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GRAFIE CZ is an independent consultancy company that provides profe-
ssional services to the GraphicArts and Printing market. 

Outside of the consultancy services, GRAFIE CZ publishes a periodical 
Newspaper for the printing market. The newspaper is very impor-
tant for professionals e. g. graphic designers, printing providers, man-
agers and workflow operators. The title is published biweekly. 



© GRAFIE CZ, s. r. o., 2013

Czech Republic 
(Czechia)

10.5 million people

1500 companies work 
in the GraphicArts  
and Printing market.
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- Circulation 1500
- 8 pages per issue / size 315 x 447mm
- Digital inkjet printing
- Czech Post is the printing provider and dis-

tributer



© GRAFIE CZ, s. r. o., 2013

Publishing, printing and delivery workflow 

Journalists - Adobe InCopy

Readers

Layout - Adobe CS Prepress - Enfocus 
PitStop 

Personalization and 
output files of the 

newspaper are genera-
ted automatically by 
the GMC programme.

Printing and  
delivery services

Czech Post, Czech RepublicGRAFIE CZ, Czech Republic

W2P system
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Printing technology history
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Adobe opět v Praze

Ledová modř

Barco udává směr

1

noviny
 číslo 1                          pro grafický průmysl

15. září 1999, cena 5 Kč

Slovo na úvod Jan Smékal

První pohled na tiskárnu společnosti Tektronix přitáhne
její ledově modrý poloprůhledný obal, který tak efektně
doplňuje design počítačů Apple iMac a Power Macintosh G3.
Jde o barevnou síťovou tiskárnu (v limitované sérii
za 219 900 Kč bez DPH), která využívá technologii tisku tuhým
inkoustem a rychle zpracuje i ty nejnáročnější grafické práce
(1200 dpi, až 10 str./min). Phaser 840 Designer Edition (Adobe
PostScript 3, 128 MB RAM, 10/100 BaseT Ethernet, USB
a paralelní rozhraní) je jako první tiskárna ColorSync Ready.
Technologie ColorSync, kterou budou podporovat i Microsoft
Windows 2000,  sjednocuje barevné podání na obrazovce
a papíře. A co je důležité — k této tiskárně je doživotně černý
inkoust zdarma. Ke kladům jistě patří, že značně šetří
životní prostředí svou nenáročností na odpad.
Tiskárnu na český trh uvádějí firmy PS-Pro s. r. o. Praha
a SIR Computers s. r. o. Praha.                    -pen-

Dne 21. září 1999 od 9 hodin
proběhne v Praze (hotel
Ambassador) jednodenní
seminář, který by měl oslovit
vydavatele zabývající se jak
profesionálním, tak
i firemním publikováním
v tištěné a internetové
podobě. Společnost Adobe
připravuje semináře o tom,
jak efektivně vytvořit
profesionální, dynamické
a přitažlivé publikace.
Prezentace proběhne
i pomocí nových produktů —
Adobe GoLive 4.0 a Adobe
Photoshop 5.5. Přednášky
by měly také vyzdvihnout
použití formátu PDF —
nejjednodušší způsob
tvorby dokumentů určených
pro elektronickou
distribuci.
Středoevropská Roadshow
by měla dále pokračovat
seminářem v Bratislavě
23. 9. 99 v hotelu
Holiday Inn, v Budapešti
29. 9. 99 v restaurantu
Gundel. Dříve než se vydají
odborníci do Čech, zastaví se

ve Varšavě 14. 9. 99 v hotelu
Forum a Poznani 16. 9. 99
v hotelu Orbis Polonez.
Adobe Systems oznámila
v polovině července své
jmenování firmy SWS, a. s.
(sídlem ve Slušovicích) jako
svého autorizovaného
distributora a tak zvýšila
počet svých partnerů
na území České republiky
a Slovenska na tři (dalšími
jsou Amos Software Praha
a Quentin Praha). Zástupcem
společnosti Adobe pro ČR
je pan Michal Metlička.
Adobe Systems chce
v nejbližší době uvést dvě
novinky:
Adobe InDesign — publikační
a designérský nástroj nové
generace,
Adobe PressReady —
profesionální nástroj
pro kvalitní tisky a nátisky
na vybraných barevných
inkoustových tiskárnách.
O těchto produktech budeme
více informovat v testech,
které naleznete v Grafie
publicum 5/99. -pen-

Informace má hodnotu pouze v případě, že se k příjemci
dostane včas. Toto tvrzení nabývá stále na větším významu.
Podívejte se okolo sebe — vše se podřizuje fenoménu rychlosti
a efektivity. Dalším problémem je životnost informace.
Dnes je platná, zítra již zpochybnitelná a pozítří nesmyslná.
Všechny zprávy musí být tedy u svého adresáta rychle. Na tento
problém jsme často naráželi při vydávání našich periodik
Grafie forum a Grafie publicum. Oba časopisy mají

dvouměsíční periodicitu a jsou vysoce odborně a technicky
zaměřeny. Myslíte, že by Vás zajímaly zprávy dva měsíce staré?
Pokud se nějaká zajímavá technická novinka nevyskytla
těsně před uzávěrkou, do pravidelných rubrik jsme ji prostě
nezařadili. Také jsme vždy čekali na významné upgrady,
výrazně nové produkty. Ty jsme pak podrobovali testům
a důkladně je popisovali. Drobná vylepšení, odstranění chyb
a podobné zprávy se nehodily (a stále nehodí) do těchto

odborných periodik. Stejně tak existuje celá řada informací,
řekněme společensko-odborných, které Vás zajímají,
ale my jsem je nedokázali zpracovat. Máme na mysli nové
instalace ve studiích či tiskárnách, personální změny,
vznik, zánik či přestěhování firem, zajímavá setkání, semináře
či výstavy. Natož abychom informovali o aktuálních
cenách produktů, zajímavých slevách či bundlech.

Pokračování na straně 2

G4 • digitální fotoaparáty • aplikační
laboratoř • Adobe Roadshow • Polygraf 1999
a Grafie Conference

Na Seybold konferenci v San Franciscu byla očekávána
s netrpělivostí show Steva Jobse, zástupce společnosti Apple,
který představil novou generaci počítačů Apple Macintosh —
Power Mac G4. Tyto mají ve svém nitru nový procesor G4
(500 MHz), jenž zpracovává více než jeden bilion operací
za sekundu. Aby dokázal svá tvrzení, Steve Jobs porovnával
zpracování aplikací na nejnovějším Pentiu III (600 MHz)
a na zmíněné G4 (Pentium značně zaostávalo). U Maca zapů-
sobila nejenom rychlost, ale i stříbrošedý design (tvarově
se neliší od G3). G4 se dodává s Rage 128 AGP/2X grafickou
kartou, 1 MB cache, USB rozhraním a Fire Wire rozhraním.
Další novinkou byl LCD Cinema Displey (22",  rozlišení
1600 × 1024 obrazových bodů) a nová verze operačního systému
— MacOS 9, který obsahuje nový Sherlock 2 (systém na prohle-
dávání Internetu), funkci Voiceprint Password (přístupové
heslo lze zadat hlasem) a Quick Time TV (technologie umož-
ňující sledovat on-line televizní pořady na Internetu).       -pen-

G4 si razí cestu

31. srpna 1999 na Seybold
konferenci v San Franciscu
(USA) poprvé představila
Barco Display Systems
grafický monitor Reference
Calibrator V, další generaci
pro digitální obrazové
aplikace. Monitor s úhlo-

tiskárna Phaser 840 Designer Edition a Power Mac G3

příčkou 21" (s maximálním
rozlišením 1844 × 1300
pixelů) využívá nejnovější
technologii barevné kalibrace
a je tak samozřejmě ideální
pro aplikace, kde je důležité
zobrazení barvy (designer-

Pokračování na straně 2

Stylus Pro 5 000
nejlepší inkjetový digitální nátisk

pro DTP a Pre-press

Eprint, St ešovická 49, 62 00 Praha 6,

tel: 02/20 8 06 0—5, fax: 02/3 6 4843

Nezvyklá a ojedinělá instalace
CTP (Computer to plate)
systému proběhla v české
tiskárně Neotypia, a. s.
Náročného úkolu se zhostila
firma Valido Pre-Press a do-
dala do tiskárny pro novinový
provoz (černobílý i barevný)
osvitovou jednotku Autologic
3850 CTP (konkrétně tato
pracuje s červenou laserovou
diodou 670 nm, existuje také
varianta s tzv. zeleným lase-
rem FD-YAG 532 nm), vyvo-
lávací automat Agfa Lithostar
LP82 a CTP desky Lithostar
plus. Společnost Valido
se ve spolupráci s tiskárnou
postarala i o to, aby byly
dodrženy základní podmínky
pro provoz (dokonalé zate-
mnění, vlhkost vzduchu,
ventilace). Celý systém byl
ve dvou dnech zprovozněn
techniky firmy Valido

Pre-Press vedenými panem
Karbulkou a nyní plně fungu-
je. Do konce října by měl být
systém doplněn o zařízení
firmy Nela na ohýbání
a děrování desek. Jak mi řekl
pan Lewinger (vedoucí výroby
v Neotypii), došlo zde k vý-
razné úspoře času a k lepší
aktualizaci (ještě pět minut
před tiskem může docházet
ke změnám, dříve to byla
asi tak hodina), což si pochva-
lují především redaktoři.
Stará výrobní linka
však nezahálí a je vždy
připravena v případě nouze
„zaskočit“. -pen-

První CTP v ČR

www.novinygp.cz číslo 3  /  9. února 2006 14,50 Kč
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 P R O  G R A F I C KÝ  P RŮM Y S L

S novým rokem

• přehlednější noviny

• pozměněné logo

• větší plocha pro informace

• intuitivní systém ikon v pří-

loze atd.

Zdá se vám to málo? 

Napište nám.
Martin Novotný

šéfredaktor NGP

milan.bobek@posam.cz tel.: 602 766 536

Hasselblad I x p r e s s  C F !

P r a h a • B r n o • O s t r a v a

Prvotřídní kvalita
a přesné
barvy…

NEW
…to jsou digitální stěny

Direct mail 
v polygrafii: 
budoucnost 

nebo realita?

Společnost BOOM TISK
má více než tříle-
té zku šenosti s návr-

hem a výrobou direct mailů 
– tzv. selfmailerů. Jedná se 
o unikátní technologii, kte-
rá přináší celou řadu výhod. 
Selfmailery v sobě integru-
jí obálku, reklamní sděle-
ní a transakční mail. Odpa-
dá tak nutnost vkládání do 
obálek. Zahraniční průzku-
my dokazují, že pokud je 
reklamní sdělení spojeno 
s transakčním mailem, jeho 
vnímání je několikanásobně 
vyšší. Pokud je reklamní le-
ták pouze vložen do obálky 
s transakčním mailem, do-
chází k jeho okamžité „likvi-
daci“, aniž by byl rozložen.
Další konkurenční výhodou 
je kreativní zpracování, kdy 
obálka je oboustranně celo-
barevná a dá se opět využít 
k marketingovým úče lům.
Úspora finančních prostřed-
ků je rozložena do dvou fází:
a. náklad na výrobu self-

mailerů je o 20–30% nižší 
než běžných produktů,

b. nemusí se rozesílat zvlášť 
reklamní sdělení a trans-
akční mail, což vede k vý-
znamné úspoře na poš-
tovném.
Výše uvedené benefity 

si uvědomuje stále větší po-
čet významných českých 
fi  rem. V zahraničí je tento 
typ mailingu již několik let 
upřednostňován, v ČR je 
vý voj o trochu „zpožděný“ 
díky českému „konzervati-
vismu“.

P T Á M E  S E

DNES 
ODPOVÍDAL

Robert 
Domnosil

BOOM TISK
Kolín

KOMUNIKUJTE 
V SEDMIČCE

H lavním mottem pro-
gramu Quark X press 
7 je přinést shodnou 

funkční vý ba vu jako InDesign 
a ještě něco navíc. Vypadá to, 
že se to konečně v sedmé verzi 
povedlo. Na konci ledna, přes-
ně 26. 1. 2006, se konala praž-
ská zastávka celoevropského 
road show spo lečnosti Quark 
s názvem „Ko  munikujte v sed-
mičce“. Zku  síme popsat ty nej-
důležitější funkce, kterými se 
nová verze chlubí.

Tou podstatnou zbraní nové-
ho Quark XPressu 7 má být „spo-
lupráce“. Jiní by asi na prv ní mís-
to ve vyjmenování no vinek zvolil 
např. průhlednost nebo funkci 
QuarkVista, ale já bych prefero-
val možnost týmové spolupráce 
více grafiků na stejné STRÁNCE 
v jednom DOKUMENTU. Quark 

XPress 7 umožní definovat tzv. 
„composition zones“, ve kterých 
jednotliví uživatelé mohou pra-
covat – první grafik odpovídá za 
sazbu textu, druhý pracuje na 
přípravě inzerátu. Aktualizace 
stránky pro všechny zúčastně-

T iskárny společnosti HP 
jsou již řadu let použí-
vány v různých tisko-

vých aplikacích velkoplošné-
ho tisku a nátisku s technologií 
Dye-base a UV inkoustů. Low-
-solventní inkousty jsou pro HP 
novou výzvou. 

HP Designjet 8000s

Tiskárna HP Designjet 8000s 
nabízí možnost zvýšení produk-
tivity díky vysoké rychlosti tis-
ku a bezobslužnému provozu. 
Je určena pro poskytovatele tis-
kových služeb (PSP) jako např. 
signmakeři, kteří chtějí působit 
v oblasti rostoucího trhu ven-

kovní reklamy a nabídnout di-
gitální tisk solventními inkous-
ty. Tiskárna HP Designjet 8000s 
je pro ně řešením se snadnou 
obsluhou a kvalitními tisky pro 
venkovní aplikace. 

Volitelná čistička vzduchu 
vyvinutá speciálně pro low-sol-
ventní inkousty HP zajišťuje 
efektivní filtraci škodlivých lá-
tek. Šestice inkoustových nápl -
ní o objemu 500ml s low-solvent-
ními inkousty HP (CMYKcm) 
a průmyslové tiskové hlavy 
s piezo technologií s celkovým 
počtem trysek 1524 poskytují 
rychlost tisku až 10 m2/hod. 

