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Kalkulácia zákaziek, plánovanie výroby, predtlačová 
príprava, tlač, dokončujúce spracovanie, expedícia 
a fakturácia - je možné, aby o tom všetkom aj o jed-
notlivých procesoch mal jeden človek neustále pre-
hľad a v prípade potreby dokázal zasiahnuť? 

So systémom Prinect od Heidelbergu áno. 

Obrovská sila tohto systému spočíva v jeho schop-
nosti zvládať zložité procesy polygrafickej prevádzky 
jednoduchým spôsobom a v jasných krokoch. Prinect 
poskytuje všetko potrebné pre efektívnu výrobu a vy-
tvára podmienky pre rýchlejšie a operatívnejšie ovlá-
danie celej technológie výroby. Je kľúčom k integrácii 
tlačiarenskej prevádzky. Prinect je koncipovaný ako 
hardvérovo a softvérovo modulárny systém. To umož-
ňuje pružne prispôsobovať procesné usporiadanie 
špecifickým potrebám polygrafickej firmy (tlačiareň 
si môže zabezpečiť len tie moduly, ktoré sú z jej 
pohľadu dôležité a využiteľné).

Digitálne technológie už niekoľko rokov zna-
menajú v oblasti polygrafie výrazné skrátenie 
prípravných časov, zrýchlenie celého spracovania 
a v neposlednom rade takisto pokles vstupných 
nákladov, spojených so znižovaním chybovosti. 
Úspech súčasnej tlačovej produkcie je podmienený 
dokonalou súhrou viacerých rôznych procesov. 
Kdekoľvek sa vyskytne problém, napríklad v podo-
be chybného PDF súboru, zle použitých farebných 
ICC profilov alebo nedokonalého prepojenia 
jednotlivých aplikácií, sú jeho výsledkom časové 
a finančné straty. A práve čas a peniaze sú zdroje, 
ktoré rozhodne nikdy nemali navyše hlavne malé 
a stredné podniky. To dnes platí dvojnásobne, keď 
stúpa objem maloobjemových zákaziek a úmerne 
s tým sa zvyšuje i podiel, ktorý je z celkového pro-
dukčného času nutné vyhradiť na rôzne prípravné 
práce, vrátane administratívnych a riadiacich 
a taktiež na čas, spotrebovaný na vyfarbenie zákaz-
ky do podoby zhodnej s nátlačkom; samozrejme je 
potrebné takisto započítať i materiálové náklady, 
ktoré sú s vyfarbením spojené. 

Systém Prinect od Heidelbergu je riešením uve-
dených problémov – veľmi významne urýchľuje 
a automatizuje všetky fázy pred samotnou tlačou, 
predtlačovú prípravu, tlač i dokončujúce operá-
cie a podstatne tým znižuje celkovo náklady aj 
výrobné termíny. Kompletné pracovné prostredie 
(workflow) má vysoko modulárnu štruktúru 
a pozostáva  z desiatok aplikácií, ktoré sa dajú 

Dôvodom tohto stavu bolo to, že v minulosti nee-
xistoval spoločný základ, ani všeobecná platforma, 
na ktorej by mohli rôzni výrobcovia polygrafických 
technológií takýto systém, či jeho jednotlivé časti, 
založiť. Neexistoval spoločný základ pre technolo-
gickú a dátovú informáciu, ktorá by bola schopná 
prejsť od začiatku výroby až do jej konca a pritom 
sprostredkovať opakovateľné a spoľahlivé vyrobe-
nie ľubovoľnej tlačovej zákazky. 

Doba, kedy to nebolo možné, je ale minulosťou. 
Základ terajšej, ale aj budúcej tlačovej produkcie 
je obsiahnutý v skratke „JDF“ (Job Definition 
Format). Na jeho definícii sa podieľali všetci sve-

podľa oblasti nasadenia rozdeliť na riešenie pre 
manažment zákaziek, riadenie produkcie a správu 
farieb.

