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Cílem nezávislého prÛzkumu,
vypracovaného pro spoleãnost Canon Europe,
bylo pomoci nákupãím kanceláﬁského
vybavení lépe rozhodovat o tom, jaká
kanceláﬁská zaﬁízení nejlépe splÀují potﬁeby
a oãekávání koncov˘ch uÏivatelÛ. V rámci
prÛzkumu bylo osloveno 1 671 koncov˘ch
uÏivatelÛ a osob s rozhodovacími
pravomocemi a dále realizováno
60 hloubkov˘ch rozhovorÛ. Bylo napﬁíklad
zji‰tûno, Ïe ti‰tûné a elektronické
dokumenty jsou i pﬁes ve‰keré úsilí
vynaloÏené na sníÏení spotﬁeby papíru
v organizacích stále ústﬁední souãástí
na‰ich pracovních ÏivotÛ. Nicménû zpÛsob,
jak˘m by zamûstnanci chtûli vytváﬁet
a spravovat dokumenty, se díky zvy‰ující
se flexibilitû pracovních podmínek mûní.
Jedná se zejména o mobilní pﬁipojení spolu
s konzumerizací IT.
Podle prÛzkumu se organizace po celé
Evropû brání poskytování technologií, které
umoÏÀují bezproblémovou práci na cestách.
Chytr˘m telefonem ãi tabletem je vybavena
pouze men‰ina zamûstnancÛ. Nicménû ti,
kteﬁí je pouÏívají, vûﬁí, Ïe jsou pro jejich práci
velice dÛleÏité. Vût‰ina respondentÛ také
uvádí, Ïe aby byli schopni optimalizovat
produktivitu pﬁi práci v kanceláﬁi i mimo ni,
potﬁebují podporu a rady IT oddûlení. Pouhá
ãtvrtina respondentÛ má pocit, Ïe chápe
v‰echny funkce svého kanceláﬁského
vybavení, coÏ znamená, Ïe jejich pﬁínosy
nejsou úãinnû komunikovány. PrÛzkum také
odhaluje fakt, Ïe se zamûstnanci cítí
vylouãeni z v˘bûru technologií nakupovan˘ch
spoleãností, místo toho aby byli aktivními
ãleny pﬁi rozhodování.
„Technologie se neustále vyvíjejí s ohledem
na potﬁeby uÏivatelÛ. V dne‰ních
kanceláﬁích je v˘voj rychlej‰í neÏ kdy dﬁíve
díky nov˘m pracovním postupÛm, které
pohánûjí tyto zmûny,“ ﬁíká Matt Wrighton,
marketingov˘ manaÏer Canon pro Evropu

a Velkou Británii. „Pro správn˘ chod
organizace je dÛleÏité, aby jejich zamûstnanci
cítili, Ïe je o jejich potﬁeby postaráno.
Pro v˘bûr správného IT vybavení je nutné,
aby osoby s rozhodovacími pravomocemi
znali poÏadavky uÏivatelÛ. Dal‰ím krokem
je za‰kolení uÏivatelÛ tak, aby IT vybavení
bylo maximálnû efektivnû vyuÏíváno,“ dodal.
Zachování bezpeãnosti pﬁi práci s dokumenty
je dal‰ím problémem, kter˘ poukazuje
na propast mezi tím, co koncoví uÏivatelé
oãekávají a co jim IT oddûlení poskytuje.
Více neÏ dvû tﬁetiny dotazovan˘ch
kanceláﬁsk˘ch pracovníkÛ, kteﬁí pracují
s dÛvûrn˘mi nebo citliv˘mi dokumenty,
má moÏnost je vytisknout na bûÏnû
pﬁístupn˘ch zaﬁízeních. Zamûstnanci
pﬁedpokládají, Ïe jejich organizace efektivnû
ﬁídí bezpeãnost dokumentÛ, av‰ak
ve skuteãnosti pouze ménû neÏ pût procent
osob s rozhodovacími pravomocemi uvedlo,
Ïe pﬁi v˘bûru tiskáren, kopírek
a skenovacího hardware, byla bezpeãnost
jedním z faktorÛ.
„Je jasné, Ïe propast mezi dvûma klíãov˘mi
stranami – zamûstnanci a IT oddûleními,
bude, pokud jiÏ není, ‰kodlivá pro
produktivitu na pracovi‰tích,“ pokraãuje
Matt Wrighton. „Pro zaplnûní této mezery
a zaji‰tûní hodnoty investic do IT je nutné,
aby koncoví uÏivatelé mûli vût‰í vliv
na proces nákupu IT. Spojení se zákazníky,
které umoÏní lépe pochopit jejich poÏadavky
a potﬁeby v rané fázi nákupního procesu
znamená, Ïe kupující získá dosud nevyuÏit˘
potenciál a zÛstane tak o krok napﬁed.“
„Pokud tento proces bude fungovat efektivnû,
má produktivita organizace potenciál b˘t
daleko vy‰‰í, coÏ vede k lep‰í návratnosti
investic do IT ﬁe‰ení a celkovû vy‰‰ím ziskÛm
spoleãnosti,“ uzavírá Matt Wrighton. ×
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Digitální tisk a standardizace