Z E  S P O L E Č N O S T I

A merická společnost X-
-Rite Inc. a švýcarský 
Amazys Holding AG  

dne 31. ledna 2006 společně 
oznámily konečnou podobu 
smlouvy, podle které X-Rite na-
bídne odkoupení všech akcií 
Amazys Holding AG, jež jsou 
v držení dalších majitelů, a to 
za cenu 77 švýcarských franků 
plus 2,11 akcie X-Rite za kaž-
dou akcii Amazys. Po dokon-
čení odkupu akcií bude X-Rite 
vlastnit 74  % a původní vlast-

níci pak 26  % skupiny Amazys 
Holding AG. Celková cena od-
kupů akcií se vyšplhala na 280 
miliónů dolarů, financování 
probíhá částečně z vlastních 
zdrojů firmy X-Rite, z větší čás-
ti pak z úvěru banky Goldman 

X-RITE ŘÍDÍ GRETAGMACBETH

str. 4

Solventní tisk: V posledních dnech uvedla společnost Hewlett-Packard zcela nové 
modely velkoplošných inkoustových tiskáren. Tiskárny jsou vybaveny pro tisk 

low-solventními inkousty HP (CMYKcm) a určeny především pro tisk venkovní grafiky.

Solventní Hewlett-Packard

dokončení na str. 3dokončení na str. 3

dokončení na str. 3

ŠOK

Nové řady digitálních 
tiskových periferií 
pro velkoplošný tisk – 
HP Designjet 8000 
a HP Designjet 9000.

Reportáž 
z Mnichova

Výroba barvy Bella Machina
Ne nadarmo 
se jmenuje Genius...

str. 2

Color Management 
Systems získává na síle

Tématická příloha

str. 5str. 4

Black&White
Web-fed offset  
printing press

Circulation: 5000 4500 3500 2500 1200-1500

Full Color,CMYK
Web-fed offset  
printing press

Full Color,CMYK
Poduction inkjet 
roll-to-roll prin-
ting machine

Full Color, CMYK
Sheet-fed offset  
printing press

www.novinygp.cz číslo 1 / 26. leden 2012 25,00 Kč
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Vidět a vyzkoušet, 100× lepší než slyšet

Inkoustový tisk s ofsetovou kvalitou. 

Reportáž: O možnostech inkoustového tis-
ku se spíše hovořilo. Dnes jsou democentra 

připravena k reálným ukázkám. 

Rozvoj tiskových tech-
nologií v  oblasti inkje-
tového tisku zažívá 

v  posledních několika letech 
významný boom. Od  prvních 
ukázek na veletrhu Drupa 2008 
se objevily nové tiskové stro-
je pro tisk z  role na  roli či tisk 
na  arch (prozatím formátu B2) 
a  poskytovatelé tiskových slu-
žeb začínají přemýšlet o  inves-
ticích do  nových technologií. 
Objevují se postupně první in-
stalace a  od  diskuse se přechá-
zí k reálným testům. Pojďme se 

podívat na  očekávanou novin-
ku Fujifi lm JetPress 720 pro tisk 
na  arch ve  formátu B2, kterou 
představil Fujifi lm na  veletrhu 
Ipex v roce 2010. 

Kvalita ofsetového tisku

Archové řešení Fujifi lm JetPress
720 míří díky své tiskové kvali-
tě do  skupiny aplikací vyžadu-
jící ofsetovou kvalitu tisku, což 
je opačným směrem než ostat-

Společnost Océ, přední po-
skytovatel systémů pro pro-
fesionální správu a tisk do-
kumentů, oslavila v prosinci 
minulého roku 20. výročí sa-
mostatné existence na českém 
trhu. První přímé zastoupení 
fi rmy Océ – Van der Grinten 
pod názvem OCÉ – Czecho-
slovakia spol. s r. o. vzniklo 
v Praze v prosinci roku 1991. 

V rámci oslav byly představe-
ny milníky společnosti, mezi 
které dnes můžeme zařadit 
celosvětově první instalaci 
plnobarevné kontinuální in-
koustové tiskárny Océ JetSt-
ream ve slovenské společnos-
ti Cromwell (2008). V průběhu 
roku 2010 předala Vienna In-
surance Group do rukou di-
vize OBS problematiku hro-
madného spravování svých 
klientských dokumentů. Océ 
se v roce 2010 stává jedním 
ze dvou největších zadavatelů 
doručování adresných tisko-
vin u společnosti Česká pošta. 
V březnu roku 2010 se stala 
společnost Océ členem skupi-
ny Canon.                                  -mk-

Z E  S P O L E Č N O S T I

Slavnostní jubileum Océ

Jako každý rok představu-
jí Noviny pro grafi cký prů-
mysl statistické informace 

týkající se instalovaných CtP 
zařízení na  území České re-
publiky. Stejně jako předcho-
zí statistické výzkumy i  letos 
jsme počítali s  novými zaří-
zeními, nikoliv s  repasovaný-
mi a bazarovými kusy. Výsled-
ky z  roku 2010 poukazovaly 
na  stabilitu trhu. Lze to říci 
i o letošních číslech?

Zdroje dat a celkové počty

Stejně jako v  minulých letech 
jsme oslovili kompletní portfo-
lio dodavatelů CtP zařízení pů-
sobící na  českém trhu. Stejně 
jako loni jsme zpracovali sta-
tistiku na  základě informací 
od  následujících společností: 
Agfa, Knok Polygrafi e (Agfa), 
Dataline technology (HighWa-
ter, FUJIFILM), AMOS CZ (Ko-
dak GCG), Uniware (ECRM), 
Elektronika Navrátil (Glunz 
& Jensen), Heidelberg Praha, 
FUJIFILM (FUJIFILM, Krause, 

Screen) a  Valido Pre-Press 
(Screen, Punch Graphics).

Celkem jsme z  obdržených 
podkladů dodavatelů CtP systé-
mů evidovali v loňském roce 27 
instalovaných zařízení v České 
republice. Nemusíte vzpomí-
nat, v roce 2010 jich bylo 26, což 
není zapotřebí dál komentovat. 

Formát B1 a B2

Letošní instalace zaznamena-
ly 4 různé formáty. A  to kla-
sicky B1, B2, A2+ a  novinový 
formát. Po roční pauze se opět 
na  výsluní vrátil formát B2, 
který získal 52 % na  trhu. Loň-
ská „jednička“, tedy formát 
B1, získal 26 %, což znamená 
procentuálně propad, nicmé-
ně z  dlouhodobého hlediska 
se potvrzuje vzrůstající popu-
larita tohoto formátu. Formát 
A2+ zaznamenal jedinou in-
stalaci a  drží si tak 4 % podíl 
na trhu. Oproti loňskému roku 
jsme zaznamenali přítomnost 

Statistika: Přehled o nových CtP zařízeních, která byla instalována na českém trhu v roce 2011. Porovnání s roky 2009 a 2010.

Stabilní počty instalací CtP zařízení v ČR?

str. 6str. 2 str. 3

Produktivita 
je to, oč tu 
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Bar-Shany

Inovace, 
aplikace 
a technologie
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Křišťanova 1789/17
130 00 Praha

TZ D+1
P. P.

2012/0024
370 20 České Budějovice 90

4 %

4 %

4 %

7 %

7 %

7 %

19 %

37 %

11 %

Rozdělení CtP podle výrobce

Heidelberg ECRM

Glunz & Jensen HighWater

Agfa FUJIFILM

Krause Kodak GCG

Screen

27
instalovaných CtP zařízení

v České republice v roce 2011.

O jedno více než v roce 2010.
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RICOH Pro C901/C901s Graphic Arts Edition

IMPROMAT CZ www.ricoh.cz www.impromat.cz

Océ JetStream 1000 
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The issues with the same content 
were distributed while web-fed  
a and sheet-fed offset printing 
technologies were used for prin-
ting of the newspaper.  

The newspaper without personalisation.
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The newspaper is printed on the Canon Océ JetStream 1000

Canon Océ JetStream 1000
Injekt: Océ DigiDot drop-on-demand, piezoelectric
Ink: Water based dye
Drop size: Variable, 5–12 picoliter
Max. print resolution: 600 x 600 dpi and Multilevel
Paper weight: 64–157 gr/m²
Standard paper feed: roll-to-roll
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The newspaper with personalisation and regional customization.
The issues with an individual content 
are distributed while digital inkjet 
printing technologies are used for the 
printing production of the newspaper.

E.g. 14 regions in the Czech Republic. 

Opportunity:
Readers will only see advertisements 
specific to their region.
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New business opportunities for advertisers

Coupon with number
or name personalisation

-  new personalised coupon

- direct delivery to addresses and contacts 
with personalisation

- ability to deliver specific advertisements  
to specific individual professionals

-  ability to deliver specific content 
to specific individual professionals
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KRÁSNÁ
LÍPA 

CHEB

JIHLAVA

PRAHA

PLZEŇ

LIBEREC

BĚLÁ 
POD BEZDĚZEM

BRANDÝS NAD LABEM 

DOLNÍ ČERMNÁ 

VAMBERK 

ŠUMPERK 

LITOMYŠL

TŘEBÍČ

HAVLÍČKŮV BROD 

HUMPOLEC 

PELHŘIMOV 

NOVÉ MĚSTO
NA MORAVĚ 

SLAVKOV
U BRNA 

VALAŠSKÉ
MEZIŘÍČÍ 

RYCHNOV
NAD KNĚŽNOU 

ČERVENÝ
KOSTELEC 

VELKÉ
POŘÍČÍ 

HOSTINNÉ

TRUTNOV

NÁCHOD

SEZEMICEČELÁKOVICE 

OHRAZENICE 

TURNOV 

SLANÝ 

SEMILY 

CHLUMEC
NAD CIDLINOU LODĚNICE

U BEROUNA 

TÝNEC
NAD SÁZAVOU 

PUČERY
U KOLÍNA

JABLONEC
NAD NISOU

BŘECLAV 

DOLNÍ BOJANOVICE

KYJOV

VYŠKOV

VIZOVICE

TĚŠANY

ČESKÝ 
TĚŠÍN

HLUČÍN

OPAVA

MOŠNOV

ČÁSLAV 

PŘÍBRAM

VIMPERK

SEDLČANY

KOLÍN

ZÁSMUKY

PODĚBRADY

KUTNÁ HORA

KLATOVY

BRNO

HRADEC KRÁLOVÉ

PARDUBICE

OLOMOUC

ZLÍN

OSTRAVA

ČESKÉ BUDĚJOVICE

MOST

TEPLICE

ÚSTÍ
NAD LABEM

ZAHRADY
U RUMBURKA

Delivering newspapers to all addresses
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JIHLAVA 

PRAHA 

PLZEŇ 

BRANDÝS NAD LABEM  

DOLNÍ ČERMNÁ  

VAMBERK  

ŠUMPERK  

LITOMYŠL 

HAVLÍČKŮV BROD  

HUMPOLEC  

PELHŘIMOV  

NOVÉ MĚSTO 
NA MORAVĚ  

RYCHNOV 
NAD KNĚŽNOU  

SEZEMICE ČELÁKOVICE  

SLANÝ  

CHLUMEC 
NAD CIDLINOU  LODĚNICE 

U BEROUNA  

TÝNEC 
NAD SÁZAVOU  

PUČERY 
U KOLÍNA ČÁSLAV  

PŘÍBRAM 

VIMPERK 

SEDLČANY 

KOLÍN 

ZÁSMUKY 

PODĚBRADY 

KUTNÁ HORA 

KLATOVY 

HRADEC KRÁLOVÉ 

PARDUBICE 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Delivering newspapers to individual  
addresses with individual content
Example I. - coupon with different content (different regional services)
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Prepress and print technology 
suppliers

Photographers

Commercial offset, flexo and digital  
printing providers

Publishers and marketing  
professionals

Advertisiment agencies 
and graphic designers

40 %
19 %

2 %

28 %

11 %

The newspaper - Reader´s structure
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Customization example I.
Advertisiment agencies and 

graphic designers

Target group 

Advertising

FUJIFILM Europe GmbH, organizační složka; e-mail: graphic.systems@fujifi lm.cz; www.fujifi lm.cz   

FUJIFILM XMF
Digitální workflow budoucnosti 

za polovinu běžné ceny

Poříďte si kompletní moderní 

workfl ow FUJIFILM XMF s Adobe 

PDF Print Engine včetně vyřazení 

s výraznou slevou z běžné ceny.

Navíc roční upgrade a update zdarma.

Podrobné podmínky na www.fujifi lm.cz

UVISTAR

Nejpružnější vysoce produktivní 

UV tiskárna s brilantní kvalitou 

tisku a rychlostí až 353 m2/hod.

UVISTAR 
vysoce produktivní tiskárna 

s brilantní kvalitou tisku
FUJIFILM Europe GmbH, organizační složka; e-mail: graphic.systems@fujifi lm.cz; www.fujifi lm.cz   

Printing providers– 690 readers

Advertisiment agencies and graphic  
designers – 320 readers

Commercial offset, flexo 
and digital  

printing providers



© GRAFIE CZ, s. r. o., 2013

8

Personalizace dokumen-
tu se dnes stává v poly-
grafi cké branži téměř 

standardem. Jedná se o trend, 
který umožňuje zvýšit efekti-
vitu dokumentu k přitáhnutí 
pozornosti čtenáře. O samot-
né customizaci obsahu ani 
nemluvě. V praxi se setkáme 
na prvním místě především se 
specializovaným programem 
pro sazbu dokumentu, jenž 
nabízí efektivní tvorbu celé-
ho layoutu a jeho obsahu dle 
typografi ckých pravidel. V mi-
nulosti bylo nutné využívat 
speciálních externích aplikací 
či pluginů, které rozšířily apli-
kaci na sazbu o tyto funkčnos-
ti. S postupem času již samot-
né programy na sazbu nabízejí 
základní funkce pro persona-
lizaci a lze tak nativně vytvá-
řet dokumenty v běžně pou-
žívané aplikaci. Jak je na tom 
jedna z nejpopulárnějších pro-
fesionálních aplikací na trhu, 
Adobe InDesign CS5?

