t
integrovány do Web tu Print koncepce.
Cíl: Integrace v‰ech zúãastnûn˘ch v tomto
procesu, úspora ãasu a nákladÛ, automatizace
a zjednodu‰ení celého workflow.
ManaÏerské informaãní systémy Pro kompletní
propojení do sítû je nutné nasazení Management
Information Systému (MIS). V tomto systému
je nutno zadávané zakázky, vãetnû v‰ech
informací a dat, pﬁevzít a ovûﬁit. MIS zahrnuje
‰irokou ‰kálu administrativních úkolÛ. MIS
ﬁe‰ení pﬁedstavují nyní vût‰inou kompletní
ﬁe‰ení s moduly aÏ pro ﬁízení materiálov˘ch
tokÛ, CRM systémy (Customer Relationship
Management), sbûr provozních dat
a elektronické plánování zakázek. A také MIS
musí b˘t individuálnû pﬁizpÛsobeny potﬁebám

konkrétních podnikÛ/závodÛ, protoÏe kaÏd˘
z nich má svou vlastní strukturu, individuální
paletu produktÛ, nejrÛznûj‰í technické vybavení
a rÛznou strukturu zákazníkÛ.
Trend prÛmyslu tisku spoãívá v práci v rámci
‰tíhl˘ch, transparentních procesÛ a ve ‰tíhlé
organizaci, coÏ se odráÏí také v nasazení
manaÏersk˘ch informaãních systémÛ. Vzhledem
k tomu jsou tyto systémy pevnû zakotveny
ve workflow ﬁe‰ení. Pﬁíkladem je Prinect
workflow ﬁe‰ení. Prinect mÛÏe b˘t také vybaven
plnû integrovan˘m MIS. „Díky integraci MIS
a produkãního workflow mohou b˘t napﬁíklad
krátkodobé zmûny zakázek v Prinect systému
realizovány automaticky, a to nejen z hlediska
v˘bûru stroje, ale také v oblasti zaji‰tûní
materiálu pro v˘robu,“ vysvûtluje Christopher
Berti, vedoucí Business Area a CTP firmy
Heidelberger Druckmaschinen AG.
V roce 2011 bylo moÏno sledovat, Ïe velké
spoleãnosti, jako Heidelberg, EFI a HP –
pﬁevzali do svého portfolia v˘znamné MIS
dodavatele – roz‰íﬁili tak svou nabídku.
To potvrzuje vysokou dÛleÏitost MIS ﬁe‰ení.
Odvûtvov˘ specialista Hiflex, kter˘ také patﬁí
k pﬁevzat˘m podnikÛm, pﬁedstavil krátce pﬁed
pﬁevzetím firmou HP zajímav˘ v˘voj ve formû
nového ﬁe‰ení „Hiflex Enterprise Cloud
Computing“. Pﬁedstavené MIS Cloud Computing
ﬁe‰ení pro prÛmysl tisku by mûlo umoÏnit
pﬁístup pﬁes internet na MIS. My‰lenka spoãívá
v tom, Ïe software a hardware nebude
zakoupeno uÏivatelem, ale bude pronajímáno
pﬁes „cloud“ (mrak).

HP Hiflex Web-toPrint Large-format Webshop

