Tomáš Roman

UDÁLOSTI Z TISKÁRNY

Druhá stošestka
a řezačka u nás

Čas letí velmi rychle a jak

jsem psal již v minulém čísle,
před prázdninami jsme nainstalovali nový tiskový stroj
Heidelberg XL106-8-P.
Stejně hladce, jako instalace, probíhal
i první měsíc zkušebního provozu a na začátku srpna jsme stroj od dodavatele převzali. Stroj funguje bez problému a kvalita
tiskové produkce odpovídá vysokým očekáváním.
Při instalaci stroje jsme také objednali osmotickou úpravnu vody pro vlhčící roztok
pro oba stroje Heidelberg XL106 a byli
jsme velmi zvědavi, jak se stabilizace vody
projeví na samotném tisku.
Rozdíl je patrný při porovnání archů tištěných před instalací úpravny a po jejím
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Řezací pracoviště Schneider
Senátor
spuštění a to především ve větší optické
ostrosti tisku. Tím pádem jsme se opět posunuli o krok dále v kvalitě naší produkce.

Stroj funguje bez problému a kvalita tiskové
produkce odpovídá vysokým očekáváním.

Poté, co jsme nainstalovali druhý supervýkonný tiskový stroj, předpokládali jsme
potřebu rozšířit kapacitu vytištěných archů. Proto jsme začali velice aktivně hledat a vybírat náhradu za naši starou dobrou řezačku Seypa.
Nakonec se nám povedlo pořídit málo
používané zánovní řezací pracoviště
Schneider Senator S-line 137H, vybavené
zvedákem, střásákem a hlavně poloautomatickým vykladačem. Díky tomu jsme
nyní schopni řezat kvalitně a s větší kapacitou než na původní řezačce Seypa. Pokud
ho chcete vidět na vlastní oči, zajděte se
podívat naproti kanceláře mistrů tisku.
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Monika Ocieczková

Oslava ve FINIDRu

Máme dva vyjímečné stro-

je a rozhodli jsme se s nimi
pochlubit. V České republice
jsme jediná tiskárna, která má
dva osmivěžové tiskové stroje Heidelberg Speedmaster
XL 106-8-P.
Jeden Speedmaster XL 106-8+LYYLX3
vlastní obalářská firma Rondo obaly s.r.o.
v Ejpovicích u Plzně, což je pobočka švýcarské skupiny Rondo. Další XL 106 v ČR
nejsou.
Letos v létě se nám podařilo zprovoznit
během tří týdnů druhý nejmodernější tiskový stroj Heidelberg Speedmaster
XL 106-8-P, který je v kvalitě tisku nejlepší na světě. A co umí nová XL 106 navíc?
Mimo maximální rychlosti 18.000 archů
za hodinu umožňuje in-line spektrální měření (tj. měření barev přímo ve stroji), tisk
na největší formát papíru 740 x 1.060 mm
a automatickou výměnu tiskových forem.

První skupina hostů z našeho města, mezi
které patřili zastupitelé Českého Těšína,
Střední školy hotelové a polygrafické,
Knihovny, VOP, Kovony, Koeximpa a dalších významných místních firem, si přiťukla šampaňským něco málo po 13 hod.. Pan
Drahoš všechny seznámil s vývojem a vizí
tiskárny FINIDR a pak došlo k slavnostnímu přestřižení červené šerpy. Tohoto slavnostního úkolu se zhostily tři krásné dámy
– paní Palowská, Galášová a Katrušáková,
které se podílejí na vzdělávání polygrafického dorostu, dětí a především dospělých
a na osvětovém projektu Celé Česko čte
dětem®. Pan Drahoš poté všem hostům
osobně ukázal nové tiskové stroje.

Dne 3. září jsme uvedli nové tiskové stroje Heidelberg XL 106 do činnosti společně
s hosty z Českého Těšína, ze společnosti
Heidelberg a také z konkurenčních tiskáren.

Na tento slavnostní okamžik navázala plánovaná společná akce firmy Heidelberg
a naší tiskárny, na které byly prezentovány
nové stroje. V 15 hod. naši tiskárnu navštívila druhá skupina hostů, kterou tvořili zástupci vedení společnosti Heidelberg
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a českých tiskáren. Při této příležitosti předal pan Prouza, jednatel společnosti Heidelberg, panu Drahošovi výjimečný dort.
Všichni návštěvníci si prošli tiskárnou a seznámili se s celým naším provozem.

Slavili jsme vlastně hned dvakrát, protože 30. 8. 2013 získala naše tiskárna jako
druhá v České republice a 104. na světě
certifikát kvality offsetového tisku PSO
(Process Standard Offset) od mezinárodní
certifikační autority, švýcarské společnosti
Ugra. PSO certifikace patří mezi nejprestižnější oborová hodnocení a dosažení certifikátu je zárukou nejvyšší kvality našich
procesů od obchodního úseku přes prepress studio, CTP až k samotnému tisku.
Kromě správnosti procesů byly auditovány
také nastavené parametry a odborné znalosti pracovníků.
Více se o certifikátu PSO dočtete na následující straně.
Finidrak

Witold Palowski
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Dne 7. 8. 2013 proběhl ve

FINIDRu celodenní audit, který
provedla švýcarská certifikační
společnost UGRA.