Systém Prinect -  (budúcnosť práve začala)
Možno nie všetci si uvedomujeme, ale žijeme 
digitálnu dobu, v ktorej dochádza k zásadnej 
zmene štruktúry hodnôt. Najväčšou hodnotou 
takmer v ľubovoľnom odbore ľudskej činnosti sa 
stáva informácia, ktorá je v ten správny okamžik 
na správnom mieste. Takáto informácia veľakrát 
rozhoduje o všetkom. Tomuto trendu sa nevyhlo 
ani odvetvie polygrafického priemyslu. S nástupom 
výkonnej počítačovej techniky, schopnej v reálnom 

samostatne nepredajné

čase spracovať obrovské balíky obrazových dát, sa 
situácia začala výrazne meniť aj v tejto oblasti. 

Aj napriek tomu jednotlivé technologické kroky vo 
väčšine tlačiarenských prevádzkach na Slovensku 
sa prevádzajú stále oddelene od ostatných. Inými 
slovami to znamená, že sa nevyužíva polygrafický 
výrobný systém, v ktorom by všetky informácie 
o zákazke prechádzali automaticky so zákazkou 
celým jej výrobným cyklom a boli využívané jed-
noznačným spôsobom. Toto sa týka ako predáva-
nia samotnej zákazky medzi jednotlivými výrobný-
mi operáciami, tak riadiacich informácií slúžiacich 
pre plánovanie výroby všeobecne. 

tovo významní výrobcovia tlačových technológií, 
združených v konzorciu CIP4. 
JDF teda ponúka schopnosť riadiť ľubovoľnú tla-
čovú úlohu od jej začiatku až do finálneho konca 
a navyše obsahuje schopnosť spojenia produkcie 
s riadením, inými slovami prevádzať technické 
riešenie s ekonomickou a prevádzkovou stránkou 
výroby. A čo je dôležité, tieto schopnosti má bez 
závislosti na použitých programových nástrojoch, 
ktoré tak môžu pochádzať od rôznych výrobcov.

Spoločnosť Heidelberger Druckmaschinen AG,  
prvýkrát predstavila svoju víziu obecného digi-
tálneho výrobného systému, ktorý využíva JDF 

Obr. Prinect Scheduler

 

Aby bola Vaša tlačiareň perfektne vybavená pre trh, musia byť všetky postupy vo firme 

transparentné a dotiahnuté do konca. Preto Heidelberg pre Vás vyvinul Prinect: Prinect 

zjednocuje, riadi a urýchľuje Váš celkový výrobný proces. Takto sa môžete spoľahnúť na 

hladký pracovný tok, ktorý Vám ponúka najvyššiu kvalitu a flexibilitu.

Heidelberg Slovensko, s.r.o.
Novobanská 10 • 851 01 Bratislava • tel.: 02/63 81 06 30 • www.heidelberg.sk

Get prinected!



Noviny pre grafický priemysel     8/2013 Noviny pre grafický priemysel     8/2013

formát, už v roku 2000 na výstave drupa. Táto 
koncepcia sa intenzívne rozvíja v podobe systé-
mu Prinect, ktorý predstavuje jediné a jedinečné 
modulárne systémové riešenie, kde sú na základe 
určitých SW komponentov spojované jednotlivé 
výrobné operácie do kompletného výrobného 
reťazca.
Procesy, ktoré doposiaľ prebiehali izolovane, ako 
je „management“, „prepress“, „press“ a „post-
press“, si vymieňajú informácie v rámci systému 
Prinect na základe jednotného štandardu dátovej 
informácie. Je tým dosahovaná istota, flexibilita 
a transparentnosť celého produkčného procesu. 
Celkovo sa tým zvyšuje efektívnosť výrobného 
reťazca - od návrhu až po faktúru za hotový tlačový 
produkt. 

Štruktúra systému Prinect
Systém Prinect v podstate pozostáva z riadiacich 
manažérov (správcov), časť z nich kontroluje a za-

bezpečuje produkciu výroby a ďalší sa 
podieľajú na sledovaní a zabezpe-
čovaní tzv. manažérskych funkcií. 
Jadrom systému je Prinect Integ-
ration Manager, ktorý sa stará nie-
len o správu, ale takisto o uklada-
nie jednotlivých JDF dokumentov 
zahrňujúcich informácie o zákaz-
kách. Prinect Integration Manager 
navyše slúži aj ako základné systémové 
rozhranie pre komunikáciu v rámci JDF 
workflow celej tlačiarenskej firmy. 
Prinect Cockpit, ktorý je neoddeliteľnou sú-
časťou tohto základného modulu, zabezpečuje 
jednotné užívateľské rozhranie, ktoré umožňuje 
náhľad a riadenie procesov v rámci celého výrob-
ného reťazca. Na celý tento základný modul sa po-
tom napájajú ďalšie moduly, riešiace problematiku 
jednotlivých segmentov polygrafickej výroby. 
Prinect Integration Manager môže byť navyše 