Nativně v InDesignu CS5

To, že lze personalizovat do-
kument v prostředí InDesig-
nu, není žádná novinka. Jak 
si však vede v praxi poslední 
verze CS5? Rozhodně na za-
čátek můžeme říci, že velmi 
dobře. Poslední verze nabízí 
nativní personalizaci či lze 
říci sloučení dat z jediného 
zdroje databáze, jejichž obsah 
je ve formátu TXT či CSV. Vy-
těžení dat probíhá tradičně 
pouze v jednom směru, a to 
z databáze do aplikace, kdy ja-

kékoliv změny ve zdroji je nut-
né manuálně aktualizovat.

Zásadní novinkou a hlav-
ním rozdílem je zpracování dat 
při vytváření fi nálních doku-
mentů. Poslední verze lépe od-
děluje variabilní složky a pev-
ný obsah. To vede k zrychlení 
zpracování potřebného doku-
mentu. Mnohdy se v praxi jed-
ná až o 30 až 50% úsporu času. 
V této souvislosti je však nut-
né připomenout, že verze CS5 
umí toto zpracování realizovat 
na pozadí a díky podpoře 64bit 
umí využít plného paměťové-

ho výkonu počítače. V případě, 
že jste měli na starších verzích 
CS3 a CS4 problémy s fi nálním 
generováním dat (příliš mnoho 
dat vedoucích k paměťovému 
přetečení a zhroucení aplika-
ce) a využívali jste cesty gene-
rování po menších částech, 
doporučuji investovat do nové 
verze.

Text i obrázky

Samozřejmě se nejedná pouze 
o personalizaci textového obsa-
hu, ale taky o personalizaci ob-

razové dokumentace, i když to 
v samotném Adobe InDesignu 
CS5 je o trošku komplikovaněj-
ší než textový obsah. Z pohle-
du textu lze dnes již efektivně 
propojit textové pole s daným 
sloupcem ve zdrojovém soubo-
ru pomocí několika kliknutí. Je 
automaticky generován i název 
hlavičky daného sloupce. 

Co se týče obrazové doku-
mentace, je nutné v dokumentu 
CSV či TXT mít přesnou cestu 
k dokumentu pro každý prvek 
zvlášť. V praxi se pak jedná 
o otrocké zadávání těchto cest, 

ale pokud se nejednalo o velké 
množství souborů, je i tato ces-
ta schůdná.

Samozřejmostí je následně 
to, že veškerá pole lze snadno 
nativně defi novat, formátovat, 
v případě menších dokumen-
tů umí InDesign vyřadit tyto 
dokumenty i na tiskový arch 
a zobrazit kontrolní náhled. 

Shrnutí

Hlavní devizou nové verze 
Adobe InDesign je především 
nové zpracování variabilních 

dat ve spolupráci s využitím 
plné kapacity počítače. Je nut-
né zdůraznit, že co do možnos-
tí práce s variabilními daty se 
jedná o základní funkciona-
lity, které jsou daleko za mož-
nostmi externích a rozhodně 
ne levných pluginů a aplikací, 
jako je například EasyCatalog. 
Pro základní využití se však 
jeví funkce více jak dostateč-
né. Rozhodně na personalizaci 
pracovních dopisů a obchod-
ních nabídek vám nový InDes-
ign bude bohatě stačit.

-mk-

Sazba: Nativní personalizace dat je v nové verzi InDesignu opět o něco dále.

Dlouhodobá práce s po-
čítačem je velmi namá-
havá činnost, hlavní 

nápor je na naši páteř, obzvláš-
tě krční, a při špatné volbě 
osvětlení jsou také dost namá-
hány naše oči. Vždyť většina 
lidí pracujících v reklamních 
agenturách, grafi ckých stu-
diích, v tiskárnách sedí u po-
čítače minimálně osm hodin 
denně, a to je třetina dne. Mo-
je vlastní zkušenosti vyplýva-
jí z již více než desetileté práce 
s notebookem, a protože mou 
hlavní náplní je práce u kli-
entů, mohu si o dobře ergono-
micky vybaveném pracovišti 
jen nechat zdát. Nicméně, prá-
vě to, že jezdím po pracovištích 
zákazníků, mě utvrzuje v tom, 
že ergonomii pracovního místa 
není přikládána taková důleži-
tost, jakou by si zasloužila.

Hlavní nešvary 
umístění pracoviště

Namáhání očí
Pro oči je velice namáhavé, 
pokud je monitor otočen proti 
oknu a tedy venkovní světlo 
dopadá na obrazovku moni-
toru, kde dochází k odleskům 
okna v obrazovce, hlavně 
u lesklých obrazovek. Pro oči 

je ale mnohem horší varian-
tou, kdy je monitor postaven 
zády k oknu a jeho obsluha 
sedí obličejem proti oknu. Byť 
je to zcela jasné a logické, a asi 
většina z vás bude souhlasit 
s výše napsaným textem, je po-
měrně hodně pracovišť umís-
těno právě takto.  

Správné postavení monito-
ru je bokem k oknu tak, aby 
venkovní světlo nedopadalo 
na obrazovku a aby oči nebyly 

namáhány přímým pohledem 
do okna.

Namáhání krční páteře

Práce na notebooku velmi za-
těžuje krční páteř, nutnost 
sklánět hlavu nad monitorem 
notebooku vede k bolestem krč-

ní páteře. Řešení existují dvě, 
ideální volbou je externí moni-
tor připojený k notebooku, kte-
rý je umístěn ve správné výšce. 

Toto je možnost pro ty, kteří 
většinu dne pracují na jednom 
pracovišti. Druhou možností je 
nastavitelný skládací stojánek 
pod notebook, jenž zajistí opti-
mální zvednutí displeje note-
booku do úrovně očí. Toto řeše-
ní vyžaduje externí klávesnici 
a myš, protože na zvednutém 
notebooku se velmi nepohodl-
ně píše.

Levnější, takzvané kancelář-
ské monitory, na tom však ne-
jsou o moc lépe než zmiňované 
notebooky. Jejich konstrukce, 

až na výjimky, neumožňuje 
výškové nastavení a výrobci asi 
předpokládají, že standardní 
výška člověka pracujícího s po-
čítačem je maximálně 150 cm, 
nebo že by ušetření deseti centi-
metrů plastu na noze monitoru 
bylo tak zásadní? Ať tak, či tak, 
jediným řešením je podložení 
takového monitoru, tak aby byl 
v úrovni očí.

Jak tedy správně

Správné vybavení a nastave-
ní pracovního místa je zřejmé 
z obrázku vlevo. Základem je 
kvalitní polohovatelná židle, 
která umožňuje výškové nasta-
vení a zajišťuje oporu bederní 
páteře. Ruce položené na klá-
vesnici by měly svírat pravý 
úhel s tělem. Výšku monitoru 
upravíme tak, aby horní hrana 
obrazovky byla ve výšce očí, 
díky tomu je náš posed přiro-
zený a nejsme nuceni výrazně 
namáhat krční páteř. Osvětle-
ní místnosti by mělo být rov-
noměrné a pokud možno stále 
stejně intenzivní. Pokud jde 
o pracoviště grafi ka nebo tiska-
ře je výhodné volit světlo o tep-
lotě  5000K. To umožní kdykoliv 
srovnávat barevnost libovol-
ných výtisků s barevností dat 
na nakalibrovaném monitoru. 

Jan Štor, Grafi e CZ

Ergonomie pracoviště
Technologie: Správné držení těla při práci s počítačem je velmi 
důležité, pokud chcete dlouhodobě vydržet bez zdravotních potíží 

a častých návštěv rehabilitačních terapeutů.

Personalizujeme s Adobe InDesignem CS5!

Vážený pane Doubku,
dovolujeme si vás oslovit nabídkou jejíž p esnou speci  kaci uvádíme následn .

Pert Doubek
Úzká 234
578 14 Jihlava

D kujeme za vaši pozornost a p i p ípadném zájmu se vám bude v novat naše 
prodava ka Veronika Pomalá.

Digitální osobní kopírka PC-D320
PC-D320 je digitální kopírka s doplňkovou tiskovou funkcí.. Uživatelům tak zaručueí bezproblémové kopírování 
a vysoce kvalitní tisk rychlostí 14 kopií za minutu a výstup první kopie (FCOT) za pouhé 11,2 sekundy. Nejnovější 
digitální technologie použitá v řadě PC-D zaručuje nejen kopie špičkové kvality, ale navíc nabízí např. možnost kopíro-
vání 2 na 1 nebo funkci "jedno skenování s opakovaným tiskem", která umožňuje kopírce k vytištění až 99 kopií provést 
pouze jediné skenování originálu. Další výhodu digitálního kopírování představuje funkce elektronického třídění 
doposud nemyslitelná u analogových osobních kopírek bez mechanické třídičky. Navíc "režim úspory toneru" minima-
lizuje náklady na spotřební materiál snižováním množství toneru použitého pro tisk.
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D kujeme za vaši pozornost a p i p ípadném zájmu s
prodava ka Veronika Pomalá.

cí.. Uživatelům
tup první kopi
kopie špičkové
tiskem", která u
álního kopírov
bez mechanick
í toneru použi

Vážená paní Krásná,
dovolujeme si vás oslovit nabídkou jejíž p esnou speci  kaci uvádíme následn .

Petra Krásná
Široká 268/2
478 23 Hodonín

D kujeme za vaši pozornost a p i p ípadném zájmu se vám bude v novat naše 
prodava ka Jitka Nováková.

Canon imagePrograf iPF5000
Tiskárna imagePrograf iPF5000 je vybavena širokou škálou nových technologických prvků včetně nových inkoustů, 
a zajišťuje tak společnosti Canon postavení předního dodavatele digitálních zobrazovacích řešení pro všechny fáze 
zpracování obrazu – od zachycení až po jeho výstup. Model imagePrograf iPF5000 je v segmentu velkoformátového 
tisku skutečně řešením nové generace. Společnost Canon využila svých dlouhodobých zkušeností a vynikajících 
výsledků dosažených v oboru digitálních zobrazovacích technologií a přišla s touto mimořádnou tiskárnou určenou 
pro špičkové fotografy. 
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Vážená paní Krásná,
dovolujeme si vás oslovit nabídkou jejíž p esnou spec

D kujeme za vaši pozornost a p i p ípadném zájmu s
prodava ka Jitka Nováková.

Canon imagePrograf iPF5000
Tiskárna imagePrograf iPF5000 je vybavena širokou škálou nových te
a zajišťuje tak společnosti Canon postavení předního dodavatele dig
zpracování obrazu – od zachycení až po jeho výstup. Model imagePr
tisku skutečně řešením nové generace. Společnost Canon využila s
výsledků dosažených v oboru digitálních zobrazovacích technologií 
pro špičkové fotografy.

Vážený pane Nováku,
dovolujeme si vás oslovit nabídkou jejíž p esnou speci  kaci uvádíme následn .

Josef Novák
Hroudova 25
675 21 Heraltice

D kujeme za vaši pozornost a p i p ípadném zájmu se vám bude v novat naše 
prodava ka Jana Rychlá.

Zařízení Canon Color imageRUNNER C3220
bylo navrženo pro hladkou integraci do vašeho stávajícího prostředí jako 
dynamický centrální terminál zajišťující kompletní automatizaci práce v kanceláři 
a správu cenných zdrojů – důležité obchodní informace, vize a znalosti. Toto prostorově úsporné zařízení je vybaveno funkcí 
vyspělého digitálního kopírování, funkcemi schránky, síťovým tiskem, skenovacími funkcemi a navíc umožňuje snadnou distribuci 
informací v různorodém digitálním prostředí. Zařízení Color imageRUNNER C3220 skenuje barevné stránky se skutečným 
rozlišením 600 x 600 dpi a dokáže přesně zachytit všechny detaily na originálu. Čtyři bubny a technologie tisku s jedním 
průchodem papíru zajišťují rychlost až 32 stran za minutu při zpracování barevných i černobílých dokumentů. Automatický 
oboustranný tisk přispívá k všestranné produktivitě a zároveň šetří náklady na papír. Toto zařízení také zajišťuje stálou přesnost 
a konzistentnost barevného tisku v celém podniku. Bezolejové S-Tonery Canon s širším barevným gamutem produkují atraktivní 
barvy s lehkým leskem. Rozlišení tisku dosahuje hodnoty až 2400 dpi eqivalentní x 600 dpi a úrovní barev je 256. Četné 
volitelné doplňky pro manipulaci s dokumenty, kompletační schopnosti a podpora pro široký sortiment médií umožňují tvorbu 
kvalitních atraktivních dokumentů ve vlastním podniku a s tím spojené snížení nákladů.

Vážený pane Nováku,
dovolujeme si vás oslovit nabídkou jejíž p esnou speci  kaci uvádíme následn .

Josef Novák
Hroudova 25
675 21 Heraltice

D kujeme za vaši pozornost a p i p ípadném zájmu se vám bude v novat naše 
prodava ka Jana Rychlá.

Zařízení Canon Color imageRUNNER C3220
bylo navrženo pro hladkou integraci do vašeho stávajícího prostředí jako 
dynamický centrální terminál zajišťující kompletní automatizaci práce v kanceláři 
a správu cenných zdrojů – důležité obchodní informace, vize a znalosti. Toto prostorově úsporné zařízení je vybaveno funkcí 
vyspělého digitálního kopírování, funkcemi schránky, síťovým tiskem, skenovacími funkcemi a navíc umožňuje snadnou distribuci 
informací v různorodém digitálním prostředí. Zařízení Color imageRUNNER C3220 skenuje barevné stránky se skutečným 
rozlišením 600 x 600 dpi a dokáže přesně zachytit všechny detaily na originálu. Čtyři bubny a technologie tisku s jedním 
průchodem papíru zajišťují rychlost až 32 stran za minutu při zpracování barevných i černobílých dokumentů. Automatický 
oboustranný tisk přispívá k všestranné produktivitě a zároveň šetří náklady na papír. Toto zařízení také zajišťuje stálou přesnost 
a konzistentnost barevného tisku v celém podniku. Bezolejové S-Tonery Canon s širším barevným gamutem produkují atraktivní 
barvy s lehkým leskem. Rozlišení tisku dosahuje hodnoty až 2400 dpi eqivalentní x 600 dpi a úrovní barev je 256. Četné 
volitelné doplňky pro manipulaci s dokumenty, kompletační schopnosti a podpora pro široký sortiment médií umožňují tvorbu 
kvalitních atraktivních dokumentů ve vlastním podniku a s tím spojené snížení nákladů.

