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Výročí založEní 
G+p TEChnik s. r. o.

V letošním roce uplynulo již 
15 let od založení společ-
nosti G+P Technik. Tato fir-
ma vznikla v roce 2002 jako 
obchodní dodavatelská spo-
lečnost zastupující na trhu 
výrobce strojů, zařízení 
a materiálů pro polygrafický 
průmysl, jako jsou například 
firmy Goss International, 
Gämmerler, Planatol, Hun-
keler a řadu dalších. Počet 
zastupovaných totiž v prů-
běhu činnosti G+P Technik 
rostl, stejně jako okruh čin-
ností a prodejních jednotek. 
Od počátku byla firma G+P 
Technik dodavatelem tis-
kové chemie a spotřebních 
materiálů, nových tech-
nologií a strojů, použitých 
polygrafických strojů a kni-
hařských linek a mezi její 
nabízené služby patřilo 
také poradenství, instala-
ce, servis a repase strojů 
Gämmerler. 
Při příležitosti patnáctého 
výročí svého vzniku pořádá 
firma G+P Technik pro své 
zákazníky a obchodní part-
nery odborný seminář, kte-
rý se uskuteční 9. listopadu 
2017 v prostorách hotelu 
Beatrice v Prušánkách neda-
leko Břeclavi. V průběhu 
jeho oficiální části proběh-
nou odborné prezentace 
novinek zastupovaných spo-
lečností a následně budou 
mít účastníci akce možnost 
pokračovat v rozhovorech 
s pracovníky těchto firem, 
mezi kterými budou např. 
zástupci Goss Internatio-
nal, Planatol, Gämmerler, 
WSPrint, Enguie, BetzFlow, 
Nip Control, Faist nebo 
Lovaghy. Akce bude ukon-
čena společným posezením 
ve vinném sklepě U Jeňoura.
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S ložitá a pro mnohé neu-
chopitelná problemati-
ka color managementu 

(CMS) dostává s řešením QCM 
nový rozměr. Jak se na celou 
věc dívají zástupci zúčastně-
ných stran? Pro NGP tentokrát 
odpovídal Jiří Jedlička, Pro- 
duct Business Developer 
Canon ČR a SR.

Quick Color Match – pro koho 
je dané řešení určeno? # QCM 
je instantní tiskové work-
flow zaručující uživateli tis-
kový výstup v barevné shodě 
s tím, co vidí na svém grafic-
kém monitoru. Je překvapivě 
jednoduché a svou koncepcí 
téměř vylučuje chybné nasta-
vení. Stačí vlastnit kompatibil-
ní grafický panel EIZO, Adobe 
Photoshop a fotografickou tis-
kárnu Canon nebo Epson. QCM 
je jak pro fotografy a pokroči-
lejší uživatele, tak pro profesio-
nální uživatele a poskytovatele 
tisku. Prostě pro každého, kdo 
požaduje špičkový výsledek, 
ale nemá vždy čas nebo pro-
středky na zvládnutí celé pro-
blematiky správy barev.

Co si od QCM řešení slibujete? 

# Další krok ke zjednoduše-
ní práce s tiskárnou. Navzdory 
tomu, že výrobci tiskáren mají 
zpravidla již vyřešené, jedno-
duché a intuitivní ovládání tis-
káren, QCM přináší zcela nový 
rozměr jejich řízení. Žijeme 
v době, kdy kolem sebe máme 
celou řadu „smart hraček“ 
a málokdo z nás chce studovat 
každé další podpůrné zařízení 
v našem osobním i profesním 
životě. Proto věříme, že spolu-
práci právě na tomto projektu 
naši zákazníci ocení.

Papírově vypadá velice zajíma- 
vě. Opravdu plně nahradí tak 
komplexní a složitou věc, jakou 
Color management je? # 
Nemyslím si, že je to primární 
záměr. Aplikace QCM je urče-
na pro výše popsané uživate-
le a jejich tiskárny do velikosti 
A2, resp. do šíře 17". Typic-
kou skupinu tedy představují 
všichni, kdo požadují barevnou 
věrnost, ale současně nema-
jí ambice nahrazovat tisko-
vé RIPy. Každý běžný posky-
tovatel tisku potřebuje přeci 

jen vidět a řídit trochu více 
parametrů než barevnou sho-
du překlopenou do nastavení 
základní tiskové aplikace tis-

kárny. Cílem je zkrátka poskyt-
nout maximálně jednoduchý 
nástroj.