1 Jak˘m zpÛsobem je kontrolována kvalita
v˘tiskÛ na va‰ich digitálních tiskov˘ch
strojích?
2 Jak hodnotíte úroveÀ standardizace
digitálního tisku?
3 Co je potﬁeba udûlat pro zv˘‰ení úrovnû
standardizace kvality ti‰tûn˘ch v˘robkÛ?

Roman Baloun

Martin Piln˘

Martin Piln˘, ﬁeditel divize Produkãní tisk,
Konica Minolta Business Solutions Czech
1 U produkãních digitálních tiskov˘ch strojÛ
Konica Minolta je kaÏdá instalace ãi servisní zásah zakonãen standardizovan˘mi postupy pro
kontrolu kvality tiskového v˘stupu. Servisní
technici jsou kvalitnû za‰koleni a také opakovanû pro‰kolováni, aby na‰im zákazníkÛm zajistili
konzistentní v˘stupy z produkãních tiskov˘ch
strojÛ po celou dobu jejich Ïivotnosti.
2 Jsem pﬁesvûdãen o dostateãném mnoÏství ISO
norem zab˘vajících se standardizací tiskového
v˘stupu a to jak analogového, tak digitálního.
Konica Minolta také nabízí zákazníkÛm moÏnost
ovûﬁení kvality tiskového v˘stupu digitálních produkãních zaﬁízení. Certifikace je provádûna nezávislou auditní spoleãností, jeÏ dlouhodobû zaji‰Èuje profesionální ovûﬁování kvality tisku ve shodû s ISO 12647-7 s referencí na ofsetov˘ tiskov˘
proces ve shodû s normou ISO 12647-2. Jde o jasné potvrzení splnûní nároãn˘ch kvalitativních poÏadavkÛ pro na‰e klienty, kteﬁí po úspû‰né certifikaci navíc získají i dokonal˘ nástroj pro kontrolu
svého tiskového stroje v prÛbûhu jeho dal‰ího
provozu, a tím i silnou konkurenãní v˘hodu.
Rostoucí zájem o tuto sluÏbu u na‰ich zákazníkÛ pﬁedznamenává také zvy‰ující se poptávku
po standardizaci i do budoucna. Tiskové náklady jednotliv˘ch zakázek a jejich frekvence budou vyvíjet sílící tlak na poskytovatele tiskov˘ch sluÏeb k vyuÏívání stále sofistikovanûj‰ích nástrojÛ právû pro kontrolu a ﬁízení
kvality, a to i na nûkolika strojích najednou.
Bude tedy tﬁeba zavádût nové postupy pro nastavení barevn˘ch referencí napﬁíã tiskov˘mi
technologiemi, které jsou vyuÏívány k realizaci
zakázek v provozu a on-line sledování kontroly
kvality. Konica Minolta je v‰ak pﬁipravena

