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Slučování zakázek aneb 
optimalizace v prepressu
Všechny tiskárny jsou pod velikým konkurenčním tlakem a hledají cesty k vyšší celkové produktivitě.  
Jednou z možností, jak již v předtiskové fázi snižovat náklady na tisk, je slučování zakázek.

Slučování zakázek na tiskový arch je běžnou praxí. Prakticky 
všechny tiskárny se snaží šetřit peníze za desky a papír, 
a především drobné zakázky přiřazují k jiným. Děje se tak 
ale manuálně, jen u vybraných zakázek a stojí to hodně času 
a námahy. Navíc ohlídat zakázky sdružené na archu, nebo je 
dokonce nějakým způsobem třídit dle zvolených parametrů je 
náročné a někdy i skoro nemožné. A to mluvíme o slučovaní 
zakázek v malém. Kdyby se slučování mělo stát v tiskárně 
běžným systémovým nástrojem a zpracovávat se měly velké 
počty zakázek, nebylo by to v současné (manuální) praxi 
možné zvládnout. Přitom optimální sdružování zakázek 
na archu může tiskárně výrazně ušetřit papír nebo tiskové 
desky… Zkrátka je to jedna z možností, jak již v předtiskové 
fázi výrazně snížit náklady na tisk, a tedy ušetřit peníze. Je ale 
třeba k tomu přistupovat trochu systematicky.

Automatické slučování zakázek neboli „Ganging“ je jedna 
z vlastností Prepress Manageru (PPM), heidelberského 
workflow pro řízení zakázek v předtiskové fázi. Možnost 
sloučení je zde jedním z parametrů, které se v rámci PPM 

zakázce zadávají. Ostatní už zajišťuje systém sám na základě 
vstupních zakázkových dat a nastavených požadavků.

Slučovat lze libovolné typy zakázek a produktů (obálky, 
přílohy, letáky, vizitky, vybrané stránky apod.) o různých 
nákladech. Jediným omezujícím parametrem je pochopitelně 
shodný výstupní materiál. Navíc lze u každé zakázky/produktu 
nastavit různé parametry, např. požadovaný počet výtisků, 
typ papíru, termín expedice, dráhu papíru, případně i kód 
produktu pro vybraný způsob skládání atp. Na základě těchto 
parametrů pak systém hledá optimální variantu pro sloučení 
zakázek.

Jedná se tedy o automatizovaný způsob slučování zakázek, 
kdy systém sám nalezne a nabídne optimální řešení dle 
zvolených parametrů. Níže je detailněji popsán postup 
slučování zakázek. Je z něj zřejmé, že cesta ke snižování počtu 
zbytečně vysvícených desek a potištěného papíru není vůbec 
složitá. Stačí mít jen sofistikované programy, které za vás práci 
provedou.

Automatizované slučování zakázek na tiskovém archu umožňuje systematicky a ve velkém šetřit náklady na tisk.
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Slučování zakázek v prepress manageru

Zakázku nebo její část (např. obálku, stránku atp.),  
která bude určená ke sloučení, je třeba označit – tj. odeslat ji  
do tzv. Gang poolu, což je jakýsi zásobník zakázek 
po slučování. Při odesílání je možné pro vybranou zakázku 
nastavit různé parametry, např. požadovaný počet výtisků, 
typ papíru, termín expedice, dráhu papíru, případně i kód 
produktu pro vybraný způsob skládání. 

V Gang poolu lze kombinovat libovolné typy produktů 
(obálky, přílohy, letáky, vizitky apod.). Jednotlivé zakázky 
nebo jejich části se do Gang poolu postupně ukládají 
ve formátu XML. Pro vytvoření sloučené zakázky se založí 
nová prázdná zakázka, do které se následně naimportují 
jednotlivé zakázky/produkty určené ke sloučení. Zakázky 
v Gang poolu je možné různě třídit či filtrovat podle vybraných 
kritérií (např. typ papíru, datum expedice, požadovaný náklad 
apod.). Takže je např. možné ke sloučení vybrat jen zakázky 
na matnou křídu 150 g/m² atp.  

Ke sloučení na arch je možné pomocí funkce  
„Import PDF“ dodatečně přidat i jednotlivé soubory, které 
nebyly předem zpracovány. Pro potřebu optimalizace je 
třeba určit některé parametry (např. cena za desky, cena 
za papír atp.). U parametrů lze také určit jejich váhu (tedy 
např. vybrat ideální variantu pro min. počet desek). Na základě 
těchto parametrů zvolí systém optimální variantu a poskládá 
jednotlivé produkty na tiskový arch. V případě potřeby je 
pochopitelně možné jednotlivé produkty ručně přemístit 
do jiné pozice.

Systém poskytuje souhrnné informace o sloučené 
zakázce. Je vidět, kolik archů bude potřeba vytisknout, jaké 
bude využití archu, kolikrát je jednotlivý produkt na archu 
a případně i kolik bude vytištěno navíc. Tyto informace je 
možné uložit či vytisknout jako report ke sloučené zakázce. 
Kdyby v některé ze zdrojových zakázek došlo ke změně, je tato 
změna zobrazena před odesláním sloučené zakázky na výstup. 
Pomocí funkce „reload source pages“ se data sloučené zakázky 
jednoduše automaticky aktualizují.

Zakázku nebo její část, která bude určená ke sloučení, stačí jednoduše označit, 
tj. odeslat ji do tzv. Gang poolu, což je jakýsi zásobník zakázek po slučování.

Jednotlivé produkty (užitky) umístěné na sloučeném archu si drží příslušné označení ze zdrojové zakázky pro snazší 
identifikaci při dalším zpracování (např. číslo zakázky, číslo archu, zákazník).

Na základě předvolených parametrů pro optimalizaci systém poskládá 
jednotlivé produkty na tiskový arch.