stredia (workflow). Systém Prinect využíva otvo-
rený dátový štandard JDF, ktorý obsahuje všetky 
dáta a informácie o zákazke. Princíp práce s JDF 
spočíva vo vygenerovaní informácií o zákazke 
na začiatku výrobného reťazca. Dáta sú potom 
dostupné pre všetky nasledujúce aplikácie od prí-
pravy až po dokončenie výroby.
V praxi sa najviac aplikuje kombinácia prepress 
a press, kde prichádza k prepojeniu modulárneho 
produkčného systému pre prípravu predtlačových 
dát s tlačovým strojom a vlastnou tlačou. Naprí-
klad v príprave dát modul Signa Station zabezpe-
čuje hárkovú montáž a prestavuje základný kameň 
digitálnej produkcie. To isté platí o module Prinect 
MetaDimension (RIP) - jeho funkcia je spraco-
vanie dát a ich výstup na nátlačkové zariadenie, 
zariadenie CTP pre osvit tlačových platní a prípra-
va parametrov pre prednastavenie tlačového stroje 
- generovanie CIP4-PPF.
V oblasti press modul Prinect Press Center v sebe 
spája ovládanie stroja a riadením farieb a sútlače 
do jedného centrálneho pultu atď.

Nový 
modul Prinect 

Business Mana-
ger (v minulosti modul 

„Prinance“) má široké spektrum 
využitia a je ideálny aj pre veľké tlačiar-

ne. Integrácia dát aplikácií z Business Prinectu 
do prostredia Produktion Prinectu (JDF/JMF) 
zlepšuje transparentnosť a značne zjednodušuje 
spracovanie dát, čo pomáha lepšie plánovať úlohy 
a obchodné prípady. Výhodou je, že plánovanie, 
kalkulácie a výrobné dáta jednotlivých oddelení 
(prepress, press, a postpress) sú k dispozícii v rov-
nakom systéme k nahliadnutiu takmer v reálnom 
čase. 

Výhody
•	 PRINECT ucelené workflow Heidelberg 
•	 Riešenie tlačovej produkcie 
•	 Riešenie správy farieb
•	 Riešenie pre manažment zákaziek (MIS 

SYSTEM)
•	 Bezpečná investícia vďaka štandardu 

JDF

Na záver
Ako vyplýva z uvedených faktov, každý z modulov 
systému Prinect znamená sám o sebe pre užívateľa 
podstatnú výhodu; najväčší úžitok ale prinesú, 
keď sú nasadené ako kompletné riešenie, čím sa 
jednotlivé prínosy navzájom synergicky znásobia. 
Nasadenie systému Prinect je uľahčené jeho pruž-
nosťou, vďaka ktorej sa dá systém postupne roz-

širovať  podľa potreby polygrafickej firmy a podľa 
požiadaviek  jej zákazníkov.  
Určitá časť systému Prinect je vždy súčasťou do-
dávky v prípade, že si zákazník zabezpečí tlačový 
stroj Heidelberg Speedmaster alebo zaria-denie 
CtP Heidelberg, vďaka modularite systému je ale 
na ňom, v akej miere bude systém využívať, prípad-
ne ktoré z modulov sa rozhodne podľa aktuálnych 

potrieb včleniť do svojho terajšieho vybavenia.

Pripravil: František Martančík
Zdroj: Heidelberg

Obr. Prehľad jednotlivých modulov pre jednotlivé oblasti výrobného cyklu

Obr. Color Toolbox 11.0

Obr. Meta Dimension

doplnený ešte o ďalšiu nadstavbu označovanú ako 
Scheduler, ktorá slúži k on-line dynamickému plá-
novaniu výroby. Koncepcia tohto modulu je odliš-
ná od ostatných častí Prinect, pretože je postavený 
na architektúre JDF/JMF, čo mu umožňuje živé 
plánovanie výroby s využitím spätnej väzby od jed-
notlivých koncových zariadení. Zjednodušene 
povedané, vďaka tejto nadstavbe je v tlačiarni vždy 
prehľad o stave rozpracovanosti jednotlivých záka-
ziek a vyťaženosti jednotlivých výrobných kapacít.

