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04_19_Aluprint sa rozhodol pre Heidelberg Subscription

Nový tlačový stroj Speedmaster XL 75 spustili do prevádzky pred začiatkom leta 
a v týchto dňoch už majú k dispozícii prvé hodnotenia systému financovania 
technológie pomocou modelu Heidelberg Subscription.

Aluprint je európskym hráčom na trhu papierových 
rezaných a vysekávaných obalov, plastových celoobvodových 
a rukávových, tzv. shrink sleeve obalov a etikiet najmä pre 
nápojový, potravinársky a mliekarenský priemysel, ako aj 
pre iné odvetvia. Okrem iného treba zdôrazniť, že v tomto 
roku oslavuje svoju štvrťstoročnicu. Za tých 25 rokov 
sa z dodávateľa etikiet pre slovenský trh stal významný 
vývozca špičkových polygrafických produktov. Možnosť 
inovovať technologický park pomocou modelu Heidelberg 
Subscription využili aj na výrazné zvýšenie efektívnosti a 
produktivity.

Heidelberg Subscription
Hoci sa model platieb Pay Per Click vo svete reklamy v 

súčasnosti spája predovšetkým s reklamou na internete, pre 
svet polygrafie je známe toto označenie aj pri financovaní 
digitálnych tlačových strojov. Spoločnosť Heidelberg 
Drucmaschinen prišla na trh s podobnou filozofiou. Klienti 
bez toho, aby museli kupovať niečo navyše, platia za vytlačené 
hárky pevnú mesačnú sadzbu bez potreby investovať do 
samotného stroja. 

Na prvý pohľad to vyzerá byť jednoduché, prax je ale oveľa 
zložitejšia. Pred rozhodnutím pristúpiť k takémuto modelu 
financovania vykoná dodávateľ v tlačiarni audit a stanoví sa 
pevný mesačný objem tlače a, samozrejme, suma. Zákazník 
sa tak celkom otvorí dodávateľovi a odovzdá mu dôverné 
informácie.

Dôvera sa buduje roky
Prvý tlačový stroj od Heidelbergu nainštalovali v 

spoločnosti Aluprint v roku 1998. „So svojím dodávateľom 
úzko spolupracujeme už viac ako 20 rokov,“ hovorí Vladimír 
Veselovský, obchodno-výrobný riaditeľ spoločnosti Aluprint, 
s. r. o., z Vrútok pri Martine. „Model Heidelberg Subscription 
nie je len o dodávke technológií a spotrebného materiálu. 
Cenný výstup pre podnikateľa je už samotný audit, ktorý 
dokáže ukázať veľa priestoru na zlepšenie organizácie práce. 
Pre tento krok sme sa rozhodli aj preto, lebo sa chceme 
zlepšiť v oblasti efektívnosti a produktivity práce. Integrovanú 
ponuku tvoril nielen samotný stroj Speedmaster XL 75 a 
všetky spotrebné materiály, ale dôležitou súčasťou bol aj 
workflow Prinect Production a špičkový systém merania 
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farieb Prinect Inpress Control 2. Významné je aj stále 
poradenstvo. Bez vzájomnej dôvery by sa tento projekt dal 
realizovať len ťažko, pretože sme aj pre dodávateľa špecifický 
projekt. Boli sme v prvej dvadsiatke firiem, kde sa realizoval 
model Subscription, ale sme prvý na svete v oblasti výroby 
etikiet. V tomto segmente sme teda pilotným projektom.“