uÏ dnes takové sluÏby nabízet v plnû profesionálním rozsahu a provedení.
3 To je nelehká otázka. Konica Minolta ustaviãnû zvy‰uje úroveÀ sv˘ch produkãních tiskov˘ch strojÛ z pohledu tiskové kvality a pﬁedev‰ím stability tiskového v˘stupu. Poskytujeme
stále sofistikovanûj‰í nástroje na spektrální mûﬁení off-line i on-line ve strojích, dodáváme
vlastní spektrální a denzitometrické mûﬁicí pﬁístroje do polygrafick˘ch provozÛ a vyuÏíváme
i bûÏnû dostupn˘ch ﬁe‰ení tﬁetích stran.
âasto se v‰ak pﬁi ﬁe‰ení barevné kvality pot˘káme s problémy, které nejsou zpÛsobeny na‰imi
stroji. Nedostatky se opakovanû objevují zejména na stranû zadavatelÛ a to jiÏ pﬁi pﬁípravû dokumentÛ urãen˘ch k tisku. Nejãastûj‰í jde o neznalost zákonitostí práce s jednotliv˘mi objekty, ze kter˘ch je dokument sestavován, a zásad
pﬁi pﬁípravû finálního datového souboru PDF.
Poskytovatelé pak tyto problémy musí ﬁe‰it v˘mûnou personálu, protoÏe právû kvÛli nezpÛsobilosti obsluhy dochází mnohdy k chybnému
nastavení tiskového workflow nebo nesprávnému provádûní jinak standardizovan˘ch postupÛ, jako je napﬁíklad kalibrace tisového stroje.
Do budoucna je proto tﬁeba neustálé zvy‰ovat nároky na kontrolu tiskov˘ch PDF souborÛ a prÛbûÏné posilovat know-how personálu. Konica
Minolta jiÏ více neÏ dva roky nabízí komerãní
vzdûlávací systém urãen˘ operátorÛm digitálních
tiskov˘ch zaﬁízení. Pﬁes dvû stû padesát úspû‰nû
vy‰kolen˘ch pracovníkÛ a rostoucí zájem o tyto
ryze praktické kurzy dokazují, Ïe poskytovatelé
tiskov˘ch sluÏeb vnímají standardizaci stále v˘znamnûji a mají o ni zájem. Znalosti z tûchto ‰kolení jim mohou u‰etﬁit ãas a pﬁedev‰ím peníze.
Roman Baloun, Product manager A3, WF, Pro,
Impromat INT., spol. s r. o.
1 V zásadû to závisí od zákazníka. KaÏd˘
má svou metodiku. Od srovnávacích v˘tiskÛ
a porovnání s cromalinov˘mi nátisky, pﬁes nátisky inkoustové, aÏ po sofistikované porovnání
s cílov˘m barevn˘m profilem (Fogra Media
Wedge). Kvalita, jako taková, je tedy ãasto subjektivní, vztaÏená ke konkrétnímu typu úloh.