Výroba - Riešenie produkcie - Production Solutions 
Ako sme už v predchádzajúcom texte uviedli,  
Prinect je modulárnej konštrukcie a jeho základ 
tvoria (moduly) tzv. riadiaci manažéri, ktorí riadia 
a spravujú ďalšie moduly obsiahnuté v systéme. 
Čo do počtu možných komponentov (modulov) 
je táto sekcia systému Prinect najrozsiahlejšia, 
integruje predtlačovú prípravu, tlač a dokončujúce 
spracovanie do vzájomne prepojeného a komuni-
kujúceho procesu, ktorého hlavným prínosom pre 
užívateľa je skrátenie produkčných časov a zvýše-
nie produktivity práce. Základným predpokladom 
pre dosiahnutie týchto cieľov je široké 
zdieľanie dát v priebehu ce-
léhopracovného 
pro-

Riešenie pre manažment zákaziek - Prinect Busi-
ness Manager
Pohľad na workflow v polygrafickom priemysle 
sa až príliš často obmedzuje len na nástroje pre 
predtlačovú prípravu, v lepšom prípade doplnené 
riešením prenosu dát do tlače či dokončujúceho 
spracovania. Je chybou, že len veľmi málo pozor-
nosti na sebe zatiaľ priťahuje oblasť manažmentu 
zákaziek, skrývajúci veľký potenciál pre zvýšenie 
efektivity celého výrobného procesu.
Systém Prinect od Heidelbergu je na tieto otázky 
vďaka integrovanému informačnému systému MIS 
(Management Information System) pripravený. 
Riešenie zahrňuje všetky fázy, počínajúc predbež-
nými kalkuláciami, cez plánovanie výroby, záznam 
dát z produkcie až po fakturáciu a konečné účtova-
nie; pri kalkuláciách systém 
prevádza užívateľa krok za krokom cenovými 
výpočtami v predtlačovej príprave, tlači a dokonču-
júcom spracovaní.

Obr. Prinect Station 75 (4.5.30)
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formát, už v roku 2000 na výstave drupa. Táto 
koncepcia sa intenzívne rozvíja v podobe systé-
mu Prinect, ktorý predstavuje jediné a jedinečné 
modulárne systémové riešenie, kde sú na základe 
určitých SW komponentov spojované jednotlivé 
výrobné operácie do kompletného výrobného 
reťazca.
Procesy, ktoré doposiaľ prebiehali izolovane, ako 
je „management“, „prepress“, „press“ a „post-
press“, si vymieňajú informácie v rámci systému 
Prinect na základe jednotného štandardu dátovej 
informácie. Je tým dosahovaná istota, flexibilita 
a transparentnosť celého produkčného procesu. 
Celkovo sa tým zvyšuje efektívnosť výrobného 
reťazca - od návrhu až po faktúru za hotový tlačový 
produkt. 

Štruktúra systému Prinect
Systém Prinect v podstate pozostáva z riadiacich 
manažérov (správcov), časť z nich kontroluje a za-

bezpečuje produkciu výroby a ďalší sa 
podieľajú na sledovaní a zabezpe-
čovaní tzv. manažérskych funkcií. 
Jadrom systému je Prinect Integ-
ration Manager, ktorý sa stará nie-
len o správu, ale takisto o uklada-
nie jednotlivých JDF dokumentov 
zahrňujúcich informácie o zákaz-
kách. Prinect Integration Manager 
navyše slúži aj ako základné systémové 
rozhranie pre komunikáciu v rámci JDF 
workflow celej tlačiarenskej firmy. 
Prinect Cockpit, ktorý je neoddeliteľnou sú-
časťou tohto základného modulu, zabezpečuje 
jednotné užívateľské rozhranie, ktoré umožňuje 
náhľad a riadenie procesov v rámci celého výrob-
ného reťazca. Na celý tento základný modul sa po-
tom napájajú ďalšie moduly, riešiace problematiku 
jednotlivých segmentov polygrafickej výroby. 
Prinect Integration Manager môže byť navyše 

