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Digitalizace obchodních procesů 

Návštěvníci z řad odborníků shlédli během působivých 
life shows různá řešení k zeštíhlení procesů ve všech fázích 
výroby tisku, dále Lean Management a standardizaci, které 
mají za cíl předcházet chybám. Následovala řešení pro 
servis s přidanou hodnotou s využitím shromážděných dat, 
díky kterým jsou procesy transparentnější, a údržbu lze 
lépe plánovat. Ralf Sammeck, jednatel divize KBA-Sheetfed 
a člen představenstva Koenig & Bauer, a Thomas Göcke, 
vedoucí marketingu a CRM, seznámili návštěvníky s faktory 
úspěchu společnosti Koenig & Bauer v archovém ofsetu. 
Tyto faktory sahají od strategického směřování přes zaměření 
na oblasti růstu, na vynikající výrobky a silné partnery 
až ke spokojenosti zákazníků, zejména díky digitalizaci 
a s ní spojené nové nabídce v oblasti servisu. Jejich závěr 
zněl: „Spojujeme to, co naše zákazníky posouvá kupředu. 
Propojení lidí, strojů a dat umožňuje nové obchodní modely, 
které uživatelům zvyšují profit.“

Vystoupení odborníků na inovace
Gerriet Danz na základě příkladů předních společností 

ukazoval, jak kreativita, spolupráce, diverzita a kultura chyb 
přispívají k vývoji nových obchodních modelů a k tvorbě 
dodatečného užitku pro zákazníka. Podle něj digitální změna 
již nikdy nebude tak pomalá jako dnes.

Alexander Müller je přesvědčený, že díky digitální 
revoluci a exponenciálnímu růstu inovací žijeme v epochální 
době, jejíž důsledky ještě nedokážeme přesně odhadnout.

Nepřetržité digitální procesy v propojené 
tiskárně

Jako úvodní ukázku vyrobil stroj Rapida 76 vysoce kvalitní 
luxusní obaly pomocí technologie LED-UV za použití bílé 
barvy na kartonu s metalizovaným povrchem. Během 
komplexní prezentace sledovali odborníci stoprocentně 
digitální procesy se systémem MIS Optimus Dash 
s LogoTronic Professional a Esko Equinox, se strojem  
Rapida 105 PRO, který tiskl různé zakázky na obaly 
připravené pomocí MIS, s plochým výsekovým automatem 
Ipress 106 K PRO, s Rapida LiveApps Family a se servisními 
řešeními jako PressCall, Visual Press Support, Performance 
Reports a možnostmi preventivní údržby tzv. Predictive 
Maintenance. Sven Oswald, mimo jiné moderátor vědeckých 
pořadů veřejnoprávního rozhlasu Berlín-Brandenburg, 
vysvětloval a demonstroval možnosti moderní datové 
komunikace v propojené tiskárně. 

Přímo před očima odborníků byly do MIS Optimus Dash 
založeny zakázky s veškerými potřebnými pracovními kroky. 
Ti se tak mohli přesvědčit o flexibilitě a rychlosti tohoto 
moderního systému: od nahrání zakázky až po finální 
kalkulaci a vystavení faktury.

Po vytvoření zakázky v MIS pokračovala zakázka na stroj 
Rapida 105 PRO. Tiskaři mají veškeré informace ze systému 
ihned k dispozici v JDF-Ticketu na ovládacím pultu. Využívají 
tyto informace o zakázce spolu s daty přednastavení CIP3  
z prepressu k automatizovanému nastavení stroje. Po výměně 
desek, náběhu barev a korektuře soutisku byl zahájen tisk 
obalů na jogurty v rozšířeném barevném spektru 6c s Esko 
Equinox.
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Koenig & Bauer patří v Evropě k průkopníkům v oboru digitalizace obchodních procesů. Na Open-House 
„Koenig & Bauer 4.0 Packaging & Connected Services“ se 6. až 8. června přesvědčilo víc než 600 uživatelů 
z téměř 40 zemí o tom, jak digitální transformace mění moderní všední den v tiskárnách, optimalizuje 
procesy, poskytuje zákazníkům nové zážitky a zvyšuje podnikům ziskovost.

„Spojujeme to, co naše 
zákazníky posouvá 
kupředu.“

Ralf Sammeck, jednatel divize KBA-Sheetfed a člen představenstva Koenig & Bauer.

Thomas Göcke, vedoucí oddělení marketingu & CRM ve společnosti Koenig & 
Bauer, mluvil o značce a faktorech úspěchu pro vývoj společnosti. Vysvětlil,  
jak propojení člověka, stroje a dat zvyšuje profit v polygrafickém průmyslu.