Petr Jetel

ANKETA
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2 Na jednu stranu existují propracované standardy (ISO 12647 atd.), na druhou stranu jsou
standardy tvoﬁeny urãit˘mi zvyklostmi, kdy
je napﬁ. v˘stup z ofsetu brán jako etalon. Navíc
musíme poãítat s promûnlivou kvalitou tiskov˘ch materiálÛ. Proto se pro zaji‰tûní oãekávaného v˘sledku stále vychází spí‰e z lokálních zvyklostí a zku‰eností, neÏ z klasick˘ch standardÛ.
3 DÛleÏitá je masivní osvûta odborné i laické
veﬁejnosti ohlednû pouÏívan˘ch metod a standardÛ – z praxe totiÏ víme, Ïe si pod pojmy kalibrace, barevná shoda a barevn˘ profil kaÏd˘
pﬁedstavuje nûco jiného.
Petr Jetel, Product Manager PSG,
Xerox Czech Republic s.r.o.
1 Unikátní pro barevná tisková ﬁe‰ení Xerox,
a to jiÏ od stﬁední kategorie, je integrované mûﬁící
zaﬁízení umoÏÀující rychlou a pﬁedev‰ím automatizovanou kalibraci stroje. Navíc je ke kaÏdému
barevnému produkãnímu tiskovému stroji dodáván externí spektrální fotometr. Standardní souãástí softwarového vybavení tiskov˘ch serverÛ
jsou nástroje na kalibraci a tvorbu ICC profilÛ.
Celé tiskové ﬁe‰ení je koncipováno tak, aby
umoÏÀovalo poskytovateli tisku dosáhnout konsistentní tiskovou kvalitu, s co nejkrat‰ími odstávkami nutn˘mi pro seﬁízení stroje.
2 Souãasná generace produkãních digitálních
tiskov˘ch strojÛ Xerox splÀuje poÏadavky
na kvalitu tisku definovanou platn˘mi oborov˘mi normami. Velmi v‰ak záleÏí na kaÏdém majiteli digitálního tiskového stroje jak˘ reÏim zvolí
pro kontrolu kvality. Z praxe znám spoleãnosti,
které dÛslednû sledují kvalitu tisku pravidelnû
kaÏd˘ den. A v pﬁípadû tisku dÛleÏité zakázky
navíc operátor tiskového stroje znovu provádí
rychlou kontrolu pﬁed zahájením její produkce.
Obecnû se v‰ak kontrole kvality nevûnuje tak
vysoká pozornost, jak by bylo tﬁeba.
3 Na tomto místû je potﬁeba poznamenat,
Ïe se jedná o celou ‰kálu parametrÛ kvality tisku, které je nutné sledovat. Pﬁedev‰ím se hovoﬁí o barevnosti, ale napﬁíklad také konzistentnost tisku polotónÛ v plo‰e, umístûní pozice
tisku na archu, pﬁedo-zadní registrace, vyrovnání archu po prÛchodu fixaãní jednotkou a mohl
bych je‰tû pokraãovat dále. Xerox si je zvy‰ujících se nárokÛ na kvalitu vûdom a vybavuje své
zaﬁízení stále vût‰ím poãtem nástrojÛ, aby bylo
moÏné tyto nároky splnit. Vyzdvihnout bych
chtûl pﬁedev‰ím zvy‰ující se komfort, ãasto jiÏ
automatizovan˘ch procesÛ nastavení, které nahrazují pÛvodní manuální nastavení velmi nároãné na ãas i pﬁesnost. ×
Pﬁipravila Jitka Böhmová.

Kalendáﬁ roku 2013 – 1. cena za digitální tisk

Kalendáﬁ KniÏní vazba

První cenu za digitální tisk získal v soutûÏi
Kalendáﬁ roku 2013 kalendáﬁ s názvem KniÏní
vazba, kter˘ vydala praÏská Vy‰‰í odborná
‰kola grafická a Stﬁední prÛmyslová ‰kola
grafická. Na vznik a inspiraãní zdroje kalendáﬁe
jsem se ptala pana ﬁeditele a pedagogÛ ‰koly.
VO·G a SP·G v Praze vydává kaÏd˘ rok
kalendáﬁ s ukázkami prací sv˘ch studentÛ,
proã byly tentokrát vybrány kniÏní vazby?
Jan Sehnal, ﬁeditel ‰koly, vyuãující v˘tvarnou
dokumentaci:
Umûlecko-ﬁemeslné vzdûlávání a obory s ním
spojené procházejí v souãasnosti krizí zájmu
mlad˘ch lidí o tento typ práce. Pﬁi tvorbû
‰kolních kalendáﬁÛ proto vûnujeme zv˘‰enou
pozornost propagaci na‰eho konzervátorského
a restaurátorského oddûlení. Z tohoto dÛvodu
v posledních letech pﬁipravujeme kalendáﬁe,
které veﬁejnosti pﬁedstavují tento obor – aÈ jiÏ
produkcí kalendáﬁÛ s kopiemi kniÏních
iluminací, které na‰i studenti vytváﬁejí, ãi –
jako v leto‰ním roce – fotografiemi umûleck˘ch
kniÏních vazeb. Vazby jsme letos zvolili i proto,
Ïe se pﬁi klauzurních pracích dlouhodobû daﬁí
na‰im studentÛm vytváﬁet technicky velmi
kvalitní a v˘tvarnû pÛsobivé kolekce. Chtûli
jsme veﬁejnosti ukázat i tento rozmûr práce
studentÛ oboru konzervátorství
a restaurátorství, kter˘ nese spolu s dÛkladn˘m
zvládnutím umûleckého ﬁemesla i v˘razn˘
kreativní rozmûr.

