
Subscribe to a smart future. 
Podeliť sa o úspech. 



© Heidelberger Druckmaschinen AG 

 



Náš svet  
sa mení. 



Ako aj 
naša  

branža. 

Digitalizácia 

Nové  
obchodné modely 

Nové  
výzvy 

Nové  
riešenia a  
možnosti 



Výzvy 
pre Vašu spoločnosť. 



Produktivita  
a využitie stroja 

Kontaktné 
body 

Celková 
efektívnosť  
zariadenia 



Ako môže byť produkcia maximalizovaná? 
Produktivita a využitie stroja.  

Priemerný ročný objem 
výroby 

Maximálne dosiahnutý 
ročný objem výroby 
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Celková efektívnosť zariadenia (OEE).  
Príklad: Speedmaster XL106. 

Maximum, čo môže byť dosiahnutý. 

365 dní │  24 hodín za deň  │  18.000 hárkov za hodinu 

= 158 miliónov hárkov  za rok 

= 100 % Celková efektívnosť zariadenia (OEE) 



Prevádzková dokonalosť. 
Ktoré OEE je možné dosiahnúť? 
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Nízka priemerná produkčná rýchlosť  

Údržba a technická dispozičnosť 

Realistická hranica 
výkonnosti 

Oblasť aktuálneho výkonu 
30 miliónov hárkov 

Oblasť očakávaného výkonu 

90 miliónov hárkov 

Aspoň 2 Min. prípravný čas na zakázku 
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The Sheetfed Milky Way 
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The Sheetfed Milky Way 

Real data of ~ 3.000 machines by  
F(x)=OEE(run length) – Jan 2018 

Impact of subscription 
contract visualized 



Heidelberg ponúka jedinečné produkty  a  
služby k zvýšeniu Vašej produktivity. 

• Moderný Workflow Integration  
s Prinect 

• Výkonnostné automatizačné 
funkcie v spojení s jedinečným Intellistart 2 
softvér 

• Inteligentné služby pre 
maximálnu dispozičnosť  

• Správne spotrebné materiály  
na zabezpečenie stabilnej produkcii 

= Push to Stop 



Náš 
Prísľub k výkonu. 



 Heidelberg Portfolio k zvýšeniu výkonu. 
 

Poradenstvo 

Training 

Servis: 
Sledovanie 
výkonu a  

kvality 

Spotrebné  
materiály 

Zariadenie 

Prinect 

Zvýšte Váš výkon. 
s Heidelberg  
portfóliom. 



Heidelberg Portfolio k zvýšeniu výkonu. 
 

Poradenstvo 

Training 

Servis: 
Sledovanie  

výkonu a 
kvality 

Spotrebné  
materiálie 

Zariadenie 

Prinect 

Subscription: 
Pay-per-sheet 



Náš nový prísľub k výkonu: 
Heidelberg Subscription. 

Investícia sa neobjaví vo Vašej bilancii: 
Prestúpite k modelu 
„Pay-per-Use“ (Subscription). 

Ako  subscription-zákazník máte voľný 
priestor sa sústrediť na predaj, rozvoj 
produktu a digitalizáciu s vašimi 
zákazníkmi. 

So subscription zmluvou profitujete od 
pridanej hodnoty.  A urobíte zisk 
nezávisle od úspor u materiálnych 
nákladov. 

S naším na mieru ušitým riešením 
(Zariadenie, softvér, služby, spotrebné 
materiálie) zvýšime Vašu produktivitu. 



Komponenty každej subscription-zmluvy: 
Heidelberg Subscription. 

• Subscription-
poradenstvo 
−Kontrola štruktúry zákazok,  

procesov a existujúcich 
strojov. Rozvoj  
možných budúcich trhových 
scenárii 

−Návrh pre strategické 
rozhodnutia investícii 

−Plán na optimalizáciu 
  produktivity  a  podpora na       
presadenie 
−Zhodnotenie biznisu na 

mesačnej báze (Kunde) 

Poradenstvo Servis 

• For-inštalačná kontrola 
• Inštalácia a odber 
• Školenie operátora 
• SystemService 36plus 
− Rozšírený o dobu  
platnosti zmluvy 
inkl. údržba,  
oprava und diely 

• Diely podliehajúce 
opotrebeniu 

• Výmena valcov 
• Predictive Monitoring 
• Print Color  

Management (PCM) 
• Optimalizácia tlačových 
   strojov 
• Odinštalovanie na konci  
  doby platnosti zmluvy 

Spotrebné materiály 

• Farby, zvlhčovacie 
prostriedky,  fólie, 
umývacie plátna,  
Wash-up & Go-Liner 

• Valce 
• Gumenné tkaniny, 
• Podkladový papier 
• Platne a  chemikálie 

 
Pre stroje s lakovaciou  
jednotkou: 
• Laky, lakovacie plátna 
• Rastrové  valce 
• Čistič rastrových valcov 
 
Voliteľné: 
• Špeciálne farby 

Zariadenie 

Typy strojov : 
• XL145/162 
• XL106 
• CX102/SX102 
• XL75/XL75 Anicolor 
 
Prinect: 
• Prinect Pressroom 

Manager 
 
Voliteľné: 
• Prinect Production 

Manager 
• Dodatočné Prinect 

Module 



My dodáme.  
Vy užívate. 



Čo je 
Vaša výhoda? 



Vaša výhoda: 
Heidelberg Subscription. 

• Žiadna investícia do strojov 
• Žiadne transakčné náklady 

• Žiadne riziko zostatkovej hodnoty  
• Financovanie?  

Prevezmeme za Vás my! 

• Vy vytvoríte hranice. Flexibilne. 
• Menej makulatúry 
• Kontinuálne vzdelávanie 

Vašich zamestancov 

Vy získate viac času, 
• si vybudovať a udržať úspešné vzťahy k Vašim zákazníkom 
• sa sústrediť viac na rozvoj Vašich najlepších obchodných nápadov 

a prísľub na výkon  
• získať viac objemu tlače 
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