Zdroj obrazových dat. 
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Zařízení Canon Color imageRUNNER C3220
bylo navrženo pro hladkou integraci do vašeho stávajícího prostředí jako 
dynamický centrální terminál zajišťující kompletní automatizaci práce v kanceláři 
a správu cenných zdrojů – důležité obchodní informace, vize a znalosti. Toto prostorově úsporné zařízení je vybaveno funkcí 
vyspělého digitálního kopírování, funkcemi schránky, síťovým tiskem, skenovacími funkcemi a navíc umožňuje snadnou distribuci 
informací v různorodém digitálním prostředí. Zařízení Color imageRUNNER C3220 skenuje barevné stránky se skutečným 
rozlišením 600 x 600 dpi a dokáže přesně zachytit všechny detaily na originálu. Čtyři bubny a technologie tisku s jedním 
průchodem papíru zajišťují rychlost až 32 stran za minutu při zpracování barevných i černobílých dokumentů. Automatický 
oboustranný tisk přispívá k všestranné produktivitě a zároveň šetří náklady na papír. Toto zařízení také zajišťuje stálou přesnost 
a konzistentnost barevného tisku v celém podniku. Bezolejové S-Tonery Canon s širším barevným gamutem produkují atraktivní 
barvy s lehkým leskem. Rozlišení tisku dosahuje hodnoty až 2400 dpi eqivalentní x 600 dpi a úrovní barev je 256. Četné 
volitelné doplňky pro manipulaci s dokumenty, kompletační schopnosti a podpora pro široký sortiment médií umožňují tvorbu 
kvalitních atraktivních dokumentů ve vlastním podniku a s tím spojené snížení nákladů.

Canon imagePrograf iPF5000
Tiskárna imagePrograf iPF5000 je vybavena širokou škálou nových technologických prvků včetně nových inkoustů, 
a zajišťuje tak společnosti Canon postavení předního dodavatele digitálních zobrazovacích řešení pro všechny fáze 
zpracování obrazu – od zachycení až po jeho výstup. Model imagePrograf iPF5000 je v segmentu velkoformátového 
tisku skutečně řešením nové generace. Společnost Canon využila svých dlouhodobých zkušeností a vynikajících 
výsledků dosažených v oboru digitálních zobrazovacích technologií a přišla s touto mimořádnou tiskárnou určenou 
pro špičkové fotografy. 

Digitální osobní kopírka PC-D320
PC-D320 je digitální kopírka s doplňkovou tiskovou funkcí.. Uživatelům tak zaručueí bezproblémové kopírování 
a vysoce kvalitní tisk rychlostí 14 kopií za minutu a výstup první kopie (FCOT) za pouhé 11,2 sekundy. Nejnovější 
digitální technologie použitá v řadě PC-D zaručuje nejen kopie špičkové kvality, ale navíc nabízí např. možnost kopíro-
vání 2 na 1 nebo funkci "jedno skenování s opakovaným tiskem", která umožňuje kopírce k vytištění až 99 kopií provést 
pouze jediné skenování originálu. Další výhodu digitálního kopírování představuje funkce elektronického třídění 
doposud nemyslitelná u analogových osobních kopírek bez mechanické třídičky. Navíc "režim úspory toneru" minima-
lizuje náklady na spotřební materiál snižováním množství toneru použitého pro tisk.

Databáze. 

Výsledné personalizované 
dokumenty 

Správná ergonomie pracoviště 

5000K

Špatná, pro tělo velmi namáhavá pozice.

S V Ě T 
O F S E T O V É H O 

T I S K U

RAKOUSKO: Jako první 
firma v Evropě investovala 
rakouská Vorarlberger Me-
dienhaus-Gruppe do Quad-
tech, nedávno vylepšeného 
regulačního rejstříkového 
systému s regulací Fan-
-Out, upozornil ve svém 
čísle z devátého listopadu 
německý odborný časopis 
Deutscher Drucker. Sys-
tém s kamerami Multicam 
se instaluje na pět věží tis-
kového kotoučového ofse-
tového stroje Manroland-
-Geoman o šířce 1 220 mm 
v závodě Schwarzach 
v okresu Bregenz. Díky této 
investici se zvýší produkti-
vita rotačky, instalované 
v roce 1994 a vyrábějící 
od té doby více než  pět mi-
liónů kusů  novin a příloh 
týdně. Ve Schwarzachu bu-
dou tak moci napříště tisk-
nout jak na papír 45 g/m2, 
tak i na 60 g/m2. Regulace 
Fan-Out kompenzuje au-
tomaticky chyby rejstříku, 
jež vznikají od jedné  role 
k druhé, přičemž korektu-
ry Fan-Out se neprovádějí 
ručně. Kamery Multicam 
na věži rozpoznávají po-
dle Quadtech značky až 
do 1,36 mm při rychlostech 
až 17,6 m/s. Poruchy drá-
hy se tak dají rychle zjistit 
a odstranit.

-ala-
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Personalizace dokumen-
tu se dnes stává v poly-
grafi cké branži téměř 

standardem. Jedná se o trend, 
který umožňuje zvýšit efekti-
vitu dokumentu k přitáhnutí 
pozornosti čtenáře. O samot-
né customizaci obsahu ani 
nemluvě. V praxi se setkáme 
na prvním místě především se 
specializovaným programem 
pro sazbu dokumentu, jenž 
nabízí efektivní tvorbu celé-
ho layoutu a jeho obsahu dle 
typografi ckých pravidel. V mi-
nulosti bylo nutné využívat 
speciálních externích aplikací 
či pluginů, které rozšířily apli-
kaci na sazbu o tyto funkčnos-
ti. S postupem času již samot-
né programy na sazbu nabízejí 
základní funkce pro persona-
lizaci a lze tak nativně vytvá-
řet dokumenty v běžně pou-
žívané aplikaci. Jak je na tom 
jedna z nejpopulárnějších pro-
fesionálních aplikací na trhu, 
Adobe InDesign CS5?

Nativně v InDesignu CS5

To, že lze personalizovat do-
kument v prostředí InDesig-
nu, není žádná novinka. Jak 
si však vede v praxi poslední 
verze CS5? Rozhodně na za-
čátek můžeme říci, že velmi 
dobře. Poslední verze nabízí 
nativní personalizaci či lze 
říci sloučení dat z jediného 
zdroje databáze, jejichž obsah 
je ve formátu TXT či CSV. Vy-
těžení dat probíhá tradičně 
pouze v jednom směru, a to 
z databáze do aplikace, kdy ja-

kékoliv změny ve zdroji je nut-
né manuálně aktualizovat.

Zásadní novinkou a hlav-
ním rozdílem je zpracování dat 
při vytváření fi nálních doku-
mentů. Poslední verze lépe od-
děluje variabilní složky a pev-
ný obsah. To vede k zrychlení 
zpracování potřebného doku-
mentu. Mnohdy se v praxi jed-
ná až o 30 až 50% úsporu času. 
V této souvislosti je však nut-
né připomenout, že verze CS5 
umí toto zpracování realizovat 
na pozadí a díky podpoře 64bit 
umí využít plného paměťové-

ho výkonu počítače. V případě, 
že jste měli na starších verzích 
CS3 a CS4 problémy s fi nálním 
generováním dat (příliš mnoho 
dat vedoucích k paměťovému 
přetečení a zhroucení aplika-
ce) a využívali jste cesty gene-
rování po menších částech, 
doporučuji investovat do nové 
verze.

Text i obrázky

Samozřejmě se nejedná pouze 
o personalizaci textového obsa-
hu, ale taky o personalizaci ob-

razové dokumentace, i když to 
v samotném Adobe InDesignu 
CS5 je o trošku komplikovaněj-
ší než textový obsah. Z pohle-
du textu lze dnes již efektivně 
propojit textové pole s daným 
sloupcem ve zdrojovém soubo-
ru pomocí několika kliknutí. Je 
automaticky generován i název 
hlavičky daného sloupce. 

Co se týče obrazové doku-
mentace, je nutné v dokumentu 
CSV či TXT mít přesnou cestu 
k dokumentu pro každý prvek 
zvlášť. V praxi se pak jedná 
o otrocké zadávání těchto cest, 

ale pokud se nejednalo o velké 
množství souborů, je i tato ces-
ta schůdná.

Samozřejmostí je následně 
to, že veškerá pole lze snadno 
nativně defi novat, formátovat, 
v případě menších dokumen-
tů umí InDesign vyřadit tyto 
dokumenty i na tiskový arch 
a zobrazit kontrolní náhled. 

Shrnutí

Hlavní devizou nové verze 
Adobe InDesign je především 
nové zpracování variabilních 

dat ve spolupráci s využitím 
plné kapacity počítače. Je nut-
né zdůraznit, že co do možnos-
tí práce s variabilními daty se 
jedná o základní funkciona-
lity, které jsou daleko za mož-
nostmi externích a rozhodně 
ne levných pluginů a aplikací, 
jako je například EasyCatalog. 
Pro základní využití se však 
jeví funkce více jak dostateč-
né. Rozhodně na personalizaci 
pracovních dopisů a obchod-
ních nabídek vám nový InDes-
ign bude bohatě stačit.

-mk-

Sazba: Nativní personalizace dat je v nové verzi InDesignu opět o něco dále.

Dlouhodobá práce s po-
čítačem je velmi namá-
havá činnost, hlavní 

nápor je na naši páteř, obzvláš-
tě krční, a při špatné volbě 
osvětlení jsou také dost namá-
hány naše oči. Vždyť většina 
lidí pracujících v reklamních 
agenturách, grafi ckých stu-
diích, v tiskárnách sedí u po-
čítače minimálně osm hodin 
denně, a to je třetina dne. Mo-
je vlastní zkušenosti vyplýva-
jí z již více než desetileté práce 
s notebookem, a protože mou 
hlavní náplní je práce u kli-
entů, mohu si o dobře ergono-
micky vybaveném pracovišti 
jen nechat zdát. Nicméně, prá-
vě to, že jezdím po pracovištích 
zákazníků, mě utvrzuje v tom, 
že ergonomii pracovního místa 
není přikládána taková důleži-
tost, jakou by si zasloužila.

Hlavní nešvary 
umístění pracoviště

Namáhání očí
Pro oči je velice namáhavé, 
pokud je monitor otočen proti 
oknu a tedy venkovní světlo 
dopadá na obrazovku moni-
toru, kde dochází k odleskům 
okna v obrazovce, hlavně 
u lesklých obrazovek. Pro oči 

je ale mnohem horší varian-
tou, kdy je monitor postaven 
zády k oknu a jeho obsluha 
sedí obličejem proti oknu. Byť 
je to zcela jasné a logické, a asi 
většina z vás bude souhlasit 
s výše napsaným textem, je po-
měrně hodně pracovišť umís-
těno právě takto.  

Správné postavení monito-
ru je bokem k oknu tak, aby 
venkovní světlo nedopadalo 
na obrazovku a aby oči nebyly 

namáhány přímým pohledem 
do okna.

Namáhání krční páteře

Práce na notebooku velmi za-
těžuje krční páteř, nutnost 
sklánět hlavu nad monitorem 
notebooku vede k bolestem krč-

ní páteře. Řešení existují dvě, 
ideální volbou je externí moni-
tor připojený k notebooku, kte-
rý je umístěn ve správné výšce. 

Toto je možnost pro ty, kteří 
většinu dne pracují na jednom 
pracovišti. Druhou možností je 
nastavitelný skládací stojánek 
pod notebook, jenž zajistí opti-
mální zvednutí displeje note-
booku do úrovně očí. Toto řeše-
ní vyžaduje externí klávesnici 
a myš, protože na zvednutém 
notebooku se velmi nepohodl-
ně píše.

Levnější, takzvané kancelář-
ské monitory, na tom však ne-
jsou o moc lépe než zmiňované 
notebooky. Jejich konstrukce, 

až na výjimky, neumožňuje 
výškové nastavení a výrobci asi 
předpokládají, že standardní 
výška člověka pracujícího s po-
čítačem je maximálně 150 cm, 
nebo že by ušetření deseti centi-
metrů plastu na noze monitoru 
bylo tak zásadní? Ať tak, či tak, 
jediným řešením je podložení 
takového monitoru, tak aby byl 
v úrovni očí.

Jak tedy správně

Správné vybavení a nastave-
ní pracovního místa je zřejmé 
z obrázku vlevo. Základem je 
kvalitní polohovatelná židle, 
která umožňuje výškové nasta-
vení a zajišťuje oporu bederní 
páteře. Ruce položené na klá-
vesnici by měly svírat pravý 
úhel s tělem. Výšku monitoru 
upravíme tak, aby horní hrana 
obrazovky byla ve výšce očí, 
díky tomu je náš posed přiro-
zený a nejsme nuceni výrazně 
namáhat krční páteř. Osvětle-
ní místnosti by mělo být rov-
noměrné a pokud možno stále 
stejně intenzivní. Pokud jde 
o pracoviště grafi ka nebo tiska-
ře je výhodné volit světlo o tep-
lotě  5000K. To umožní kdykoliv 
srovnávat barevnost libovol-
ných výtisků s barevností dat 
na nakalibrovaném monitoru. 

Jan Štor, Grafi e CZ

Ergonomie pracoviště
Technologie: Správné držení těla při práci s počítačem je velmi 
důležité, pokud chcete dlouhodobě vydržet bez zdravotních potíží 

a častých návštěv rehabilitačních terapeutů.

Personalizujeme s Adobe InDesignem CS5!

Vážený pane Doubku,
dovolujeme si vás oslovit nabídkou jejíž p esnou speci  kaci uvádíme následn .

Pert Doubek
Úzká 234
578 14 Jihlava

D kujeme za vaši pozornost a p i p ípadném zájmu se vám bude v novat naše 
prodava ka Veronika Pomalá.