Její zástupce, pan Erwin Widmer, provedl audit, týkající se kvality tisku, počínaje
obchodním úsekem přes prepress studio,
CTP a konče v samotném tisku. Barevné
nátisky a vytištěné archy si pan Widmer
odvezl s sebou do Švýcarska.
Po této analýze nám koncem srpna potvrdil správnost a stabilitu našich procesů. Obdrželi jsme certifikát PSO - Process
Standard Offset, tj. standardizace ofsetových tiskových procesů. Stali jsme se teprve 104. společnosti na světě, která tento
certifikát obdržela. V České republice má
tento certifikát pouze tiskárna reklamních
předmětů Reptisk z Jeseníku s 20 zaměstnanci.
Touto certifikací jsme neprošli jen tak náhodně. Už na podzim minulého roku byl
zahájen projekt s názvem PSO, jehož hlavním cílem bylo dosažení zlepšení kvality
tisku, zvýšení průtoku a snížení spotřeby
materiálu. Dosažení tohoto certifikátu je
garancí naší kvality pro naše zákazníky.
září 2013

Certifikace je pouze třešničkou na dortu.
Pomyslným dortem jsou však správně nastavené standardy naší práce dle vybraných norem, zvláště pak ISO 12647-2.
Uvedu příklad. Je podstatné, jakým způsobem zákaznický servis přijímá tisková data
nebo jaké má v této oblasti vědomosti.
Taky pracovníci prepress, kteří kontrolují
přijatá data, musí postupovat dle jasně daných pravidel. Velmi podstatný je výstup
v podobě tiskové desky z oddělení CTP,
který je výsledkem práce operátorů CTP.
O tom, zda auditem daná společnost projde, ale rozhoduje nakonec kvalita a stabilita tisku, tedy to, jak důkladně provádějí
svou práci tiskaři.
Projekt PSO tímto okamžikem ještě nekončí. Musíme dále zlepšovat naše procesy a
také udržet ty procesy, které byly nově
nastaveny. Budeme tedy kontrolovat dodržování standardů na obchodě, prepressu, CTP a tisku. Tuto kontrolu zavedeme
také do standardů tak, aby zlepšení bylo

trvalé a udržitelné. Školení těchto procesů se stane standardním školením FINIDR
Akademie.
Rád bych touto cestou poděkoval členům
projektového týmu a dalším lidem, kteří
se na získání certifikátu podíleli. Jedním
z členů byl externista Jan Smékal. Velké
díky patří vedoucímu prepress studia Pavlovi Chylíkovi, bez kterého by se tento projekt neobešel.
Své procesy na svých odděleních také zlepšovali a popisovali: Ivana Babiarová (CTP)
a Zbyšek Novák (Tisk). Nastavení kontrolních procesů sepisoval Ondřej Kvašňovský.
Na otázky auditora, týkající se obchodního
úseku, odpovídala anglicky Simona Kostelanská a francouzsky Martina Stružinská.
Za prepress v němčině Jiří Fober. Nakonec
pan Widmer důkladně vyzpovídal Lukáše
Bielesza z CTP a Romana Lupka z tisku.
Všem Vám děkuji za odvedenou práci.
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Romuald Siwek
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Přípravy na
Blíží

2013

se termín jednoho
z největších knižních veletrhů
na světě, Frankfurter Buchmesse 2013 a přípravy na obchodním oddělení vrcholí. Pro
všechny zúčastněné je to velká
událost. Letošní knižní veletrh
se koná ve dnech 9. až 13. října
2013.
Jako každým rokem je to setkání nakladatelů, autorů a také tiskáren. Bez nich by to
nešlo.

V letošním roce se bude naše tiskárna opět
prezentovat v samostatném stánku v hale
4 (označení stánku C57) a budeme také
součástí expozice České republiky. Náš
stánek je moderní i vzdušný. V minulých
letech jsme sklidili od klientů pochvalu
za originalitu a příjemné prostředí a jsme
rádi, že zde můžeme přivítat a pohostit zákazníky z celé Evropy. Úspěch na veletrhu
ve Frankfurtu v loňském roce se také pozitivně projevil na množství zakázek během
tohoto roku.
V expozici České republiky na veletrhu
ve Frankfurtu máme svůj reklamní panel i materiály, kterými zveme zákazníky
do našeho stánku. Stále se snažíme co nejvíce zviditelnit na evropských a světových
trzích, protože situace na knižním trhu se
každým rokem přiostřuje a získávat nové
zakázky je těžší a těžší.
Mezinárodní veletrhy nejsou levnou záležitostí, proto musíme vše důkladně
zorganizovat. Samotné přípravy jsou pro
tuto velkou událost v plném proudu už
od léta. Také na letošním veletrhu budeme prezentovat novinky z naší produkce,
které postupně zavádíme do výroby a jsou
zajímavé pro nakladatele. Naše zákazníky
zajímají také investice do strojového parzáří 2013

ku a rozšiřování kapacit tisku, knihařského
zpracování stejně jako získaný mezinárodní certifikát UGRA.