KniÏní vazby nafotili studenti 3. roãníku
oboru „uÏitá fotografie“ SP·G pod vedením
MgA. Ivany Fixlové. Nebylo obtíÏné vyfotit
hotové tiskoviny?
Ivana Fixlová, vyuãující fotografickou tvorbu
ÏákÛ 3. roãníku, autorÛ fotografií v kalendáﬁi:
KniÏní vazby vyrobené v oddûlení
Konzervátorství vyfotografovali studenti
3. roãníku oboru UÏitá fotografie a média jako
souãást mezioborové spolupráce. Tato
spolupráce trvá jiÏ mnoho let. Studenti
fotografie pomáhají pﬁi dokumentaci
restaurátorské práce konzervátorÛ a naopak
fotografové se uãí vytváﬁet makety fotografick˘ch
publikací pod dohledem odborn˘ch uãitelÛ
oddûlení konzervátorství a restaurátorství,
hlavnû vedoucí oddûlení paní Milany Vani‰ové.
Pﬁi fotografování krásn˘ch vazeb vyuÏili na‰i
studenti znalostí a dovedností získan˘ch
v pracovním vyuãování pro fotografy pod
vedením paní Heleny Márové a pﬁi v˘uce
fotografické tvorby. Zúroãili zde poznatky
o osvûtlování, podání materiálu, vyuÏití
zajímav˘ch detailÛ a kompozice. Materiálu
bylo vytvoﬁeno mnoho. Pro‰el pak nároãn˘m
v˘bûrem vhodn˘m pro úãely kalendáﬁe.
Proã byla zvolena grafická úprava
s kontrastním ãern˘m pozadím?
Pavel Hora, vyuãující grafického designu,
úpravce kalendáﬁe:
Pro grafickou úpravu je dÛleÏité (mimo jiné)
zvolit vhodnou tiskovou techniku s vyuÏitím
jejích pﬁedností. Technika digitálního tisku
umoÏnila negativní zobrazení slab˘ch linií
a vûrnou reprodukci barevn˘ch fotografií.
Patrná je i jemná odli‰nost lesklého povrchu
fotografií od matné plochy pozadí. Stroj Konica
Minolta Bizhub Pro C65hc nezklamal.
Jiﬁí Císler, vedoucí tiskového stﬁediska:
Volba ãerného pozadí vyplynula z charakteru
fotografií, tiskové techniky i typu tiskoviny.
Tmavé pozadí vût‰iny fotografií spl˘vá
s pozadím a nasvícené knihy vystupují
z temného prostoru jako postavy na jevi‰ti.
Vyfotografovan˘ objekt tím nab˘vá dramatického
vzezﬁení, coÏ u tohoto typu tiskoviny není
na ‰kodu (je to kalendáﬁ, ne odborná publikace).
Krátké bílé linky jen lehce naznaãují hranici
formátÛ fotografií detailu a celku knihy.
Jste spokojeni s kvalitou digitálního tisku
na stroji Konica Minolta bizhub Pro C65hc?
Jiﬁí Císler:
Digitální tisk na Bizhub Pro C65hc je v rámci
standardního laserového tisku nejblíÏe vût‰ímu
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barevnému gamutu fotografie. Souãástí stroje
je velmi kvalitní rastrovací jednotka Creo, která
nám umoÏÀuje velmi jemná ladûní v˘sledného
v˘stupu. Pro potﬁeby ‰koly (mal˘ objem tiskÛ,
velká variabilita ti‰tûn˘ch podkladÛ) nám
velmi vyhovuje. Právû z dÛvodu vy‰‰ího
barevného rozsahu, kter˘ se blíÏí sRGB, jsme
C65hc zvolili namísto jin˘ch produkãních
strojÛ, které byly vlastnû jen simulátory ofsetu.
V ãem spatﬁujete hlavní v˘hody digitálního
tisku pro tisk kalendáﬁÛ?
Jiﬁí Císler:
V˘hodou je kvalita tisku, kterou jin˘mi
produkãními metodami nedosáhneme,
a variabilita nákladu. Nemluvû o niÏ‰ích
skladov˘ch zásobách a okamÏité moÏnosti
dotisku v libovolném mnoÏství. ×