stredia (workflow). Systém Prinect využíva otvo-
rený dátový štandard JDF, ktorý obsahuje všetky 
dáta a informácie o zákazke. Princíp práce s JDF 
spočíva vo vygenerovaní informácií o zákazke 
na začiatku výrobného reťazca. Dáta sú potom 
dostupné pre všetky nasledujúce aplikácie od prí-
pravy až po dokončenie výroby.
V praxi sa najviac aplikuje kombinácia prepress 
a press, kde prichádza k prepojeniu modulárneho 
produkčného systému pre prípravu predtlačových 
dát s tlačovým strojom a vlastnou tlačou. Naprí-
klad v príprave dát modul Signa Station zabezpe-
čuje hárkovú montáž a prestavuje základný kameň 
digitálnej produkcie. To isté platí o module Prinect 
MetaDimension (RIP) - jeho funkcia je spraco-
vanie dát a ich výstup na nátlačkové zariadenie, 
zariadenie CTP pre osvit tlačových platní a prípra-
va parametrov pre prednastavenie tlačového stroje 
- generovanie CIP4-PPF.
V oblasti press modul Prinect Press Center v sebe 
spája ovládanie stroja a riadením farieb a sútlače 
do jedného centrálneho pultu atď.

Nový 
modul Prinect 

Business Mana-
ger (v minulosti modul 

„Prinance“) má široké spektrum 
využitia a je ideálny aj pre veľké tlačiar-

ne. Integrácia dát aplikácií z Business Prinectu 
do prostredia Produktion Prinectu (JDF/JMF) 
zlepšuje transparentnosť a značne zjednodušuje 
spracovanie dát, čo pomáha lepšie plánovať úlohy 
a obchodné prípady. Výhodou je, že plánovanie, 
kalkulácie a výrobné dáta jednotlivých oddelení 
(prepress, press, a postpress) sú k dispozícii v rov-
nakom systéme k nahliadnutiu takmer v reálnom 
čase. 

Výhody
•	 PRINECT ucelené workflow Heidelberg 
•	 Riešenie tlačovej produkcie 
•	 Riešenie správy farieb
•	 Riešenie pre manažment zákaziek (MIS 

SYSTEM)
•	 Bezpečná investícia vďaka štandardu 

JDF

Na záver
Ako vyplýva z uvedených faktov, každý z modulov 
systému Prinect znamená sám o sebe pre užívateľa 
podstatnú výhodu; najväčší úžitok ale prinesú, 
keď sú nasadené ako kompletné riešenie, čím sa 
jednotlivé prínosy navzájom synergicky znásobia. 
Nasadenie systému Prinect je uľahčené jeho pruž-
nosťou, vďaka ktorej sa dá systém postupne roz-

širovať  podľa potreby polygrafickej firmy a podľa 
požiadaviek  jej zákazníkov.  
Určitá časť systému Prinect je vždy súčasťou do-
dávky v prípade, že si zákazník zabezpečí tlačový 
stroj Heidelberg Speedmaster alebo zaria-denie 
CtP Heidelberg, vďaka modularite systému je ale 
na ňom, v akej miere bude systém využívať, prípad-
ne ktoré z modulov sa rozhodne podľa aktuálnych 

potrieb včleniť do svojho terajšieho vybavenia.

Pripravil: František Martančík
Zdroj: Heidelberg
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doplnený ešte o ďalšiu nadstavbu označovanú ako 
Scheduler, ktorá slúži k on-line dynamickému plá-
novaniu výroby. Koncepcia tohto modulu je odliš-
ná od ostatných častí Prinect, pretože je postavený 
na architektúre JDF/JMF, čo mu umožňuje živé 
plánovanie výroby s využitím spätnej väzby od jed-
notlivých koncových zariadení. Zjednodušene 
povedané, vďaka tejto nadstavbe je v tlačiarni vždy 
prehľad o stave rozpracovanosti jednotlivých záka-
ziek a vyťaženosti jednotlivých výrobných kapacít.