35Ročník_2018_04

04_18_Digitalizace obchodních procesů

Stálý přehled o produkci a nákladech
Prostřednictvím LogoTronic Professional a funkcí 

PressWatch a SpeedWatch jsou pro management tiskového 
provozu neustále k dispozici veškerá strojní i provozní 
data – také decentralizovaně na smartphonu nebo tabletu. 
Po dokončeném tisku odešle LogoTronic Professional 
veškeré výrobní časy a údaje o spotřebě zpět do ovládacího 
systému Optimus. Přitom se neukládají pouze časy, ale také 
hlášení specificky podle jednotlivých strojů: každý odběr 
kontrolního archu nebo přerušení tisku se ukládá k zakázce. 
Systém Optimus vygeneruje kalkulaci nákladů ze skutečných 
výrobních časů jen několika málo kliknutími myší. 
Provozovatel tak ihned zjistí, zda je výroba ekonomická. 

Po obalech na jogurt vyrobila Rapida 105 PRO další 
zakázky zcela automaticky. Funkce ErgoTronic AutoRun 
odstartovala řadu zakázek, přičemž byly použity hodnoty, 
pracovní kroky a postupy přednastavené obsluhou. 
Zásah obsluhy během produkce i přípravy již nebyl 
nutný. Dirk Winkler, vedoucí pro oblast tisku, vysvětloval 
jednotlivé automaticky probíhající pracovní kroky, a tím je 
návštěvníkům více přiblížil. Jeden pohled na MIS ukázal, 
co se v neustálé změně mezi teorií a praxí na stroji 105 PRO 
odehrávalo.

Potištěno a zpracováno živě
Zároveň s tiskem prezentovala společnost Koenig & Bauer 

jako světovou novinku plochý výsekový automat  

Ipress 106 K PRO pro výsek skládaných krabiček. Stroj 
je vybaven osvědčeným nakladačem strojů Rapida. Mezi 
vynikající detaily patří integrované oddělování užitků, vysoký 
komfort obsluhy, absolutní přesnost soutisku, krátké 
přípravné časy a flexibilní možnosti konfigurace.

Inovativní servisní řešení využívají digitální 
datové toky

Na závěr předváděcí akce vyvolal Dirk Winkler záměrně 
chybu ve vedení archů na stroji Rapida 105 PRO. Přes 
PressCall proběhla na ovládacím pultu komunikace s hotline 
Koenig & Bauer. Běžná telefonická volání již nejsou nutná. 
Veškerá data pro dálkový servis jsou pro hotline přístupná 

bez prodlevy v čase a přímou cestou. K odstranění chyb 
využívají tiskaři a pracovníci servisu mj. Visual Press Support. 
Tiskař zřídí video-stream s pracovníkem servisu. Pracovník 
servisu může provést označení ve videu či uložit obrázky 
z videa. Kromě toho má možnost zobrazit dokumenty 
na obrazovce mobilního přístroje na tiskovém stroji, aby 
tak podpořil hledání řešení. Veškerá data jsou k danému 
servisnímu případu zdokumentována na platformě CRM, 
aby byla k dispozici i pro pozdější servisní zásahy.

Breakout-Session pro velkoobjemový  
tisk obalů

Během dalších akcí tzv. Breakout-Sessions viděli odborníci 
velkoobjemovou výrobu obalů ve středním i velkém formátu, 
a dále výrobu luxusních obalů na stroji Rapida 106 s dvojitým 
lakováním a se zapojením rotačního výsekového stroje 
Rapida RDC 106.

Tisk a zpracování luxusních obalů
Na šestibarvovém stroji Rapida 106 s dvojitým lakováním 

byly vyrobeny obaly pro výrobky z oblasti Health Care  
a kosmetiky. Výroba běžela v procesu LED-UV s nanášením 
fólie za studena a UV-lakováním včetně tzv. mikroembosování 
přes druhý lakovací agregát. Předvedeny byly také rychlé 
výměny zakázek a nejnovější generace měřicí techniky 
QualiTronic mj. s regulací vybarvení pomocí  QualiTronic 
ColorControl.

Na rotačním výsekovém automatu Rapida RDC 106,  
který je s rychlostí až 17 000 archů/h nejrychlejším výsekem 
světa, proběhlo zpracování obou zakázek. Stroj Rapida RDC 
se jako zařízení pro tři segmenty (obaly, Inmould etikety 
a akcidenční tisk) a pět procesů (výsek/násek, výlup 

s odsáváním odpadu, rilování/ražba, rozlam) již úspěšně 
na trhu prosadil.

Další informace na www.koenig-bauer.com

Martin Dänhardt, 
tiskový mluvčí KBA-Sheetfed Solutions AG & Co. KG

Gerriet Danz vyzval ve své inspirativní řeči k tvorbě nového užitku pro zákazníky 
díky propojení věcí, které dosud ještě nikdy nebyly propojeny.

Autonomní tisk více zakázek na obaly na stroji Rapida 105 PRO s AutoRun 
a rychlostmi až 17 000 archů/h
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Celé zobrazení pro systém QualiTronic PrintCheck. 
Nezávisle na jazykové verzi probíhá obsluha  
na stránce menu pomocí jednotlivých ikon.