Jak dlouho jste na QCM pra-
covali a jakým způsobem jej 
budete dále rozvíjet? Aktua-
lizace, upgrade, nová média? 

# QCM je primárně produkt 
společnosti EIZO, společnost 
Canon se spolupodílela na jeho 
vývoji. Jednalo se o testování 
a implementaci aplikace Print 
Studio Pro v tomto nástro-

ji. Prostor pro další rozvoj je 
zejména pro adaptaci dalších 
rozšířených tiskových médií, 
což je velice důležitý faktor 

hlavně v době, kdy jsme velice 
snadno schopni vytvořit a oka-
mžitě distribuovat média sety 
do tiskáren a ovladačů včetně 
ICC profilů.

Na řešení spolupracují 4 svě-
toví lídři, kteří si v určitých 
segmentech přímo konkurují. 
Nevznikalo tam určité „napě-
tí“? # Ne! Celá řada výrob-
ců RIPů má standardní pod-
poru tiskáren všech značek 
a z pohledu zákazníka je to 

v pořádku. Při výměně HW 
stačí jednoduše sáhnout po co 
nejvhodnější tiskárně – bez 
ohledu na značku – a již nauče-
né tiskové prostředí přitom 
uživateli zůstává téměř nezmě-
něno. QCM je možné vnímat 
podobně. Je to jen další pod-
půrný doplněk tiskáren napříč 
značkami, který umožňuje 
fotografům, aby se zaměřili 
na svou kreativní práci místo 
toho, aby „válčili“ s nastavením 
tiskárny. Díky společnému úsi-
lí, tak z QCM profitují všichni 
zúčastnění. Mohou poskytnout 
a garantovat svoji část tiskové-
ho workflow, a přitom uživateli 
zaručit profesionální výsledek.

Co bylo nejtěžší při procesu 
QCM? # Pravděpodobně nej-
těžší bylo přijmout tu napros-
tou jednoduchost, s jakou 
aplikace pracuje, i fakt, že 
některým uživatelům naprosto 
boří mýty o správném nasta-
vení jejich workflow. QCM pra-
cuje jako erudovaný specia-
lista, který nejdříve nastaví 
profil monitoru, pak správu 
barev a zobrazení ve Photosho-
pu a nakonec tiskové nasta-
vení například v Print Studio 
Pro. Provedená nastavení se 
následně dají jednoduše ověřit 
v informačním okně QCM. 

Jak si představujete budouc-
nost QCM? # Celá řada 
našich nových tiskáren série 
PRO je řízena stejnou aplika-
cí – Canon Print Studio PRO 
a budoucnost se zde rýsu-
je i pro implementaci větších 
tiskáren, než je PRO-1000. 
Nároční fotografové již běžně 
využívají 24" tiskárny, někte-
ří z nich dokonce 44" tiskárny. 
QCM je recept na nejskloňo-
vanější požadavek, který urči-
tě slyšel aspoň jednou každý 
z nás: „Nechci nic nastavovat, 
chci mít jen stejné barvy u sebe 
na monitoru i na výstupu tis-
kárny.“
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ROZHOVOR:

QCM: Jak dostat přesné barvy
Quick Color Match je moderní odpovědí na neustále se opakující nesrovnalosti v oblasti CMS.

Přední světový výrobce zobrazovacích  
technologií před rokem uvedl na trh revoluční 
řešení v segmentu správy barev – Quick Color 
Match. EIZO spolupracovalo na vývoji ještě 
s triem lídrů ve svém oboru: ADOBE, CANON 
a EPSON. Jaký pohled má na QCM s ročním  
odstupem jeden ze zúčastněných – Canon.

INZERCE

Mojí pravou rukou je totiž tiskový stroj 
řady Xerox Versant. Formát A4 301 - 
350 gms tiskne rychlostí 80 stran/min., 
i díky tomu, zvládne ještě více práce. 
A já nemusím odmítat zakázky. Jsem 
efektivnější, produktivnější a v naprosté 
pohodě.

A já nemusím odmítat zakázky. Jsem 
efektivnější, produktivnější 
pohoděJSEM FAKT VÝKONNÁ!

www.casipenize.cz
Stroje řady Xerox Versant