Výroba - Riešenie produkcie - Production Solutions 
Ako sme už v predchádzajúcom texte uviedli,  
Prinect je modulárnej konštrukcie a jeho základ 
tvoria (moduly) tzv. riadiaci manažéri, ktorí riadia 
a spravujú ďalšie moduly obsiahnuté v systéme. 
Čo do počtu možných komponentov (modulov) 
je táto sekcia systému Prinect najrozsiahlejšia, 
integruje predtlačovú prípravu, tlač a dokončujúce 
spracovanie do vzájomne prepojeného a komuni-
kujúceho procesu, ktorého hlavným prínosom pre 
užívateľa je skrátenie produkčných časov a zvýše-
nie produktivity práce. Základným predpokladom 
pre dosiahnutie týchto cieľov je široké 
zdieľanie dát v priebehu ce-
léhopracovného 
pro-

Riešenie pre manažment zákaziek - Prinect Busi-
ness Manager
Pohľad na workflow v polygrafickom priemysle 
sa až príliš často obmedzuje len na nástroje pre 
predtlačovú prípravu, v lepšom prípade doplnené 
riešením prenosu dát do tlače či dokončujúceho 
spracovania. Je chybou, že len veľmi málo pozor-
nosti na sebe zatiaľ priťahuje oblasť manažmentu 
zákaziek, skrývajúci veľký potenciál pre zvýšenie 
efektivity celého výrobného procesu.
Systém Prinect od Heidelbergu je na tieto otázky 
vďaka integrovanému informačnému systému MIS 
(Management Information System) pripravený. 
Riešenie zahrňuje všetky fázy, počínajúc predbež-
nými kalkuláciami, cez plánovanie výroby, záznam 
dát z produkcie až po fakturáciu a konečné účtova-
nie; pri kalkuláciách systém 
prevádza užívateľa krok za krokom cenovými 
výpočtami v predtlačovej príprave, tlači a dokonču-
júcom spracovaní.

Obr. Prinect Station 75 (4.5.30)



22. august 2013

noviny
pre grafický priemysel

Heidelberg Slovensko, s.r.o.
Novobanská 10 • 851 01  Bratislava • tel.: 02/63 81 06 30
www.heidelberg.sk

PRINECT - Tajomstvo vášho úspechu

138 / 

Kalkulácia zákaziek, plánovanie výroby, predtlačová 
príprava, tlač, dokončujúce spracovanie, expedícia 
a fakturácia - je možné, aby o tom všetkom aj o jed-
notlivých procesoch mal jeden človek neustále pre-
hľad a v prípade potreby dokázal zasiahnuť? 

So systémom Prinect od Heidelbergu áno. 

Obrovská sila tohto systému spočíva v jeho schop-
nosti zvládať zložité procesy polygrafickej prevádzky 
jednoduchým spôsobom a v jasných krokoch. Prinect 
poskytuje všetko potrebné pre efektívnu výrobu a vy-
tvára podmienky pre rýchlejšie a operatívnejšie ovlá-
danie celej technológie výroby. Je kľúčom k integrácii 
tlačiarenskej prevádzky. Prinect je koncipovaný ako 
hardvérovo a softvérovo modulárny systém. To umož-
ňuje pružne prispôsobovať procesné usporiadanie 
špecifickým potrebám polygrafickej firmy (tlačiareň 
si môže zabezpečiť len tie moduly, ktoré sú z jej 
pohľadu dôležité a využiteľné).

Digitálne technológie už niekoľko rokov zna-
menajú v oblasti polygrafie výrazné skrátenie 
prípravných časov, zrýchlenie celého spracovania 
a v neposlednom rade takisto pokles vstupných 
nákladov, spojených so znižovaním chybovosti. 
Úspech súčasnej tlačovej produkcie je podmienený 
dokonalou súhrou viacerých rôznych procesov. 
Kdekoľvek sa vyskytne problém, napríklad v podo-
be chybného PDF súboru, zle použitých farebných 
ICC profilov alebo nedokonalého prepojenia 
jednotlivých aplikácií, sú jeho výsledkom časové 
a finančné straty. A práve čas a peniaze sú zdroje, 
ktoré rozhodne nikdy nemali navyše hlavne malé 
a stredné podniky. To dnes platí dvojnásobne, keď 
stúpa objem maloobjemových zákaziek a úmerne 
s tým sa zvyšuje i podiel, ktorý je z celkového pro-
dukčného času nutné vyhradiť na rôzne prípravné 
práce, vrátane administratívnych a riadiacich 
a taktiež na čas, spotrebovaný na vyfarbenie zákaz-
ky do podoby zhodnej s nátlačkom; samozrejme je 
potrebné takisto započítať i materiálové náklady, 
ktoré sú s vyfarbením spojené. 