Digitální osobní kopírka PC-D320
PC-D320 je digitální kopírka s doplňkovou tiskovou funkcí.. Uživatelům tak zaručueí bezproblémové kopírování 
a vysoce kvalitní tisk rychlostí 14 kopií za minutu a výstup první kopie (FCOT) za pouhé 11,2 sekundy. Nejnovější 
digitální technologie použitá v řadě PC-D zaručuje nejen kopie špičkové kvality, ale navíc nabízí např. možnost kopíro-
vání 2 na 1 nebo funkci "jedno skenování s opakovaným tiskem", která umožňuje kopírce k vytištění až 99 kopií provést 
pouze jediné skenování originálu. Další výhodu digitálního kopírování představuje funkce elektronického třídění 
doposud nemyslitelná u analogových osobních kopírek bez mechanické třídičky. Navíc "režim úspory toneru" minima-
lizuje náklady na spotřební materiál snižováním množství toneru použitého pro tisk.
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D kujeme za vaši pozornost a p i p ípadném zájmu s
prodava ka Veronika Pomalá.

cí.. Uživatelům
tup první kopi
kopie špičkové
tiskem", která u

álního kopírov
bez mechanick
í toneru použi

Vážená paní Krásná,
dovolujeme si vás oslovit nabídkou jejíž p esnou speci  kaci uvádíme následn .

Petra Krásná
Široká 268/2
478 23 Hodonín

D kujeme za vaši pozornost a p i p ípadném zájmu se vám bude v novat naše 
prodava ka Jitka Nováková.

Canon imagePrograf iPF5000
Tiskárna imagePrograf iPF5000 je vybavena širokou škálou nových technologických prvků včetně nových inkoustů, 
a zajišťuje tak společnosti Canon postavení předního dodavatele digitálních zobrazovacích řešení pro všechny fáze 
zpracování obrazu – od zachycení až po jeho výstup. Model imagePrograf iPF5000 je v segmentu velkoformátového 
tisku skutečně řešením nové generace. Společnost Canon využila svých dlouhodobých zkušeností a vynikajících 
výsledků dosažených v oboru digitálních zobrazovacích technologií a přišla s touto mimořádnou tiskárnou určenou 
pro špičkové fotografy. 
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Vážená paní Krásná,
dovolujeme si vás oslovit nabídkou jejíž p esnou spec

D kujeme za vaši pozornost a p i p ípadném zájmu s
prodava ka Jitka Nováková.

Canon imagePrograf iPF5000
Tiskárna imagePrograf iPF5000 je vybavena širokou škálou nových te
a zajišťuje tak společnosti Canon postavení předního dodavatele dig
zpracování obrazu – od zachycení až po jeho výstup. Model imagePr
tisku skutečně řešením nové generace. Společnost Canon využila s
výsledků dosažených v oboru digitálních zobrazovacích technologií 
pro špičkové fotografy.

Vážený pane Nováku,
dovolujeme si vás oslovit nabídkou jejíž p esnou speci  kaci uvádíme následn .

Josef Novák
Hroudova 25
675 21 Heraltice

D kujeme za vaši pozornost a p i p ípadném zájmu se vám bude v novat naše 
prodava ka Jana Rychlá.

Zařízení Canon Color imageRUNNER C3220
bylo navrženo pro hladkou integraci do vašeho stávajícího prostředí jako 
dynamický centrální terminál zajišťující kompletní automatizaci práce v kanceláři 
a správu cenných zdrojů – důležité obchodní informace, vize a znalosti. Toto prostorově úsporné zařízení je vybaveno funkcí 
vyspělého digitálního kopírování, funkcemi schránky, síťovým tiskem, skenovacími funkcemi a navíc umožňuje snadnou distribuci 
informací v různorodém digitálním prostředí. Zařízení Color imageRUNNER C3220 skenuje barevné stránky se skutečným 
rozlišením 600 x 600 dpi a dokáže přesně zachytit všechny detaily na originálu. Čtyři bubny a technologie tisku s jedním 
průchodem papíru zajišťují rychlost až 32 stran za minutu při zpracování barevných i černobílých dokumentů. Automatický 
oboustranný tisk přispívá k všestranné produktivitě a zároveň šetří náklady na papír. Toto zařízení také zajišťuje stálou přesnost 
a konzistentnost barevného tisku v celém podniku. Bezolejové S-Tonery Canon s širším barevným gamutem produkují atraktivní 
barvy s lehkým leskem. Rozlišení tisku dosahuje hodnoty až 2400 dpi eqivalentní x 600 dpi a úrovní barev je 256. Četné 
volitelné doplňky pro manipulaci s dokumenty, kompletační schopnosti a podpora pro široký sortiment médií umožňují tvorbu 
kvalitních atraktivních dokumentů ve vlastním podniku a s tím spojené snížení nákladů.

Vážený pane Nováku,
dovolujeme si vás oslovit nabídkou jejíž p esnou speci  kaci uvádíme následn .

Josef Novák
Hroudova 25
675 21 Heraltice

D kujeme za vaši pozornost a p i p ípadném zájmu se vám bude v novat naše 
prodava ka Jana Rychlá.

Zařízení Canon Color imageRUNNER C3220
bylo navrženo pro hladkou integraci do vašeho stávajícího prostředí jako 
dynamický centrální terminál zajišťující kompletní automatizaci práce v kanceláři 
a správu cenných zdrojů – důležité obchodní informace, vize a znalosti. Toto prostorově úsporné zařízení je vybaveno funkcí 
vyspělého digitálního kopírování, funkcemi schránky, síťovým tiskem, skenovacími funkcemi a navíc umožňuje snadnou distribuci 
informací v různorodém digitálním prostředí. Zařízení Color imageRUNNER C3220 skenuje barevné stránky se skutečným 
rozlišením 600 x 600 dpi a dokáže přesně zachytit všechny detaily na originálu. Čtyři bubny a technologie tisku s jedním 
průchodem papíru zajišťují rychlost až 32 stran za minutu při zpracování barevných i černobílých dokumentů. Automatický 
oboustranný tisk přispívá k všestranné produktivitě a zároveň šetří náklady na papír. Toto zařízení také zajišťuje stálou přesnost 
a konzistentnost barevného tisku v celém podniku. Bezolejové S-Tonery Canon s širším barevným gamutem produkují atraktivní 
barvy s lehkým leskem. Rozlišení tisku dosahuje hodnoty až 2400 dpi eqivalentní x 600 dpi a úrovní barev je 256. Četné 
volitelné doplňky pro manipulaci s dokumenty, kompletační schopnosti a podpora pro široký sortiment médií umožňují tvorbu 
kvalitních atraktivních dokumentů ve vlastním podniku a s tím spojené snížení nákladů.

Zdroj obrazových dat. 
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Zařízení Canon Color imageRUNNER C3220
bylo navrženo pro hladkou integraci do vašeho stávajícího prostředí jako 
dynamický centrální terminál zajišťující kompletní automatizaci práce v kanceláři 
a správu cenných zdrojů – důležité obchodní informace, vize a znalosti. Toto prostorově úsporné zařízení je vybaveno funkcí 
vyspělého digitálního kopírování, funkcemi schránky, síťovým tiskem, skenovacími funkcemi a navíc umožňuje snadnou distribuci 
informací v různorodém digitálním prostředí. Zařízení Color imageRUNNER C3220 skenuje barevné stránky se skutečným 
rozlišením 600 x 600 dpi a dokáže přesně zachytit všechny detaily na originálu. Čtyři bubny a technologie tisku s jedním 
průchodem papíru zajišťují rychlost až 32 stran za minutu při zpracování barevných i černobílých dokumentů. Automatický 
oboustranný tisk přispívá k všestranné produktivitě a zároveň šetří náklady na papír. Toto zařízení také zajišťuje stálou přesnost 
a konzistentnost barevného tisku v celém podniku. Bezolejové S-Tonery Canon s širším barevným gamutem produkují atraktivní 
barvy s lehkým leskem. Rozlišení tisku dosahuje hodnoty až 2400 dpi eqivalentní x 600 dpi a úrovní barev je 256. Četné 
volitelné doplňky pro manipulaci s dokumenty, kompletační schopnosti a podpora pro široký sortiment médií umožňují tvorbu 
kvalitních atraktivních dokumentů ve vlastním podniku a s tím spojené snížení nákladů.

Canon imagePrograf iPF5000
Tiskárna imagePrograf iPF5000 je vybavena širokou škálou nových technologických prvků včetně nových inkoustů, 
a zajišťuje tak společnosti Canon postavení předního dodavatele digitálních zobrazovacích řešení pro všechny fáze 
zpracování obrazu – od zachycení až po jeho výstup. Model imagePrograf iPF5000 je v segmentu velkoformátového 
tisku skutečně řešením nové generace. Společnost Canon využila svých dlouhodobých zkušeností a vynikajících 
výsledků dosažených v oboru digitálních zobrazovacích technologií a přišla s touto mimořádnou tiskárnou určenou 
pro špičkové fotografy. 

Digitální osobní kopírka PC-D320
PC-D320 je digitální kopírka s doplňkovou tiskovou funkcí.. Uživatelům tak zaručueí bezproblémové kopírování 
a vysoce kvalitní tisk rychlostí 14 kopií za minutu a výstup první kopie (FCOT) za pouhé 11,2 sekundy. Nejnovější 
digitální technologie použitá v řadě PC-D zaručuje nejen kopie špičkové kvality, ale navíc nabízí např. možnost kopíro-
vání 2 na 1 nebo funkci "jedno skenování s opakovaným tiskem", která umožňuje kopírce k vytištění až 99 kopií provést 
pouze jediné skenování originálu. Další výhodu digitálního kopírování představuje funkce elektronického třídění 
doposud nemyslitelná u analogových osobních kopírek bez mechanické třídičky. Navíc "režim úspory toneru" minima-
lizuje náklady na spotřební materiál snižováním množství toneru použitého pro tisk.

Databáze. 

Výsledné personalizované 
dokumenty 

Správná ergonomie pracoviště 

5000K

Špatná, pro tělo velmi namáhavá pozice.

S V Ě T 
O F S E T O V É H O 

T I S K U

RAKOUSKO: Jako první 
firma v Evropě investovala 
rakouská Vorarlberger Me-
dienhaus-Gruppe do Quad-
tech, nedávno vylepšeného 
regulačního rejstříkového 
systému s regulací Fan-
-Out, upozornil ve svém 
čísle z devátého listopadu 
německý odborný časopis 
Deutscher Drucker. Sys-
tém s kamerami Multicam 
se instaluje na pět věží tis-
kového kotoučového ofse-
tového stroje Manroland-
-Geoman o šířce 1 220 mm 
v závodě Schwarzach 
v okresu Bregenz. Díky této 
investici se zvýší produkti-
vita rotačky, instalované 
v roce 1994 a vyrábějící 
od té doby více než  pět mi-
liónů kusů  novin a příloh 
týdně. Ve Schwarzachu bu-
dou tak moci napříště tisk-
nout jak na papír 45 g/m2, 
tak i na 60 g/m2. Regulace 
Fan-Out kompenzuje au-
tomaticky chyby rejstříku, 
jež vznikají od jedné  role 
k druhé, přičemž korektu-
ry Fan-Out se neprovádějí 
ručně. Kamery Multicam 
na věži rozpoznávají po-
dle Quadtech značky až 
do 1,36 mm při rychlostech 
až 17,6 m/s. Poruchy drá-
hy se tak dají rychle zjistit 
a odstranit.

-ala-
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Personalizace dokumen-
tu se dnes stává v poly-
grafi cké branži téměř 

standardem. Jedná se o trend, 
který umožňuje zvýšit efekti-
vitu dokumentu k přitáhnutí 
pozornosti čtenáře. O samot-
né customizaci obsahu ani 
nemluvě. V praxi se setkáme 
na prvním místě především se 
specializovaným programem 
pro sazbu dokumentu, jenž 
nabízí efektivní tvorbu celé-
ho layoutu a jeho obsahu dle 
typografi ckých pravidel. V mi-
nulosti bylo nutné využívat 
speciálních externích aplikací 
či pluginů, které rozšířily apli-
kaci na sazbu o tyto funkčnos-
ti. S postupem času již samot-
né programy na sazbu nabízejí 
základní funkce pro persona-
lizaci a lze tak nativně vytvá-
řet dokumenty v běžně pou-
žívané aplikaci. Jak je na tom 
jedna z nejpopulárnějších pro-
fesionálních aplikací na trhu, 
Adobe InDesign CS5?

Nativně v InDesignu CS5

To, že lze personalizovat do-
kument v prostředí InDesig-
nu, není žádná novinka. Jak 
si však vede v praxi poslední 
verze CS5? Rozhodně na za-
čátek můžeme říci, že velmi 
dobře. Poslední verze nabízí 
nativní personalizaci či lze 
říci sloučení dat z jediného 
zdroje databáze, jejichž obsah 
je ve formátu TXT či CSV. Vy-
těžení dat probíhá tradičně 
pouze v jednom směru, a to 
z databáze do aplikace, kdy ja-

kékoliv změny ve zdroji je nut-
né manuálně aktualizovat.

Zásadní novinkou a hlav-
ním rozdílem je zpracování dat 
při vytváření fi nálních doku-
mentů. Poslední verze lépe od-
děluje variabilní složky a pev-
ný obsah. To vede k zrychlení 
zpracování potřebného doku-
mentu. Mnohdy se v praxi jed-
ná až o 30 až 50% úsporu času. 
V této souvislosti je však nut-
né připomenout, že verze CS5 
umí toto zpracování realizovat 
na pozadí a díky podpoře 64bit 
umí využít plného paměťové-

ho výkonu počítače. V případě, 
že jste měli na starších verzích 
CS3 a CS4 problémy s fi nálním 
generováním dat (příliš mnoho 
dat vedoucích k paměťovému 
přetečení a zhroucení aplika-
ce) a využívali jste cesty gene-
rování po menších částech, 
doporučuji investovat do nové 
verze.

Text i obrázky

Samozřejmě se nejedná pouze 
o personalizaci textového obsa-
hu, ale taky o personalizaci ob-

razové dokumentace, i když to 
v samotném Adobe InDesignu 
CS5 je o trošku komplikovaněj-
ší než textový obsah. Z pohle-
du textu lze dnes již efektivně 
propojit textové pole s daným 
sloupcem ve zdrojovém soubo-
ru pomocí několika kliknutí. Je 
automaticky generován i název 
hlavičky daného sloupce. 