Stále se snažíme co nejvíce zviditelnit na evropských a světových
trzích, protože situace
na knižním trhu se každým rokem přiostřuje
a získávat nové zakázky
je těžší a těžší.

od roku vyšší a úkolem obchodního úseku
je nabízet řešení, což zákazníci dovedou
ocenit.
Věřme, že účast naší tiskárny na frankfurtském veletrhu bude opět úspěšná. Výsledkem pak bude hodně zakázek pro naši
tiskárnu.

Na tuto událost se poctivě připravuje celý
náš obchodní tým, letos opět pod vedením obchodního ředitele Miroslava Klose.
Letošního veletrhu se za naši tiskárnu zúčastní Simona Kostelanská, Martin Valenta, Romuald Siwek, Sylvie Cekierová, Martin Štourač, Barbora Ottnerová, Martina
Palová a Michaela Jaškovská.
Vzhledem k situaci na knižním trhu, kdy
produkce titulů klesá a vidíme šetření
na každém kroku, bude záležet právě na
našem obchodním týmu, aby na schůzkách přesvědčili nakladatele o správnosti
jejich rozhodnutí tisknout své tituly právě
u nás. Požadavky našich klientů jsou rok

7

AKTUÁLNĚ

Monika Ocieczková, Danuta Kiszová

Výlet do termálních lázní v Bešeňové

Rok se s rokem sešel a my

tady máme podzim a tradiční každoroční setkání našich
bývalých zaměstnanců. V loňském roce v anketě „Kam
chcete s FINIDRem příští rok?“
vyhrála jednoznačně návštěva termálních lázní Bešeňová
na Slovensku.

Za celou dobu působení naší tiskárny odešlo
do důchodu 46 zaměstnanců a akce v Bešeňové dne 19. 9. 2013 se zúčastnilo 32 z nich. A jak
se v pořadí třetí výlet vydařil? Perfektně, jako
dva předchozí!
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svoje místo, kde se cítí nejlépe. Jsou zde plavecké i termální bazény, ve kterých je voda až
41st., dětské koutky, tobogány, sauny, masáže,
jídelny, bary a v nich dobré jídlo i pití. Zaměstnanci jsou také velmi příjemní a vstřícní.

Z Těšína jsme odjížděli dle plánu kolem 7hod.,
v Bystřici nastoupili další dva a pak jsme už zvesela pokračovali až do GINO PARADISE Bešeňová. Všem bylo líto, že se pan Drahoš osobně
neúčastnil, ale přečtený dopis od něj to spravil.
Dobrému pocitu napomohlo i jedenkrát překvapení značky Bache Pineau des Charentes.
V Bešeňové nás přivítala velice milá paní Garajova, která nás seznámila s historií Bešeňové,
ukázala maketu termálních lázní, abychom se
v prostorách lépe orientovali a odpověděla
na všechny naše otázky.
Po „očipování“ odchod do šaten a pak už vyhřívání prokřehlých kostí v teplé zdravé vodě. Kdo
nechtěl jen sedět a vyhřívat se, mohl si zaplavat
nebo navštívit vnitřní bazény s mořskými vlnami. Sešlo se nás tam dost, vlny se nám líbily.
30-ti metrový tobogán jsme nevyužili, protože
někteří z nás by se tam nevměstnali. Areál termálních koupališť je obrovský, každý si najde to

Po únavném odpočinku jsme šli na chutný
oběd se zákuskem a opět po obědě následovala siesta dle vlastního výběru. V 16hod. jsme se
odebírali do šaten, převléct do civilu a s Vega
Busem zpět směr Český Těšín. Opět doma
jsme byli v plném počtu v půl sedmé.

Všichni jsme byli nadšeni a spokojeni. Jsme
rádi, že jsme důchodci právě z FINIDRu, který
se o nás dobře stará. Vlastním průzkumem
jsme zjistili, že nikde jinde takovou péči bývalí
zaměstnanci nemají.
Za super výlet děkují účastníci zájezdu 
Finidrak

AKTUÁLNĚ

Pawel Twardzik

Tým FINIDR na skype
P

ro zkvalitnění služeb pro
naše klienty a podporu komunikace mezi zákaznickým
servisem a našimi klienty je
od nedávna náš obchodní tým
rovněž dostupný na skypu.

tým pro francouzsky hovořící klienty

tým pro česky a polsky hovořící klienty
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Každý člen obchodního úseku má nainstalovanou webkameru, handsfree sadu
a je tak „živě“ dostupný všem zákazníkům.
Kontaktní údaje na všechny členy obchodu jsou uvedené na webových stránkách
a v podpisu každého emailu. Věříme, že
budeme tímto krokem poskytovat našim
zákazníkům ještě kvalitnější služby a budeme opět o krok lepší než-li naše konkurence.

tým pro německy hovořící klienty

tým pro anglicky hovořící klienty

Finidrak

