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Dlaczego odpowiedni
serwer wydruku
robi różnicę
Zarówno zakup, jak i modernizacja cyfrowej drukarki to poważne decyzje.
Niemniej istotną jest wybór serwera wydruku (w skrócie DFE).
Oba te aspekty będą miały długotrwały wpływ na Twoją firmę i na jej
finalne wyniki.
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Zastosowanie odpowiedniego
serwera wydruku ma wpływ na:
• wydajność operacyjną
i pracowniczą,
• stopień wykorzystania
cyfrowej drukarki,
• jakość kolorów wydruków,
• paletę oferowanych usług,
• zwrot kosztów inwestycji
w serwer wydruku.

Jakie możliwości
oferują nowoczesne
serwery wydruku
Serwer wydruku należy traktować jako mózg całej
kolejności zadań procesu produkcji wydruków.
Dzięki niemu możesz:
• wydajnie przesyłać zadania — automatyzacja
wraz z integracją z rozwiązaniami druku za
pośrednictwem witryn internetowych;
• wybrać lokalizację procesu przygotowania do
druku — faza prepress albo serwer wydruku;
• korzystać z zaawansowanych narzędzi zarządzania
kolorami, które są zintegrowane z serwerem wydruku;
• zapewnić integrację w ramach hybrydowej
kolejności zadań z rozwiązaniami przygotowania
do druku offsetowego i kolejności zadań;
• zarządzać wieloma drukarkami z poziomu
pojedynczego interfejsu operatora.
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Serwery wydruku Fiery® zapewniają bogactwo możliwości:
• Zarządzanie kolorami
• Przygotowanie dokumentów do druku
• Aplikacja Fiery Command WorkStation®
• Zarządzanie zadaniami wielu drukarek
• Zarządzanie nośnikami
• Przebieg wstępny i wydruki próbne
• Automatyzacja zadań
• Edycja końcowa zadań
• Zmienne dane
• Przetwarzanie obrazów rastrowych (RIP)
• Obsługa wykończenia
• Obsługa rozwiązań MIS/druku za
pośrednictwem witryn internetowych

Współczesne
rozwiązania,
przyszłe potrzeby
Pomyśl o przyszłych potrzebach na dynamicznym i stale
podlegającym zmianom rynku cyfrowego druku.
To, co sprawdza się teraz, może nie być w stanie zapewnić Ci
konkurencyjności w przyszłości. Wybierz taki serwer wydruku,
który pozwoli Ci wyprzedzać zarówno bieżące, jak i przyszłe
trendy w branży.
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Trendy w branży:
• Krótsze czasy cykli roboczych
• Krótsze terminy realizacji
• Personalizacja
• Kompleksowa automatyzacja zadań
• Dążenie do lepszej jakości
odwzorowania kolorów
• Realizacja zamówień online
• Hybrydowe offsetowe i cyfrowe
kolejności zadań
• Łączenie systemów za pośrednictwem
standardu JDF albo API
• Korzystanie z analityki produkcyjnej
w celu polepszenia wydajności operacyjnej

Wybór odpowiedniego
serwera wydruku
dla Ciebie
Każda firma w branży drukarskiej ma inną specyfikę — nie istnieje
podejście, które jest idealne dla wszystkich.
Świadome podejmowanie decyzji i analiza łącznych kosztów to
czynniki, które z pewnością przyniosą korzyści Twojej firmie. Analiza
winna uwzględniać oszczędności kosztów i usprawnienia wydajności,
które można uzyskać dzięki zastosowaniu odpowiedniego serwera
wydruku i oprogramowania do kolejności zadań.
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Pamiętaj, aby dokonać kompletnej
oceny takich aspektów, jak:
1. Wydajność
2. Automatyzacja kolejności
zadań i kompleksowa
integracja
3. Istotność jakości kolorów dla
Twoich klientów
4. Zapotrzebowanie na zlecenia ze
zmiennymi danymi — obecnie
i w przyszłości
5. Integracja serwera wydruku
z systemami firmowymi
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W zależności od Twoich wymagań należy przemyśleć, jak dany serwer
wydruku będzie radził sobie zarówno z dużymi i złożonymi zadaniami,
jak i znaczącą liczbą tych mniejszych. Nie wszystkie serwery wydruku
cechuje ten sam poziom wydajności — wolny serwer może przynosić
straty z powodu przestojów mechanizmu drukowania.

Dlaczego szybkość ma znaczenie?

Zwiększ wydajność, aby realizować większą liczbę zadań
i sprostać wymaganiom w zakresie krótkich terminów realizacji.

Aby sprawdzić różnice wydajności, pamiętaj, aby za pomocą wszystkich
oferowanych serwerów spróbować wydrukować najbardziej złożone
pliki. Pomoże to podjąć bardziej świadomą decyzję.