Co se týče obrazové doku-
mentace, je nutné v dokumentu 
CSV či TXT mít přesnou cestu 
k dokumentu pro každý prvek 
zvlášť. V praxi se pak jedná 
o otrocké zadávání těchto cest, 

ale pokud se nejednalo o velké 
množství souborů, je i tato ces-
ta schůdná.

Samozřejmostí je následně 
to, že veškerá pole lze snadno 
nativně defi novat, formátovat, 
v případě menších dokumen-
tů umí InDesign vyřadit tyto 
dokumenty i na tiskový arch 
a zobrazit kontrolní náhled. 

Shrnutí

Hlavní devizou nové verze 
Adobe InDesign je především 
nové zpracování variabilních 

dat ve spolupráci s využitím 
plné kapacity počítače. Je nut-
né zdůraznit, že co do možnos-
tí práce s variabilními daty se 
jedná o základní funkciona-
lity, které jsou daleko za mož-
nostmi externích a rozhodně 
ne levných pluginů a aplikací, 
jako je například EasyCatalog. 
Pro základní využití se však 
jeví funkce více jak dostateč-
né. Rozhodně na personalizaci 
pracovních dopisů a obchod-
ních nabídek vám nový InDes-
ign bude bohatě stačit.

-mk-

Sazba: Nativní personalizace dat je v nové verzi InDesignu opět o něco dále.

Dlouhodobá práce s po-
čítačem je velmi namá-
havá činnost, hlavní 

nápor je na naši páteř, obzvláš-
tě krční, a při špatné volbě 
osvětlení jsou také dost namá-
hány naše oči. Vždyť většina 
lidí pracujících v reklamních 
agenturách, grafi ckých stu-
diích, v tiskárnách sedí u po-
čítače minimálně osm hodin 
denně, a to je třetina dne. Mo-
je vlastní zkušenosti vyplýva-
jí z již více než desetileté práce 
s notebookem, a protože mou 
hlavní náplní je práce u kli-
entů, mohu si o dobře ergono-
micky vybaveném pracovišti 
jen nechat zdát. Nicméně, prá-
vě to, že jezdím po pracovištích 
zákazníků, mě utvrzuje v tom, 
že ergonomii pracovního místa 
není přikládána taková důleži-
tost, jakou by si zasloužila.

Hlavní nešvary 
umístění pracoviště

Namáhání očí
Pro oči je velice namáhavé, 
pokud je monitor otočen proti 
oknu a tedy venkovní světlo 
dopadá na obrazovku moni-
toru, kde dochází k odleskům 
okna v obrazovce, hlavně 
u lesklých obrazovek. Pro oči 

je ale mnohem horší varian-
tou, kdy je monitor postaven 
zády k oknu a jeho obsluha 
sedí obličejem proti oknu. Byť 
je to zcela jasné a logické, a asi 
většina z vás bude souhlasit 
s výše napsaným textem, je po-
měrně hodně pracovišť umís-
těno právě takto.  

Správné postavení monito-
ru je bokem k oknu tak, aby 
venkovní světlo nedopadalo 
na obrazovku a aby oči nebyly 

namáhány přímým pohledem 
do okna.

Namáhání krční páteře

Práce na notebooku velmi za-
těžuje krční páteř, nutnost 
sklánět hlavu nad monitorem 
notebooku vede k bolestem krč-

ní páteře. Řešení existují dvě, 
ideální volbou je externí moni-
tor připojený k notebooku, kte-
rý je umístěn ve správné výšce. 

Toto je možnost pro ty, kteří 
většinu dne pracují na jednom 
pracovišti. Druhou možností je 
nastavitelný skládací stojánek 
pod notebook, jenž zajistí opti-
mální zvednutí displeje note-
booku do úrovně očí. Toto řeše-
ní vyžaduje externí klávesnici 
a myš, protože na zvednutém 
notebooku se velmi nepohodl-
ně píše.

Levnější, takzvané kancelář-
ské monitory, na tom však ne-
jsou o moc lépe než zmiňované 
notebooky. Jejich konstrukce, 

až na výjimky, neumožňuje 
výškové nastavení a výrobci asi 
předpokládají, že standardní 
výška člověka pracujícího s po-
čítačem je maximálně 150 cm, 
nebo že by ušetření deseti centi-
metrů plastu na noze monitoru 
bylo tak zásadní? Ať tak, či tak, 
jediným řešením je podložení 
takového monitoru, tak aby byl 
v úrovni očí.

Jak tedy správně

Správné vybavení a nastave-
ní pracovního místa je zřejmé 
z obrázku vlevo. Základem je 
kvalitní polohovatelná židle, 
která umožňuje výškové nasta-
vení a zajišťuje oporu bederní 
páteře. Ruce položené na klá-
vesnici by měly svírat pravý 
úhel s tělem. Výšku monitoru 
upravíme tak, aby horní hrana 
obrazovky byla ve výšce očí, 
díky tomu je náš posed přiro-
zený a nejsme nuceni výrazně 
namáhat krční páteř. Osvětle-
ní místnosti by mělo být rov-
noměrné a pokud možno stále 
stejně intenzivní. Pokud jde 
o pracoviště grafi ka nebo tiska-
ře je výhodné volit světlo o tep-
lotě  5000K. To umožní kdykoliv 
srovnávat barevnost libovol-
ných výtisků s barevností dat 
na nakalibrovaném monitoru. 

Jan Štor, Grafi e CZ

Ergonomie pracoviště
Technologie: Správné držení těla při práci s počítačem je velmi 
důležité, pokud chcete dlouhodobě vydržet bez zdravotních potíží 

a častých návštěv rehabilitačních terapeutů.

Personalizujeme s Adobe InDesignem CS5!

Vážený pane Doubku,
dovolujeme si vás oslovit nabídkou jejíž p esnou speci  kaci uvádíme následn .

Pert Doubek
Úzká 234
578 14 Jihlava

D kujeme za vaši pozornost a p i p ípadném zájmu se vám bude v novat naše 
prodava ka Veronika Pomalá.

Digitální osobní kopírka PC-D320
PC-D320 je digitální kopírka s doplňkovou tiskovou funkcí.. Uživatelům tak zaručueí bezproblémové kopírování 
a vysoce kvalitní tisk rychlostí 14 kopií za minutu a výstup první kopie (FCOT) za pouhé 11,2 sekundy. Nejnovější 
digitální technologie použitá v řadě PC-D zaručuje nejen kopie špičkové kvality, ale navíc nabízí např. možnost kopíro-
vání 2 na 1 nebo funkci "jedno skenování s opakovaným tiskem", která umožňuje kopírce k vytištění až 99 kopií provést 
pouze jediné skenování originálu. Další výhodu digitálního kopírování představuje funkce elektronického třídění 
doposud nemyslitelná u analogových osobních kopírek bez mechanické třídičky. Navíc "režim úspory toneru" minima-
lizuje náklady na spotřební materiál snižováním množství toneru použitého pro tisk.
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D kujeme za vaši pozornost a p i p ípadném zájmu s
prodava ka Veronika Pomalá.

cí.. Uživatelům
tup první kopi
kopie špičkové
tiskem", která u

álního kopírov
bez mechanick
í toneru použi

Vážená paní Krásná,
dovolujeme si vás oslovit nabídkou jejíž p esnou speci  kaci uvádíme následn .

Petra Krásná
Široká 268/2
478 23 Hodonín

D kujeme za vaši pozornost a p i p ípadném zájmu se vám bude v novat naše 
prodava ka Jitka Nováková.

Canon imagePrograf iPF5000
Tiskárna imagePrograf iPF5000 je vybavena širokou škálou nových technologických prvků včetně nových inkoustů, 
a zajišťuje tak společnosti Canon postavení předního dodavatele digitálních zobrazovacích řešení pro všechny fáze 
zpracování obrazu – od zachycení až po jeho výstup. Model imagePrograf iPF5000 je v segmentu velkoformátového 
tisku skutečně řešením nové generace. Společnost Canon využila svých dlouhodobých zkušeností a vynikajících 
výsledků dosažených v oboru digitálních zobrazovacích technologií a přišla s touto mimořádnou tiskárnou určenou 
pro špičkové fotografy. 
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Vážená paní Krásná,
dovolujeme si vás oslovit nabídkou jejíž p esnou spec

D kujeme za vaši pozornost a p i p ípadném zájmu s
prodava ka Jitka Nováková.

Canon imagePrograf iPF5000
Tiskárna imagePrograf iPF5000 je vybavena širokou škálou nových te
a zajišťuje tak společnosti Canon postavení předního dodavatele dig
zpracování obrazu – od zachycení až po jeho výstup. Model imagePr
tisku skutečně řešením nové generace. Společnost Canon využila s
výsledků dosažených v oboru digitálních zobrazovacích technologií 
pro špičkové fotografy.

Vážený pane Nováku,
dovolujeme si vás oslovit nabídkou jejíž p esnou speci  kaci uvádíme následn .

Josef Novák
Hroudova 25
675 21 Heraltice

D kujeme za vaši pozornost a p i p ípadném zájmu se vám bude v novat naše 
prodava ka Jana Rychlá.

Zařízení Canon Color imageRUNNER C3220
bylo navrženo pro hladkou integraci do vašeho stávajícího prostředí jako 
dynamický centrální terminál zajišťující kompletní automatizaci práce v kanceláři 
a správu cenných zdrojů – důležité obchodní informace, vize a znalosti. Toto prostorově úsporné zařízení je vybaveno funkcí 
vyspělého digitálního kopírování, funkcemi schránky, síťovým tiskem, skenovacími funkcemi a navíc umožňuje snadnou distribuci 
informací v různorodém digitálním prostředí. Zařízení Color imageRUNNER C3220 skenuje barevné stránky se skutečným 
rozlišením 600 x 600 dpi a dokáže přesně zachytit všechny detaily na originálu. Čtyři bubny a technologie tisku s jedním 
průchodem papíru zajišťují rychlost až 32 stran za minutu při zpracování barevných i černobílých dokumentů. Automatický 
oboustranný tisk přispívá k všestranné produktivitě a zároveň šetří náklady na papír. Toto zařízení také zajišťuje stálou přesnost 
a konzistentnost barevného tisku v celém podniku. Bezolejové S-Tonery Canon s širším barevným gamutem produkují atraktivní 
barvy s lehkým leskem. Rozlišení tisku dosahuje hodnoty až 2400 dpi eqivalentní x 600 dpi a úrovní barev je 256. Četné 
volitelné doplňky pro manipulaci s dokumenty, kompletační schopnosti a podpora pro široký sortiment médií umožňují tvorbu 
kvalitních atraktivních dokumentů ve vlastním podniku a s tím spojené snížení nákladů.

Vážený pane Nováku,
dovolujeme si vás oslovit nabídkou jejíž p esnou speci  kaci uvádíme následn .

Josef Novák
Hroudova 25
675 21 Heraltice

D kujeme za vaši pozornost a p i p ípadném zájmu se vám bude v novat naše 
prodava ka Jana Rychlá.

Zařízení Canon Color imageRUNNER C3220
bylo navrženo pro hladkou integraci do vašeho stávajícího prostředí jako 
dynamický centrální terminál zajišťující kompletní automatizaci práce v kanceláři 
a správu cenných zdrojů – důležité obchodní informace, vize a znalosti. Toto prostorově úsporné zařízení je vybaveno funkcí 
vyspělého digitálního kopírování, funkcemi schránky, síťovým tiskem, skenovacími funkcemi a navíc umožňuje snadnou distribuci 
informací v různorodém digitálním prostředí. Zařízení Color imageRUNNER C3220 skenuje barevné stránky se skutečným 
rozlišením 600 x 600 dpi a dokáže přesně zachytit všechny detaily na originálu. Čtyři bubny a technologie tisku s jedním 
průchodem papíru zajišťují rychlost až 32 stran za minutu při zpracování barevných i černobílých dokumentů. Automatický 
oboustranný tisk přispívá k všestranné produktivitě a zároveň šetří náklady na papír. Toto zařízení také zajišťuje stálou přesnost 
a konzistentnost barevného tisku v celém podniku. Bezolejové S-Tonery Canon s širším barevným gamutem produkují atraktivní 
barvy s lehkým leskem. Rozlišení tisku dosahuje hodnoty až 2400 dpi eqivalentní x 600 dpi a úrovní barev je 256. Četné 
volitelné doplňky pro manipulaci s dokumenty, kompletační schopnosti a podpora pro široký sortiment médií umožňují tvorbu 
kvalitních atraktivních dokumentů ve vlastním podniku a s tím spojené snížení nákladů.

Zdroj obrazových dat. 
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průchodem papíru zajišťují rychlost až 32 stran za minutu při zpracování barevných i černobílých dokumentů. Automatický 
oboustranný tisk přispívá k všestranné produktivitě a zároveň šetří náklady na papír. Toto zařízení také zajišťuje stálou přesnost 
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kvalitních atraktivních dokumentů ve vlastním podniku a s tím spojené snížení nákladů.

Canon imagePrograf iPF5000
Tiskárna imagePrograf iPF5000 je vybavena širokou škálou nových technologických prvků včetně nových inkoustů, 
a zajišťuje tak společnosti Canon postavení předního dodavatele digitálních zobrazovacích řešení pro všechny fáze 
zpracování obrazu – od zachycení až po jeho výstup. Model imagePrograf iPF5000 je v segmentu velkoformátového 
tisku skutečně řešením nové generace. Společnost Canon využila svých dlouhodobých zkušeností a vynikajících 
výsledků dosažených v oboru digitálních zobrazovacích technologií a přišla s touto mimořádnou tiskárnou určenou 
pro špičkové fotografy. 

