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Čo bolo vo výrobnej hale včera, dnes už nestačí. Treba sa začať obzerať po novinkách a poriadne udrieť po vrecku. 
Heidelberg ponúka riešenie, ktoré neznamená premrštené náklady a otvára novú dimenziu aj z pohľadu servisu.
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Heidelberg 
ponúka riešenie
„Moderný biznis nemôže ísť ako po masle 
so starým myslením.“

Prenajímanie tlačových strojov je už dlhšie realitou, ale 
„prenájom“ výrobnej kapacity je inovatívnou myšlienkou, 
ktorá rýchlo našla svojich adresátov. Model Subscription 
znamená, že zákazník nekupuje stroj, ale má k dispozícii 
technológiu za dohodnutú mesačnú platbu. Dodávateľ sa 
o technológiu permanentne stará a garantuje určitú úroveň
kvality a produktivity. Zákazníkom môže spadnúť kameň zo 
srdca, veď vďaka prenájmu sú na tepe najnovších trendov 
bez toho, aby sa zaťažili veľkou investíciou. Môžu venovať 
všetky sily biznisu, neriešia neustále sa vyvíjajúce otázky 
digitalizácie a automatizácie, čoraz náročnejší servis. Byť 
o krok vpred pred konkurenciou znamená zvládať stále
sofistikovanejšie výrobné technológie, a to nie je jednoduché 
ani pre veľké tlačiarne. Okrem toho sú veľmi nízke marže 

a firmy potrebujú, aby mali predpokladateľné náklady 
na prevádzku, s ktorými sa dá kalkulovať. Výrobcovia 
tlačových strojov začínajú chápať, že predaj hardvéru nestačí. 
Heidelberg priniesol vlastný recept, ako zmeniť zabehnuté 
pravidlá, aby bol výsledný efekt čo najlepší. Princíp 
fungovania prenájmu je premyslený do posledného detailu.

Prvé naplnené vízie
Stačí odskočiť si do susedného Rakúska. V Emskirchene 

rozvíja biznis firma FK Fürther Kartonagen, ktorá patrí 
do spoločnosti WEIG. Osou podnikania je výroba krabičiek 
a na tento sortiment sa chcú koncentrovať aj v budúcnosti. 
So spoločnosťou Heidelberg ich spájajú strategické 
i obchodné záujmy. Spoločne implementovali nový 

Heidelberg začal ponúkať tzv. Subscription model tento rok a už má za sebou 20 úspešných projektov tohto nového systému "prenájmu výrobnej kapacity". 
Najčastejšie je tento model spojený s vlajkovou loďou Heidelbergu, tlačovým strojom Speedmaster XL 106.
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model spolupráce pre tlač krabičiek a v Emskirchene 
pribudli na základe dohody o prenájme dva nové stroje 
Speedmaster XL 106 spolu s digitálnym zázemím. 
Vstúpili tak do éry priemyslu 4.0. 

Model Subscription si pochvaľujú tiež v nemeckom 
Dortmunde, kde pôsobí úspešná tlačiarenská firma Lensing 
Group. Generálny riaditeľ Martin Cremer zdôraznil, že sa 
usilujú o ďalší rast, ale zároveň sa chcú naplno venovať 
aktuálnym zákazkám. Spájajú prítomnosť s budúcnosťou, 
preto siahli po novom modeli, ktorý naplnil ich očakávania. 
Môžu pružne reagovať na potreby zákazníkov, ale rozšírenie 
digitalizácie všetkých procesov je už ďalším krokom 
dopredu. „Ponúkame zákazníkom inteligentný kompletný 
systém, zahŕňajúci tlač, servis, spotrebný materiál 
a softvérové riešenia,“ povedal Ulrich Hermann, člen správnej 
rady spoločnosti Heidelberg, ktorý je zároveň šéfom pre 
digitálne záležitosti. Nezabudol podotknúť, že Subscription 
model zvyšuje produktivitu, čo je predpokladom dlhodobej 
dohody so zákazníkom.

Dokonalá súhra prináša ovocie
Zmluva sa uzatvára na určité obdobie (napríklad 

päť rokov), potom sa obnovuje technologické zázemie. 
Ako prenájom funguje? Začína sa na začiatku. Vstupné 
konzultácie a analýzy poskytne Heidelberg. Na základe 
vyhodnotenia situácie a predpokladanej výrobnej kapacity 
zákazníka sa zvolí výrobná technológia – typ stroja, softvér, 
integrácia, servisné služby, spotrebné materiály a ďalšie 
aspekty. Všetko sa deje v súhre so zákazníkom. Spolu 
s vybraným strojom získava ďalšie služby, ako sú stála 
diagnostika stavu stroja (služba Predictive monitoring), 
servisné služby, dodávky spotrebných materiálov, náhradné 
diely, permanentné vylepšovanie a aktualizácia softvéru, 
ale i tréning obsluhy či diagnostika výkonnosti. Výhodou 
je, že tlačiari platia len za mesačný prenájom. Nielenže sa 

môžu plne koncentrovať na realizáciu svojich nápadov 
v biznise, ale dôležité je aj to, že náročné investície sa stanú 
minulosťou. Zákazník platí pevnú mesačnú splátku, ktorá 
sa - podobne ako kilometre u prenajatého auta - odvíja od 
predpokladaného mesačného nájazdu/ počtu výtlačkov.

Efektivita každučkého kroku
Vybrať správny stroj býva hamletovskou otázkou. 

Avšak uplatnením Subscription modelu odpadne riešenie 
problému, aký typ stroja na svoju výrobu použiť. Ani 
starosti s výrobnou technológiou už nebudú na programe 
dňa. Špičkové zázemie dodávateľa je zárukou, že sa bude 
stále dosahovať perfektná kvalita a produktivita. Zákazník 
má permanentne k dispozícii najvyspelejšie technológie. 
Po vypršaní dohodnutého obdobia nasleduje obnova, ktorá 
tvorí súčasť celého procesu. Vďaka presným prepočtom sú 
výrobné náklady predvídateľné a plánovateľné. Model znižuje 
personálne náklady a eliminuje náhodné výpadky vo výrobe. 
Dodávateľ zabezpečí tiež dodávky spotrebných materiálov. 
Servis je čoraz náročnejší, zvyšuje sa tlak na maximalizáciu 
produktivity, svoju rolu zohrávajú i personálne náklady. Nie 
je tomu tak dávno, čo tlačiarne museli mať doslova armádu 
servisných technikov. Náročnosť ich financovania boli firmy 
nútené prehodnotiť, ale podstatou problému je, že pokročilé 
stroje interní zamestnanci nedokážu opravovať. Servis strojov 
sa robí z vonkajších zdrojov, to je tajomstvo trendového 
slovíčka „outsourcing“. Vývoj stále napreduje, takže nastáva 
čas, keď budú tlačiarne „outsourcovať“ výrobné kapacity. 
Stroje budú stáť v tlačiarňach, ale starať sa o ne budú 
dodávatelia. A či Heidelberg časom zabezpečí aj personál? 
Renomovaný výrobca si dáva záležať, aby hudba budúcnosti 
znela už teraz. Nedá sa povedať, že sa prispôsobuje dobe – 
proste ju určuje.
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