História spoločnosti
„Začínali sme ako obchodná spoločnosť, ktorá realizovala 

predaj etikiet pre slovenských zákazníkov. Na Slovensku 
vtedy nebola tradícia tlače papierových etikiet, všetko sme 
sa museli naučiť sami, spôsobom pokus – omyl. Hlavne 
tlač na metalizované papiere pre pivovarnícky priemysel 
bola výzvou. Prvý tlačový stroj, ako som už spomenul, 
sme nainštalovali v roku 1998. Na Slovensku sme jediní, 
ktorí vyrábajú etikety v takom veľkom objeme. Neskôr sme 
zaznamenali trend prechodu spoločnosti na výrobu nápojov 
na plastové etikety, čo bol druhý výrazný medzník v našej 
existencii, keď sme investovali do tejto technologickej oblasti. 
Ide najmä o celoobvodové etikety a „shrink sleeve“ obaly. V 
súčasnosti približne 70 % našej produkcie vyrábame práve na 
plaste. Ofset tvorí 20 až 30 %. Naše investície smerovali vždy 
do progresívnych technológií a momentálne prevádzkujeme 
dva ofsetové hárkové stroje, tri roll-to-roll hybridné 
technológie kombinujúce ofset a flexo a ďalšie flexotlačové 
linky. Na výrobu menších sérií etikiet, prípadne sérií 
z variabilných dát, máme digitálnu technológiu HP Indigo,“ 
povedal Veselovský.

Udržať sa v kondícii
Schopnosť uspieť na európskom trhu vyžaduje neustále 

investície do technológií. V Aluprinte sa snažia zhruba každé 
štyri roky investovať do niektorej z technológií a obnovovať 
technologický park. Voľba technológie ale významne závisí 
aj od trendov na trhu. Kľúčové sú požiadavky klientov. 
Vo veľkej miere sú to nadnárodné spoločnosti, ktoré sa 
globalizovali a spolu s nimi hľadajú progresívne riešenia. 
Stredná a východná Európa sa k zavádzaniu noviniek stavia 
celkovo konzervatívne. „Slovenské firmy by mohli využiť 
naše know-how, aby sa priblížili tomu, čo vo svete funguje. 
Musíme zákazníkov inšpirovať. Často sa stáva, že chceme 
viac ako naši zákazníci. Úprimne poviem, že vieme uspokojiť 
aj tie ich potreby, o ktorých ešte ani oni sami nevedia. Občas 
ich jednoducho musíme prehovárať, aby sa pustili do nových 
vecí,“ dodáva Veselovský.

Očakáva sa výsledok win-win
Model Subscription sa líši od klasického lízingu. Pevná 

mesačná sadzba musí byť nastavená tak, aby zohľadnila silnú 
sezónnosť produkcie etikiet pre sektor nápojov. Najsilnejším 
tromfom pre túto cestu ale bolo vytvorenie efektívneho 
systému kontroly a riadenia. Je to však finančne výhodné? 

„My aj dodávateľ sme do projektu vstupovali s čiastočným 
rizikom, s entuziazmom a s vôľou premeniť projekt na 
finančný profit. Riziko je práve v nákladoch na ostatné 
doplnkové služby, či sa prejavia vo forme efektu, alebo to 
bude skôr podoba zvýšených nákladov, ktoré budeme musieť 
absorbovať. Od roku 2000 vyvíjame svoj vlastný softvér a 
sme v tom pomerne ďaleko. Heidelberg vyvíja štrukturálne 
veľmi podobný softvér, čo nás upevnilo v presvedčení, že 
ideme správnym smerom. Teraz si vymieňame skúsenosti 
pre obe strany, je to určite prínosné. Snažíme sa z hľadiska 
obsluhy znížiť počet kontrolných bodov, ktoré sa musia 
do systému zaznamenávať. Chceme znížiť administráciu 
práce a nahradiť ju väčším počtom automatických hlásení. 
Nebudeme odkázaní na verifikáciu dát, ktoré pracovníci do 
systému zaznamenávajú, spresní sa vypovedacia schopnosť i 
z časového hľadiska.

Prebehne to automaticky, keď sa konkrétna udalosť udeje, 
o to sa stará 3 000 senzorov, ktoré sú na stroji nainštalované. 
Pokiaľ odstránime nejaké zdvojené zapisovanie dát pre 
potreby nášho interného kalkulačného účtovníctva a pre 
potreby vyhodnocovania Performance zo strany Heidelbergu, 
tak to bude zjednodušenie a hlavne spresnenie práce. Na 
konci by z toho mohol byť „win-win“ efekt pre obidve strany,“ 
uzatvára Veselovský.
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