Serwer
wydruku EFI
Fiery

4,42

12,39

10,04
0,00

5,00

10,00

Czas (minuty.sekundy)

Czas rasteryzacji i oczekiwania: 576-stronicowy,
kolorowy plik PDF o rozmiarze 3,5 GB
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Pierwszy serwer
wydruku inny
niż EFI
Drugi serwer
wydruku
inny niż EFI

15,00
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Automatyzacja kolejności zadań
i kompleksowa integracja

Dokonaj analizy miksu realizowanych przez siebie zadań
i oceń, czy obecna kolejność zadań odpowiada Twoim
potrzebom. Weź pod uwagę typy zadań i ich złożoność,
w tym wymogi specjalne, takie jak zakładki, średnie czasy
cykli roboczych, liczbę zadań i liczbę stron, które zazwyczaj
produkujesz w trakcie zmiany, dnia albo tygodnia. Możesz
także uwzględnić typowe czasy realizacji. Następnie
poszukaj sposobów na zwiększenie wydajności przez
dodatkowe zastosowanie automatyzacji i integracji.

8 | Wybór odpowiedniego serwera wydruku

Pamiętaj, aby wziąć pod uwagę wszystkie
dostępne poziomy automatyzacji i integracji:
• Foldery typu Hot Folder i drukarki wirtualne
• Szablony ustawień wstępnych zadania
• Szablony impozycji
• Zadania automatyzacji procesu
przygotowania do drukowania
• Wprowadzanie zamówień druku za
pośrednictwem witryn internetowych
w ramach integracji serwera wydruku
• Integracja serwera wydruku
z systemami firmowymi
• API serwera wydruku albo zgodność ze
standardem JDF na potrzeby integracji
z istniejącymi systemami
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Istotność jakości kolorów dla
Twoich klientów

Klienci drukarni mają coraz większe wymagania. Wydaje się,
że na znaczeniu wciąż będą zyskiwać precyzja i powtarzalność
odwzorowania kolorów — szczególnie w przypadku rezygnacji
z techniki offsetowej albo korzystania ze środowiska hybrydowego.
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Jeżeli chcesz zapewnić sobie odpowiedni
poziom kontroli i jakości kolorów, pamiętaj,
aby wziąć pod uwagę następujące kwestie:
• Czy oprogramowanie do zarządzania
kolorami jest w pełni zintegrowane
z serwerem wydruku, dzięki
czemu można uniknąć ręcznego
wprowadzania i potencjalnych błędów?
• Czy oprogramowanie do zarządzania
kolorami to system z certyfikatem G7
zawierający potwierdzającą ten
fakt dokumentację?
• Czy rozważany przez Ciebie serwer
wydruku i mechanizm drukowania
uzyskały certyfikat Fogra albo certyfikat
Idealliance Digital Press?
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Zapotrzebowanie na zlecenia ze
zmiennymi danymi — obecnie
i w przyszłości

Personalizacja to ważny trend w branży.
Weź pod uwagę serwery wydruku, które są zgodne ze standardem PDF/VT
albo innym formatem zmiennych danych, takim jak PPML, VPS i formatami
plików dodatkowego oprogramowania do tworzenia kompozycji.

Przed dokonaniem zakupu
wykonaj test przy użyciu
złożonego zadania ze
zmiennymi danymi,
aby sprawdzić wydajność.
24 000 rekordów

Pamiętaj, aby przy wyborze serwera wydruku i powiązanych
elementów kolejności zadań zawsze brać pod uwagę potrzeby
w zakresie zmiennych danych.

30 razy szybciej dzięki serwerowi
wydruku Fiery

5

50
Serwer wydruku Fiery —
5 minut

100

150 [min]

Inny system RIP —
2,5 godziny

W przypadku zadań ze zmiennymi danymi różnice
w wydajności serwerów wydruku mogą być aż
30-krotne (a nawet większe), co znacząco wpływa
na rentowność drukarni.
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Integracja serwera wydruku
z systemami firmowymi

Jeżeli myślisz o wymianie stworzonego przez siebie systemu
firmowego, poszukuj serwera wydruku i rozwiązania z zakresu
kolejności zadań, które od razu zapewnią integrację z informacyjnymi
systemami zarządzania drukowaniem (MIS).
Jeżeli korzystasz z procesów ręcznych, integracja rozwiązania MIS
z systemem serwera wydruku pozwoli zminimalizować obsługę
i wyeliminować ryzyko błędów przez pozbycie się czynności
wykonywanych ręcznie.
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Jeżeli chcesz albo musisz
zachować całość albo część
swojego obecnego systemu
firmowego, sprawdź,
czy producent serwera wydruku
jest w stanie zapewnić integrację
przy użyciu standardowego,
branżowego formatu opisu zadań
(JDF) albo własnych interfejsów
programowania aplikacji
(API). Pomoże Ci to stworzyć
optymalny system.

A co jeśli
chodzi o cenę?