Digitální osobní kopírka PC-D320
PC-D320 je digitální kopírka s doplňkovou tiskovou funkcí.. Uživatelům tak zaručueí bezproblémové kopírování 
a vysoce kvalitní tisk rychlostí 14 kopií za minutu a výstup první kopie (FCOT) za pouhé 11,2 sekundy. Nejnovější 
digitální technologie použitá v řadě PC-D zaručuje nejen kopie špičkové kvality, ale navíc nabízí např. možnost kopíro-
vání 2 na 1 nebo funkci "jedno skenování s opakovaným tiskem", která umožňuje kopírce k vytištění až 99 kopií provést 
pouze jediné skenování originálu. Další výhodu digitálního kopírování představuje funkce elektronického třídění 
doposud nemyslitelná u analogových osobních kopírek bez mechanické třídičky. Navíc "režim úspory toneru" minima-
lizuje náklady na spotřební materiál snižováním množství toneru použitého pro tisk.

Databáze. 

Výsledné personalizované 
dokumenty 

Správná ergonomie pracoviště 

5000K

Špatná, pro tělo velmi namáhavá pozice.

S V Ě T 
O F S E T O V É H O 

T I S K U

RAKOUSKO: Jako první 
firma v Evropě investovala 
rakouská Vorarlberger Me-
dienhaus-Gruppe do Quad-
tech, nedávno vylepšeného 
regulačního rejstříkového 
systému s regulací Fan-
-Out, upozornil ve svém 
čísle z devátého listopadu 
německý odborný časopis 
Deutscher Drucker. Sys-
tém s kamerami Multicam 
se instaluje na pět věží tis-
kového kotoučového ofse-
tového stroje Manroland-
-Geoman o šířce 1 220 mm 
v závodě Schwarzach 
v okresu Bregenz. Díky této 
investici se zvýší produkti-
vita rotačky, instalované 
v roce 1994 a vyrábějící 
od té doby více než  pět mi-
liónů kusů  novin a příloh 
týdně. Ve Schwarzachu bu-
dou tak moci napříště tisk-
nout jak na papír 45 g/m2, 
tak i na 60 g/m2. Regulace 
Fan-Out kompenzuje au-
tomaticky chyby rejstříku, 
jež vznikají od jedné  role 
k druhé, přičemž korektu-
ry Fan-Out se neprovádějí 
ručně. Kamery Multicam 
na věži rozpoznávají po-
dle Quadtech značky až 
do 1,36 mm při rychlostech 
až 17,6 m/s. Poruchy drá-
hy se tak dají rychle zjistit 
a odstranit.

-ala-
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Vdnešní době se zdá být 
velmi komplikované 
pracovat se zákazní-

ky, rozlišovat jejich důležitost 
či jejich přínos pro vaši spo-
lečnost. Je však zcela na mís-
tě si položit otázku: „Vydě-
lávám na spolupráci s tímto 
klientem?“ Je zcela logické, že 
se jedná o primární otázku, 
za kterou však následuje mno-
ho dalších. Abychom na tyto 
otázky nalezli odpověď, je zce-
la nezbytné disponovat sofi sti-
kovanými prostředky. Není to-
tiž v lidských silách udržovat 
takový systém pomocí sáčků, 
papírků ani samotných excelo-
vých tabulek. 

Marketing a obchod 
z reálných dat

Informační systémy pro oblast  
polygrafi ckého průmyslu dnes 
dovolují zaznamenat veškeré 
procesy uvnitř tiskárny. Lze 
tedy reálně zhodnotit veške-
ré úkony s realizací zakáz-
ky včetně informace o počtu 
zainteresovaných osob. Tyto 
informace lze třídit, některé 
automaticky vyhodnocovat 
a následně používat pro další 
obchodní strategie. Analýzu 
a doporučení však dnes tyto 
systémy neumí! Zde je nutný 
odborný pracovník. Co všech-
no nám tedy může takový in-
formační systém říci?

Nejsme kalkulačka!

Představme si situaci, kdy 
nám přijde požadavek na kal-
kulaci zakázky. Ihned je vi-
dět, jak často klient se mnou 
spolupracuje, kdy tomu bylo 
naposled, kolik kalkulací za-
kázek poptává a kolik oprav-
du realizuje. Zde bychom byli 
překvapeni, jak malé procento 
realizací je na úkor kalkulací 
v českých tiskárnách. A dělat 
fi nanční kalkulačku pro klien-
ta, jenž zadává jinde, rozhod-
ně nemá smysl. 

Co naši klienti chtějí?

Je zcela logické, jak snadné je 
udržovat přehled o typu aplika-
cí, které jsme pro klienta reali-
zovali a v jakém objemu. Není 
jedno, zda klient poptává velko-
formátový tisk (CAD či grafi ka), 
tisk klasického merkantilu, re-
alizaci aplikací s dalšími typy 
dokončení nebo zda objednává 
atypické zakázky. Každá apli-
kace má pro nás jinou hodnotu, 
časovou náročnost, nutnost ko-
operace i fi nanční přínos. Je vel-
mi pravděpodobné, že pokud 

jsme schopni zákazníka takto 
zařadit, můžeme mu s velkou 
pravděpodobností úspěchu na-
bídnout podobnou aplikaci (či 
typ zušlechtění), o které dříve 
nevěděl a naši obchodníci ji 
mají běžně v nabídce, či se zde 
objevila jako novinka. 

Finance aneb na dluh 
nedáváme

Je až překvapující, jak se v Čes-
ké republice nahlíží na platbu 
za zboží. Neschopnost platit či 

mnohdy spíše neochota platit 
za zboží vytváří pro české tis-
kárny výrazný objem peněz 
jdoucí v celkové částce od dese-
titisíců až ke statisícům. Infor-
mační systém nám hned při 
požadavku na kalkulaci ukáže 
platební bilanci a není důvod 
kalkulovat či dokonce realizo-
vat zakázku, když klient není 
ochoten platit. Ukazuje se v pra-
xi, že je lepší takovéto klienty 
odmítnout, protože je malá šan-
ce získat dlužnou částku zpět či 
aspoň její část. 

Mimo jiné nás systém infor-
muje o kalkulacích versus re-
álné ceny, objemu platby, době 
splatnosti či platební morálce 
klienta. Základní, přesto mnoh-
dy přehlížené faktory.   

Opravdu obchodujeme?

Kvalitní informační systém 
nám i řekne, zda s klientem 
pravidelně komunikujeme. Zda 
pomocí klasické či elektronické 
komunikace, zda u klienta byl 
náš obchodník a jaký. Jaký byl 
výstup ze setkání. Jak klient 
reagoval na speciální nabídku/
slevu či případně zda pro za-
dání zakázky klient využívá 
webového portálu či kontaktuje 
zákazníka. Velmi podstatnou 
informací je i časové období, 
kdy klient během roku realizuje 
zakázky. V případě, že poptávka 
je jen v určitém období, je nutné 

vědět proč či být případně pro-
aktivní před obdobím aktivity 
klienta. Tedy lehce ho k nám 
popostrčit. 

Data nikoliv analýza!

To, co nám informační systém 
nabídne, jsou data. Ty je však 
nutné umět zpracovat, inter-
pretovat a efektivně je využít. 
To znamená nabídnout kliento-
vi aplikace, o které by měl mít 
zájem ve správný čas. Zde je 
nutné, aby tuto činnost vykoná-
val odborník a řídil obchodní 
i marketingovou činnost tím 
správným směrem. Bohužel, 
tato osoba v dnešní době v mno-
ha tiskárnách chybí. Správ-
ným krokem je i výběr klienta. 
Mnohdy se ukazuje, že dlou-
holetý zákazník nám přináší 
celkově ztrátu, přestože celko-
vý obrat fi nancí je obrovský, 
a na druhé straně nám utíkají 
menší zákazníci s drobnými 
zakázkami, kde by naše zisky 
nebyly zanedbatelné. 

Shrnutí

Informační systémy nám na-
bídnou mnohem více infor-
mací, než jsme tady dokázali 
zmínit. V mnoha případech se 
jedná o základní data, která 
však majitelům a ředitelům tis-
káren chybí v jejich rozhodova-
cím procesu. Je nutné si uvědo-
mit, že MIS nejsou jen systémy 
na shromaždování dat, ale také 
nástrojem pro další aktivní čin-
nosti tiskárny.

-mk-

Není klient jako klient
Komunikace: Rozhodněte se, kteří klienti jsou přínosem a kteří jsou jen ztrátou fi nancí a času pro vaši fi rmu.
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Velikost zakázek

Zadavatel Poskytovatel

Typy zakázek

Četnost zakázek

Platební morálka

Kvalita dodaných dat

ROZLIŠUJTE SVÉ KLIENTY

Revoluèní novinka                                                 je pro nadcházející sezónu
jasným favoritem v oblasti digitálního produkèního tisku!
Jako technologický lídr máme pod svou taktovkou celou øadu inovací v oblasti digitálního tisku. Tou poslední je nová øada bizhub PRESS. 
Bizhub PRESS s rozlišením 1200 x 1200 dpi a 8bitovou barevnou hloubkou tiskne i jemné odstíny bez viditelných moaré efektů. Vysoká stabilita plnobarevného tisku je dosahována díky in-line měřicímu systému. Revoluční jednotka 
pro vlhčení papíru na výstupu s následným tlakovým rovnáním snižuje časové prostoje potřebné před dalším zpracováním výtisků. Při profesionálním nasazení jistě oceníte jasnější a stabilnější výtisky srovnatelné s ofsetovým tiskem. 
Díky vysoké všestrannosti při zpracování médií, schopnosti profesionálního dokončování a zjednodušeného začlenění do pracovního procesu znatelně zvýšíte produktivitu a získáte řadu nových obchodních příležitostí. 

Rychlost tisku plnobarevných i černobílých stran: 80 stran A4/min. (46 A3/min.) 
Gramáž papíru: 64-350 g/m2 (oboustranný tisk až do 300 g/m2)
Formát papíru: min. 100 x 140 mm, max. 330 x 487 mm 
Možnost individuální certifikace dle ISO 12647-7 i pro váš bizhub PRESS C8000

TESTOVÁNO A OCENĚNO:
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Od uvedení prvního 
iPadu od společnosti 
Apple uběhl téměř je-

den rok a jeho nástupce už kle-
pe na pulty místních obchodů. 
Pojďme se však blíže podívat 
na zmiňovanou první verzi, 
kterou jsme měli v redakci No-
vin pro grafi cký průmysl, z po-
hledu praktického uživatele.

Zapůjčený model

Zapůjčený Apple iPad nabízel 
oproti klasické standardní vý-
bavě (procesor 1GHz, dotyko-
vý displej 9.7" IPS LED 1024 × 
768, BlueTooth, WiFi) integro-
vanou fl ash paměť 64GB a 3G 
připojení. 

Kam s ním?

Na začátku je nutné si vůbec 
defi novat, kam takovýto pro-
dukt směřuje. Rozhodně nena-
hrazuje telefon, tedy u fanouš-
ků technologií Apple proslulý 
iPhone (i když s ním sdílí ope-
rační systém iOS), ani pracov-
ní počítač, typicky iMac. Právě 
iPad nalezneme na rozhraní 
těchto dvou segmentů a jeho 
použití odráží komunikační 
trend společnosti. Tedy neu-
stálé spojení s internetem pro 
zisk aktuálních informací, 
přístup ke komunikačním sí-

tím typu Facebook či Twitter, 
přístup k emailovému účtu, 
obchodnímu účtu atd. Samo-
zřejmě lze s iPadem pracovat 
efektivně jako s poznámko-
vým blokem, kalendářem, což 
lze následně propojit s vaším 
počítačem pomocí iTunes 
pro další synchronizaci dat. 
A pak? Pak už jsou na řadě 
zajímavé aplikace. Tedy to, 
co odlišuje iPad od ostatních, 
tedy převážně čteček knih. 

Aplikace

Teprve široké portfolio aplikací 
ukáže na zásadní rozdíl. Jako 
zástupce novin jsem logicky za-
mířil do oblasti on-line publika-
cí. Zde narůstá velmi velká pod-
pora pro publikování na iPadu 
a počet časopisů se výrazně roz-
růstá. S moduly pro publikační 
činnost, které nedávno předsta-
vil Quark. Zde lze jen pochválit 
možnost dostupnosti aktuální-
ho vydání, možnosti prohlíže-

ní ve dvou formátech a přede-
vším využit interaktivity, která 
zde donedávna nebyla. Díky 
společné platformě lze použít 
i aplikace na iPhone, ale pokud 
jsou k dispozici obě platformy, 
není nad čím váhat. Rozdíl je 
na první pohled rozpoznatelný 
v oblasti rozlišení, prokreslení 
a animací. 

A co aplikace v polygrafi i? 
Těžko byste hledali takovou 
aplikaci na marketu iTunes 

a musíte se spolehnout na spe-
cializovanější dodavatele pro-
gramů a možnosti následné-
ho webového propojení, např. 
Heidelberg nebo HiFlex. V pra-
xi toto ukazuje Heidelberg 
v systému Prinect/Prinance, 
kde se lze připojit vzdáleně 
k řídícímu či manažerskému 
systému v ofsetové tiskárně 
a sledovat produkci či zadávat 
výrobní příkazy.

iBook

Za zmínku stojí samotný 
iBookStore. Jedná se o obchod 
s virtuálními knižními publi-
kacemi (dnes více jak 200 000 
knih). Vybrané knižní tituly 
jsou ke stažení zdarma a lze 
tak nakouknout do světa 
elektronických knih. Čte-
ní je opravdu jednoduché 
a přehledné. Lze změnit ve-
likost a typ fontu, lze vyhle-
dávat cizí slova ve slovníku 
či na Wikipedii. Samotnou 
kapitolou je hlasové čtení tex-
tu, ale to necháme na jindy. Co 
víc, interaktivita otevírá zcela 
nové možnosti prezentování 
obrazového obsahu, jakým je 
komiks. Pro šetrnou práci se 
zrakem lze pomocí pár klik-
nutí přizpůsobit jas IPS pane-
lu. Právě komunikační mož-
nosti odlišují knihy pro iPad 

od konkurence a čtení dostává 
zcela jiný rozměr. 

Shrnutí

Apple iPad staví na velmi kvalit-
ním provedení, jednoduchém 
ovládání a především na apli-
kacích, které vdechují tabletu 
život. Právě zvyšující se dostup-
nost informací, her, knih, časo-
pisů, novin, komiksů, webové 
interaktivity a s tím spojené 
„legální“ služby jsou tahákem 
pro uživatele moderních tech-
nologií. 