Systém Prinect od Heidelbergu je riešením uve-
dených problémov – veľmi významne urýchľuje 
a automatizuje všetky fázy pred samotnou tlačou, 
predtlačovú prípravu, tlač i dokončujúce operá-
cie a podstatne tým znižuje celkovo náklady aj 
výrobné termíny. Kompletné pracovné prostredie 
(workflow) má vysoko modulárnu štruktúru 
a pozostáva  z desiatok aplikácií, ktoré sa dajú 

Dôvodom tohto stavu bolo to, že v minulosti nee-
xistoval spoločný základ, ani všeobecná platforma, 
na ktorej by mohli rôzni výrobcovia polygrafických 
technológií takýto systém, či jeho jednotlivé časti, 
založiť. Neexistoval spoločný základ pre technolo-
gickú a dátovú informáciu, ktorá by bola schopná 
prejsť od začiatku výroby až do jej konca a pritom 
sprostredkovať opakovateľné a spoľahlivé vyrobe-
nie ľubovoľnej tlačovej zákazky. 

Doba, kedy to nebolo možné, je ale minulosťou. 
Základ terajšej, ale aj budúcej tlačovej produkcie 
je obsiahnutý v skratke „JDF“ (Job Definition 
Format). Na jeho definícii sa podieľali všetci sve-

podľa oblasti nasadenia rozdeliť na riešenie pre 
manažment zákaziek, riadenie produkcie a správu 
farieb.

Systém Prinect -  (budúcnosť práve začala)
Možno nie všetci si uvedomujeme, ale žijeme 
digitálnu dobu, v ktorej dochádza k zásadnej 
zmene štruktúry hodnôt. Najväčšou hodnotou 
takmer v ľubovoľnom odbore ľudskej činnosti sa 
stáva informácia, ktorá je v ten správny okamžik 
na správnom mieste. Takáto informácia veľakrát 
rozhoduje o všetkom. Tomuto trendu sa nevyhlo 
ani odvetvie polygrafického priemyslu. S nástupom 
výkonnej počítačovej techniky, schopnej v reálnom 

samostatne nepredajné

čase spracovať obrovské balíky obrazových dát, sa 
situácia začala výrazne meniť aj v tejto oblasti. 

Aj napriek tomu jednotlivé technologické kroky vo 
väčšine tlačiarenských prevádzkach na Slovensku 
sa prevádzajú stále oddelene od ostatných. Inými 
slovami to znamená, že sa nevyužíva polygrafický 
výrobný systém, v ktorom by všetky informácie 
o zákazke prechádzali automaticky so zákazkou 
celým jej výrobným cyklom a boli využívané jed-
noznačným spôsobom. Toto sa týka ako predáva-
nia samotnej zákazky medzi jednotlivými výrobný-
mi operáciami, tak riadiacich informácií slúžiacich 
pre plánovanie výroby všeobecne. 

tovo významní výrobcovia tlačových technológií, 
združených v konzorciu CIP4. 
JDF teda ponúka schopnosť riadiť ľubovoľnú tla-
čovú úlohu od jej začiatku až do finálneho konca 
a navyše obsahuje schopnosť spojenia produkcie 
s riadením, inými slovami prevádzať technické 
riešenie s ekonomickou a prevádzkovou stránkou 
výroby. A čo je dôležité, tieto schopnosti má bez 
závislosti na použitých programových nástrojoch, 
ktoré tak môžu pochádzať od rôznych výrobcov.

Spoločnosť Heidelberger Druckmaschinen AG,  
prvýkrát predstavila svoju víziu obecného digi-
tálneho výrobného systému, ktorý využíva JDF 

Obr. Prinect Scheduler

 

Aby bola Vaša tlačiareň perfektne vybavená pre trh, musia byť všetky postupy vo firme 

transparentné a dotiahnuté do konca. Preto Heidelberg pre Vás vyvinul Prinect: Prinect 

zjednocuje, riadi a urýchľuje Váš celkový výrobný proces. Takto sa môžete spoľahnúť na 

hladký pracovný tok, ktorý Vám ponúka najvyššiu kvalitu a flexibilitu.
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