Cena zakupu serwera wydruku to zaledwie jeden ze składników
całkowitego kosztu eksploatacji. Aby uzyskać pełniejszy obraz, weź pod
uwagę następujące kwestie:
• Wysoka wydajność, aby przetwarzać coraz bardziej złożone pliki
z coraz to większą ilością zmiennych danych, a przez to minimalizować
generujący koszty czas bezczynności mechanizmu drukowania
• Potencjał automatyzacji począwszy od wprowadzenia zamówienia,
aż po wydruk, aby zminimalizować obsługę, skrócić czas i zmniejszyć
ryzyko błędów produkcyjnych
• Zalety w zakresie wydajności i kolejności zadań wypływające
z zarządzania zadaniami wszystkich drukarek za pośrednictwem
jednego interfejsu operatora w ramach środowiska obejmującego
mechanizmy drukowania wielu producentów
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Oblicz zwrot poniesionych
kosztów inwestycyjnych
wynikający z lepszej wydajności,
krótszych czasów realizacji
i zróżnicowania oferty
drukowanych przez
Ciebie produktów.
Weź pod uwagę ostateczny
wynik firmy.

Jak najlepiej
kupować?

Nie pozwól podejściu „Przecież zawsze tak pracowaliśmy”
zniechęcić Cię do pełnego rozeznania rynku serwerów
wydruku i wyboru tego najwłaściwszego.
Korzystając z realnych plików, z którymi pracujesz na co
dzień, wykonaj testy serwerów wydruku i przekonaj się,
jak kolejność zadań i wydajność faktycznie wpływają na
ostateczny wynik Twojej firmy.
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Miej świadomość potencjalnych
błędów popełnianych podczas procesu
decyzyjnego przy wyborze serwera
wydruku — czasami może on nie
uwzględniać 5 najważniejszych aspektów:
• Zakup serwera wydruku wyłącznie
na podstawie ceny, przy znikomym
uwzględnieniu danych produkcyjnych
albo zupełnie bez ich uwzględniania
• W analizach kolejności zadań
i wydajności brany jest pod uwagę
wyłącznie bieżący miks zadań
• Przyjęcie oferty producenta drukarki
bez zagłębiania się w szczegóły całej
gamy produktów

Po zakupie
konkretnego
serwera wydruku

Już po podjęciu decyzji o zakupie danego serwera wydruku dobrym
pomysłem jest zapewnienie jednemu z pracowników firmy pełnego
przeszkolenia i certyfikacji z zakresu obsługi nowego serwera wydruku
i oprogramowania do kolejności zadań.
Dobrej jakości szkolenie pomoże jak najpełniej wykorzystać wszystkie
oferowane przez serwer wydruku możliwości. Ponadto pracownik
nabędzie zaawansowaną wiedzę z zakresu kolorów,
najlepszych praktyk eksploatacyjnych i innych dziedzin.
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Szkolenie i certyfikacja mogą
sprawić, że pracownicy
będą bardziej pewni swoich
umiejętności i będą cieszyć
się większym poziomem
zadowolenia zawodowego.
Programy certyfikacji, takie jak
certyfikat EFI™ Fiery Professional
albo Expert, pomagają polepszyć
jakość, wydajność i przepustowość
Twojej drukarni. Ponadto wytyczają
Twoim pracownikom ścieżkę
rozwoju zawodowego.

Inwestycja
zapewniająca
konkurencyjność
w przyszłości
Aby jak najlepiej spożytkować środki przeznaczone na inwestycję w cyfrowe
drukarki, poświęć czas na dokładną analizę rynku serwerów wydruku.
Weź pod uwagę długoterminowe skutki wdrożenia sprawnie działającej
i dobrze zoptymalizowanej kolejności zadań.
Podejmowane teraz decyzje inwestycyjne mogą pomóc Ci w przyszłości
wyprzedzić konkurencję i pozostać konkurencyjnym na zmieniającym
się rynku pracy.
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Dowiedz się więcej
Zapoznaj się z pełną wersją
opracowania.
Skontaktuj się z nami
(fiery.products@efi.com),
aby dowiedzieć się więcej
o cyfrowych serwerach
wydruku EFI Fiery.

EFI napędza sukces.
Jako firma opracowujemy przełomowe rozwiązania technologiczne używane do produkcji tablic informacyjnych i reklamowych,
opakowań, artykułów tekstylnych, płytek ceramicznych i spersonalizowanych dokumentów. Naszym klientom proponujemy bogatą
ofertę drukarek, tuszów drukarskich i cyfrowych systemów front end oraz kompleksową gamę procesów biznesowych i produkcyjnych,
które przekształcają i optymalizują cały proces produkcyjny, zapewniając im zwiększoną konkurencyjność i maksymalną produktywność.
Odwiedź stronę www.efi.com lub zadzwoń pod numer +31 (0)20 658 8000, aby uzyskać więcej informacji.
Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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