Systém QualiTronic ColorControl – nové menu  
pro obsluhu na dotykovém displeji a zobrazení  

všech hodnot měření vybarvení

Nová technika měření a řízení kvality
Pro archové ofsetové stroje společnosti Koenig & Bauer

QualiTronic NextGeneration: Nová generace 
systému pro různé funkce řízení kvality 

Se systémem QualiTronic NextGeneration odstartuje 
společnost Koenig & Bauer zcela zásadní balík inovací 
techniky inline měření a regulace pro archové ofsetové 
stroje řady Rapida. Systém QualiTronic NextGeneration je 
nejdůležitějším prvkem nové struktury všech funkcí inline 
měření a základem budoucího dalšího vývoje. Stavebnicový 
princip umožňuje užívání stejného hardware pro různé 
aplikace, jak je tomu již v mechanice a software. Na stejném 
hardware lze nyní kombinovat:
• systém QualiTronic ColorControl (inline měření a regulace 

vybarvení)
• se systémem QualiTronic PrintCheck (kontrola obsahu 

archu během tisku)
• systémem QualiTronic PDFCheck (kontrola archu 

a porovnání s PDF)
• nebo QualiTronic PDFCheck HighRes s rozlišením 8k

Užívání stejného hardware pro více úkolů přináší oproti 
dvěma či více samostatným systémům tu výhodu, že je 
zapotřebí pouze jedna investice do základního systému 
a zároveň i nutná údržba pouze jednoho 
systému. Lze montovat do tiskového stroje 
v každé pozici, což zajišťuje současné měření 
vybarvení i kontrolu kvality tisku.

Většina zadání a údajů se nachází na stejném 
místě jako ostatní funkce tiskového stroje 
– přímo na ovládacím pultu na dotykovém 
displeji. Díky optimalizaci uspořádání 
a pořadí prvků pro obsluhu a výraznému 
snížení počtu obslužných kroků vznikl 
uživatelsky téměř intuitivní tiskový stroj.

QualiTronic ColorControl
Základní funkcí systému je měření 

vybarvení. Systém QualiTronic 
ColorControl se pak postará o jeho 

kontrolu v průběhu tisku. Jelikož se kompletně měří 
každý arch a zároveň probíhá osvědčená a rychlá regulace 
během tisku, upravuje systém vybarvení mimořádně rychle 
a zkracuje i přípravné časy mezi zakázkami. 

Mnoho detailů bylo v nové verzi ještě vylepšeno 
a modifikováno pro požadavky průmyslového tisku. Vůbec 
poprvé představuje společnost Koenig & Bauer hodnoty 
měření vertikálně pro celý stroj, tudíž pro všechny tiskové 
jednotky v jednom jediném náhledu.

QualiTronic PrintCheck
Díky opci QualiTronic PrintCheck lze systém QualiTronic 

ColorControl rozšířit o další významnou funkci pro kontrolu 
archu. Měření vybarvení je možné jako jedinečný systém 
kombinovat s kontrolou probíhajícího tisku a obsahu archu. 

Dnes je nová kontrola QualiTronic PrintCheck dostupná 
pro každého tiskaře, jelikož nastavování ze strany obsluhy 
již nejsou nutná. Po startu zakázky až do konce může 
systém pracovat zcela autonomně. Data k zakázce se 
přebírají na pozadí a parametry kontroly, které byly dosud 
samostatnou vědou, systém nyní generuje automaticky. 
Systém QualiTronic PrintCheck určuje dokonce start 
kontroly probíhajícího tisku zcela samostatně. Konečný 
jednoduchý protokol zakázky se automaticky ukládá ve 

formátu PDF bez součinnosti tiskaře. Tím pádem 
u tohoto systému již nevzniká žádný prostoj.

QualiTronic PDFCheck 
Tato opce předřazuje kontrole archu během 

tisku ještě porovnání archu oproti PDF z prepressu. 
Tyto funkce jsou zajímavé zejména při časté změně 
zakázek v internetovém tisku, ale i při používání 
sdružené tiskové formy. Díky včasnému rozpoznaní 
chyby na tiskovém archu ještě před spuštěním 
výroby se významně redukuje makulatura. 
Doposud byly takové funkce koncipovány pouze 
pro oddělené systémy v oblasti farmacie nebo 
tisku cenin, nyní je systém QualiTronic PDFCheck 
vhodný i pro použití v internetovém tisku nebo 
akcidenčním tisku. Pro náročné zákazníky je navíc 
k dispozici ve verzi HighRes s rozlišením až 8k...

Díky novému konceptu obsluhy jsou ovládací pulty 
vybaveny již jen jedním displejem, který se používá  

i pro techniku měření a regulace.

Na první pohled se kamery systému 
QualiTronic NextGeneration neliší 
od dosavadních. Novinkou je kromě 
měření vybarvení a kontroly archů  

i možná kontrola podle PDF. Martin Dänhardt

QualiTronic NextGeneration  
– Nový koncept obsluhy

QualiTronic NextGeneration 
– Jeden základní systém
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