Tablet Apple iPad je rozhod-
ně velmi dobrým doplňkem 
pracovní stanice, ať již v podo-
bě plnohodnotného statického, 
nebo mobilního pracoviště.

Děkujeme společnosti 
Quentin s. r. o. za zapůjčení 

tabletu Apple iPad 
k redakčnímu testu.

-mk-

Aplikace, konektivita, kreativita
Test: Úspěšný tablet Apple iPad první verze je na trhu již jeden rok. S odstupem času a jistým nadhledem jsme se 

podívali na možnosti jeho uplatnění v praktickém životě. Co ho odlišuje od konkurence? Aplikace!

INZERCE

Přehledná elektronická knihovna. 

Informace 
o produktu

www.Qstore.cz

Přízem
í obchodního centra Galerie HARFA, metro B – Č

es
ko

m
or

av
sk

á,
 P

ra
ha

 9

Rychlost tisku plnobarevných i černobílých stran je  60 A4/min. (34 A3/min)
Gramáž papíru 64-300 g/m2 (platí i pro oboustranný tisk)
Formát papíru min. 100 x 140 mm, max. 330 x 487 mm

Pøedstavujeme cenovì atraktivní                                              , 
který pøináší mimoøádné produkèní možnosti pro široké spektrum zákazníkù.
Jako technologický lídr máme pod svou taktovkou celou øadu inovací v oblasti digitálního tisku. Tou poslední je nová øada bizhub PRESS. 
Bizhub PRESS s rozlišením 1200 x 1200 dpi představuje revoluční 8bitovou hloubku barevného tisku s jemnými gradienty bez viditelných rušivých efektů. Vysoká stabilita plnobarevného tisku je dosahována díky in-line měřicímu systému. 
Revoluční jednotka pro vlhčení papíru s následnou tlakovou adjustáží snižuje časové prostoje potřebné ke stabilizaci potištěného archu z běžného digitálního tiskového stroje před dalším zpracováním. Při svém podnikání můžete využít 
výsledků, které témeř odpovídají ofsetovému tisku, jsou jasnější a stálejší. Díky vysoce všestrannému zpracování médií, profesionálním možnostem závěrečných úprav a zjednodušené integraci pracovního procesu získáte znatelně vyšší 
produktivitu a nové atraktivní obchodní příležitosti. 

Nabízíme vám individuální provedení certifikace  
dle ISO 12647-7 i pro váš bizhub PRESS C6000

ADV. VERSION 1 ADV. VERSION 2 MASTER PAGE

Customization example II.

Printing providers 
690 readers

Other readers

Advertisiment agencies  
and graphic designers  

320 readers
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F otograf, moderátor 
a  pořadatel fotografi c-
kých akcí a  setkání fo-

tografů a  besed se zajímavý-
mi hosty, provozovatel Galerie 
WWG.CZ (www.wwg.cz), vlast-
ník společnosti HELLER.CZ 
s. r. o. – nabízející služby v ob-
lasti fotografi e a  prodej origi-
nálních fotografi í předních 
českých fotografů.

Kdy a proč padla 
volba právě 
na exotický nástroj 
didgeridoo?

V  roce 2006 jsem byl na  čtyř-
denním hudebním festivalu 
Beautiful Days v  anglickém 
Devonu. Ve  dvou písních sku-
piny Levellers byl začleněn 
tento aboriginský hudební 
nástroj. A jedním z desítek do-
provodných programů festiva-
lu byla výuka hry „na  větev“. 
Fotografoval jsem oboje. A po-
slouchal. O  rok později jsem 
si v  Praze koupil svůj první 
nástroj.

Můžete nám stručně 
nástroj představit?
Didgeridoo, yedaki, větev... 
Dutý eukalyptový kmen vyžra-
ný termity o  délce obvykle je-
den až dva metry. Délka nástro-
je, druh eukalyptu, tvar dutiny 
a mnoho dalších aspektů ovliv-
ňují zvuk nástroje. V  kvalitě 
od upomínkových australských 
předmětů až po  kvalitní kon-
certní nástroje.

Jaké jsou Vaše úspěchy, 
plány, ambice?

Největším úspěchem je radost 
z  každodenní hry. Radostí pak 
možnost učit se od  zřetelně 
nejlepšího hráče světa Ondřeje 
Smeykala. Rád předávám ener-
gii nástroje svým posluchačům 
(na  zahájení mých besed s  fo-
tografy, herci, zpěváky apod.) 
Za  úspěchy považuji jak různé 
pozvánky k  zahájení rozlič-
ných výstav a  setkání fanouš-
ků didgeridoo tak i  možnosti 
vystoupení s  Jiřím Stivínem či 
býti hostem hudebního setká-

ní paní Zuzany Stírské v  kul-
tovním divadle Semafor. Mou 
hlavní ambicí je neustálé zlep-
šování svých hráčských doved-
ností a nadále, s  radostí předá-
vat tóny svých nástrojů.

Jak často cvičíte, 
kde Vás lze vidět
na didgeridoo hrát naživo?

Jednou až dvakrát ročně jez-
dím na  workshopy již zmi-
ňovaného Ondry Smeykala, 
který je nejen vynikajícím 
hráčem, ale i skvělým pedago-
gem. A mezi tím cvičím, učím 
se skoro každý den. A kde hraji 
veřejně? Pravidelně například 
na Večerech s fotografem nebo 
Setkáních Jiřího Hellera.

Kdybych chtěl také začít 
hrát na didgeridoo, co je 
k tomu třeba a kde nástroj 
seženu?

Ke  hraní je opravdu dobré 
mít didgeridoo (smích tázané-
ho). Nástroj je možné si koupit 

v  pražské prodejně U  Džoudy-
ho, od  vynikajícího českého 
výrobce Tomáše Dufka pro-
střednictvím serveru www.
czechdidgeridoo.com, nebo aus-
tralské nástroje třeba přímo 
od Ondřeje Smeykala. 

Existuje podle Vás nějaký 
vztah mezi 
didgeridoo a fotografi í? 
Pokud ano, jaký?

Ano, desítky snímků, na nichž 
jsem s  nástrojem zobrazen 
(vlastní smích), didgeridoo 
jako již tradiční úvod Večerů 
s  fotografem. A  stovky mých 
fotografi í českého guru did-
geridoo Ondřeje Smeykala. 
Vlastně ještě jedna spojitost 
mne v poslední době napadla. 
Hudba – fotografování – do-
mov. Šestým rokem nyní hraji 
na  zcela dřevěný hudební ná-
stroj, v  letošním roce jsem za-
čal fotografovat dírkovou ko-
morou – celodřevěný výrobek 
s  dírkou na  místě obvyklého 
objektivu. A v představách bu-
doucího bydlení směřuje mé 
srdce k celodřevěnému srubu.

Co říci závěrem? 

Vzhledem k  výčtu všech akti-
vit Jiřího Hellera určitě napad-
ne nejednoho zvídavého čte-
náře zcela obligátní (a logická) 
otázka: 
Jak vlastně lze skloubit tako-
výto koníček s  tak náročnou 
profesí a všemi aktivitami s tím 
spojenými? 

Jiří Heller odpovídá s  lyšác-
kým úsměvem a tím nejlepším 
možným způsobem (v  kterém 
je zároveň ukryta jedna ze zá-
sadních životních pravd): 
„Je to otázka životních priorit 
a možností."

Děkuji za rozhovor 
a přeji mnoho úspěchů!

INZERCE

byla příliš vysoká, zatímco 
kurz skákání se dal pořídit 
za 170 dolarů. První seskok ab-
solvoval v  Pittstownu ve  státě 
New Jersey. Skákalo se z letadla 
Cessna 206 na zeleném padáku 
T 10 z  armádního výprodeje, 
typ „kulatý vozembouch“. Ná-
sledovaly další seskoky v  USA, 
Kanadě a potom hlavně na do-
mácí půdě. 

Přes šest set seskoků

Antonín Karásek má nyní 
za sebou už přes šest set sesko-
ků. Je držitelem mezinárodní 
parašutistické licence D, pů-
sobí jako instruktor a zaučuje 

nováčky. Na  počátku 90. let 
bylo skákání komunitní zále-
žitostí. Amatérští parašutisté 
se sdružovali okolo své záliby 
podobně jako horolezci, surfa-
ři či vodáci. Postupem času se 
i parašutismus zkomercionali-
zoval, je z  něj tak trochu pou-
ťová atrakce. Část parašutistů 
se živí jako instruktoři, s  je-
jichž pomocí si v  komerčním 
středisku může poblíž letiště 
skočit v tandemu i úplný začá-
tečník.

Sport s trochou recese

Skákání do  terénu byla dřív 
meta, k  níž začátečníci obdiv-

ně vzhlíželi. Než je instruktor 
pustil ke  skoku mimo letiště, 
museli opakovaně prokázat, 
že se například strefí do dese-
timetrového kruhu. Antonínu 
Karáskovi a jeho přátelům ko-
munitní atmosféra a  možnost 
skákání do  terénu chyběly, 
a  tak vytvořili klubovou, tro-
chu recesistickou skupinu 
Parahospody. Postupně se 
na ni nabalují další parašutis-
té. Letošní ročník se skupině 
Parahospody vydařil. Para-
šutisté seskočili k  několika 
hospodám, u nichž do té doby 
„neměli zářez“, znovu „orazít-
kovali“ tradiční plochy a  při 
tom všem si „vyráběli kvalitní 
žízeň“. 

Parašutismus není 
nijak lacinou záležitostí

Platí se za  provoz letadla. 
Například Brigadýr stojí asi 
6 000 Kč na hodinu. Když za tu 
dobu stihne tři lety mimo leti-
ště po třech skákajících, zapla-
tí každý parašutista za seskok 
asi 700 Kč. Padákový komplet 
stojí okolo 100 000 Kč. „Sport 
pro nezaměstnané to oprav-
du není,“ konstatuje Antonín 
Karásek, vedoucí manažer 
organizační složky Komori 
International Netherlands pro 
střední a východní Evropu.

Exotické tóny & fotografi e
Fotograf a muzikant: Jiří Heller, propagátor moderní i klasické fotografi e, se nám 

v tomto rozhovoru představí v netypické roli – hráče na didgeridoo.

AN 2, které je známé pod jménem Andula. 

Jiří Heller v akci (foto: Miroslav Zajíc).

Přes polygrafi i k parašutismu 
dokončení ze str. 5

www.novinygp.cz číslo 21 / 13. prosinec 2012 25,00 Kč
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Fotokniha: stylový dárek pod stromeček

Ukázka rozhraní pro tvorbu fotoknihy. 

Tip: Vánoce jsou za dveřmi a mnozí z nás již usilovně přemýšlejí, 
jakým dárkem potěšit své nejbližší. Co takhle fotoknihou?

V edle klasických fotoa-
lb, fotografi ckých ob-
razů či velkoformáto-

vých fotografi í se stala během 
pár posledních let velkým hi-
tem fotokniha – stylové a  plně 
personalizované „fotoalbum“.
Nevýhodou moderních digitál-
ních technologií je, že jsou pře-
vážně „jen“ virtuální. Digitál-
ní fotografi e není fotografi í jako 
takovou, je pouhou hromadou 
„jedniček a  nul“, o  kterou mů-
žete kdykoli snadno příjít (ztrá-
ta, nebo kolaps PC, externího 
disku, fl ash paměti). Naštěstí 
si v  poslední době tuto skuteč-

nost spousta lidí již uvědomuje 
a snaží se tak zvěčnit své sním-
ky do fyzické podoby. 

Fotokniha 

Představuje osobitý a  originál-
ní dárek, který potěší srdce ka-
ždého. Jedná se o stylový soubor 
vzpomínek, emocí a  krásných 
chvil, který máte stále po ruce. 
Bezpochyby největší přednos-
tí je možnost personalizace. 
Fotoknihu – tj. formát, design, 
vazbu a samozřejmě obsah – si 
tak můžete přizpůsobit přesně 
k  obrazu svému. Další výhodu 

představují koncové ceny, které 
nejsou nijak závratné.

Možnosti a nabídka

Při zadání klíčového slova 
„fotokniha“ do  vyhledávače 
vám vyjedou mraky odkazů – 
od těch větších a známých spo-
lečností přes různé malé (home) 
fi rmičky až po různé blogy. Ur-
čitě se zde vyplatí vsadit na jis-
totu a zavítat raději do známých 
vod prověřených výrobců a do-
davatelů fotoknih. Mezi nej-

Rok 2012 je nenávratně 
za  námi. Pro Noviny pro 
grafi cký průmysl to byl ov-
šem rok plný změn a nových 
plánů. Od ledna 2012 je ten-
to odborný peridodický ti-
tul tištěn na  inkoustovém 
produkčním stroji typu roll-
-roll. Jako první v  ČR a  SR 
přinášíme tištěnou platfor-
mu pro customizovanou ko-
munikaci.
Foto na titulní straně tohoto 
vydání je určeno pouze Vám. 
Bylo připraveno technologií 
Direct Smile a  zpracovala 
jej společnost Adverticom 
v Brně. 

Hodně zdraví Vám a Vašim 
blízkým přeje redakce NGP.
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Adobe® Creative Suite® 6. Nová tvář kreativity.

Nezapomeňte si upgradovat 
své starší produkty CS3 a CS4 do kon-
ce letošního roku, poté už to nepůjde. 

Podrobnosti: www.amsoft .cz/upgrade

Prodej: www.amsoft .cz/prodejci

Amos Soft ware, spol. s r. o.
autorizovaný distributor Adobe Systems

www.amsoft .cz

Individual issues - 214 variants

Aneta Nováková
Koločkova 147/4123
110 00 Prague 10
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Digital Inkjet Printing -  
New Opportunities for the newspaper

- newspaper competitive advantages: The newspaper is first 
periodical medium for professionals in the Czech Republic 
(Czechia) which is printed on the inkjet technology.

- newspaper´s financial stability increases
- newspaper has wider portfolio services for current adverti-

sers
- new regional customization creates new commercial ad-

vertisers e.g. regional commercial printing providers offer 
local services for individual groups of readers 

- customization creates a new opportunity to connect very 
specific information among specific readers

- variable numbers of circulation
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