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InstaBook Maker: systém pro ondemand tisk hodlá dobýt Ameriku
09.06.2004 - Autor: Richard Krej í - Typ:
lánek
ešení spole nosti InstaBook nabízí
rychlost a flexibilitu p i tisku knih
metodou on-demand. Navíc je k n mu
p idružena zajímavá kolekce
nástavbových služeb. Jak vypadá
systém, mající ambice rozší it se
masivn v USA i dalších zemích?
Rubrika: Polygrafie

Fulltext vyhled

Každý, kdo sleduje vývoj v polygrafii ví, že oblast on-demand tisku zde pat í k
t m nejperspektivn jším. Není divu, nebo efektivita, ekonomi nost a stále
vyšší kvalita uvedeného typu výroby velmi výrazn konkuruje jak tradi nímu
ofsetu (menší výrobní náklady, rychlejší výstup atp.), tak stolnímu tisku
(kvalitn jší zpracování, vyšší výkon atp.). S on-demand tiskem je dnes
spojena ada produkt (digitální tiskové stroje, výkonné kopírky a stolní
tiskárny, dokon ovací za ízení aj.) a koncepcí (variabilní tisk, fulfillment, online zadávání, copy-shopy, in-house publikování atp.), lišících se zam ením,
dostupností i výkonem. Mnohé z nich p itom stojí za pozornost i v p ípad , že
zatím nejsou v tuzemsku dostupné: P íkladem takovéhoto ešení nám m že
být systém americké spole nosti InstaBook, o jehož bližší p iblížení bychom
se rádi pokusili v tomto lánku.
- 2D/3D kresby
- bazar - poptávka
- bazar - nabídka
- práce - poptávka
- práce - nabídka
- poptávky po tisku
- poptávka po
webdesignu
- galerie
- profi fotobanka
- diskuzní fóra

InstaBook Maker III
Základem on-demand ešení InstaBooku je hardwarový systém pro výrobu
knižních publikací (paperbacky) InstaBook Maker, dostupný nejnov ji ve verzi
III. Základem systému jsou barevná inkoustová tiskárna Epson Stylus Photo
2200, ur ená k tisku obal , a monochromatická laserová tiskárna Kyocera
Mita FS-9500 DN, sloužící k vytišt ní vnit ních stránek publikace. Sou ástí
systému je dále systém pro lepenou vazbu a o ez, celá sestava je ízena ze
stolního po íta e. Maximální zpracovatelný formát je v sou asnosti A4,
tlouš ka publikace by nem la p ekro it 4 palce. Cena systému se liší podle
typu instalace a výrobce ji sd luje na vyžádání.
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Instalace InstaBook Makeru
Zmín né komponenty zajiš ují kvalitní a výkonné zpracování, p inejmenším
co se oficiáln udávaných parametr tý e: Epson 2200 je sedmibarevná
tiskárna, pracující v maximálním rozlišení 2880 krát 1440 dpi, jejíž výtisky mají
udávánu životnost víc jak 90 let. FS-9500 DN tiskne rychlostí 50 stránek za
minutu (resp. 100 stran textu, nebo je podporován duplexní tisk) p i
standardním rozlišení 600 krát 600 dpi (maximum je 1800 krát 600 dpi),
maximální m sí ní zát ž je stanovena na 300000 stránek m sí n .
Patentovaná technologie zajiš uje podle tvrzení výrobce u dokon ovacího
systému podstatn v tší výdrž lepené vazby než u obvyklých ešení. Systém
zaujme i svými rozm ry, když pro svou instalaci vyžaduje údajn pouhý jeden
krychlový metr prostoru.
Výroba publikace je do zna né míry automatizována, zejména p i
dokon ovacím zpracování jsou nicmén zapot ebí manuální úkony, vyžadující
zaškolenou obsluhu. Proces za íná vytišt ním obálky a textu knihy z
digitálních podklad . Následn zajistí obsluha o ez, sestavení a lepení
knižních blok v p íslušných za ízeních, kontrolovat lze p itom nap íklad tlak
vaza e i množství lepidla. Po desetisekundovém vysušení je kniha o íznuta
ze t í stran. Celý proces vyžaduje asi 10 minut na jednu knihu. Mimo
standardních m kkých obálek, produkovaných Epsonem Stylus, lze využít
laminované i jinak upravené obálky, vyrobené odlišnými tiskovými
technologiemi mimo Maker.

InstaBook Maker u Bookends
InstaBook Maker lze využít r znými zp soby. P knou ukázkou aplikace je
p itom nedávno provedená instalace systému v nezávislém knihkupectví
Bookends v americkém Ridgewoodu. Provozovatel využívá systému k dv ma
ú el m: Tím prvním je tisk titul , jejichž normální vydání jsou bu to
rozebrána, zbyte n drahá nebo nesnadno dostupná. Bookends takto ke
dnešnímu dni poskytuje výb r z databáze okolo 10000 titul , nabízených v
rámci programu InstaBook Digital Bookstore Network, jejichž autorská práva
jsou bu to voln k dispozici nebo které InstaBook vlastní. V nabídce takto
najdeme nap íklad sebrané dílo W. Shakespeara, O. Henryho, E. A. Poea, R.
Kiplinga i Danteho. Cenový záb r se pohybuje od 8,5 USD za Carrollovu
Alice in Wonderland a kon í na 99 USD za sebrané spisy E. A. Poea. Obal
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publikace m že na p ání zákazníka obsahovat jeho jméno, v nování jiné
osob apod.

Webový portál Bookends
Druhou zajímavou službou nabízenou Bookends, je tisk publikací, jejichž
výroba normální cestou (ofset) by byla nerentabilní. Služba by tedy m la
p itáhnout zejména pozornost zatím neznámých autor (prodejní i ukázkové
výtisky apod.) nebo autor , kte í touto cestou mohou nabídnout dotisky svých
d l. U itelé mohou takto prezentovat výukové materiály, postgraduální
studenti doktorandské práce, spole nosti a instituce manuály i návody.
Využití se nabízí i soukromník m, nap íklad p i vytišt ní rodinných memoár ,
deníku i kucha ky ... - aplikací je skute n nep eberné množství.
Výrobní ceny za ínají na 150 USD za prvních deset kopií knihy o maximáln
250 stranách. Dalších deset kopií stojí 100 USD, následn je každých dalších
deset výtisk za 75 USD. U rozsáhlejších publikací (250-350 stránek) je pak
cenové rozmezí od 200 USD (prvních 10 výtisk ), p es 135 USD (dalších 10)
až po 100 USD (každých dalších 10).
Od normálního kopírování (které by z ejm vyšlo lacin ji) odlišují uvedený
zp sob výroby jednak podstatn kvalitn jší dokon ovací zpracování publikace
a dále r zné dodatkové služby, poskytované Bookends. Pat í k nim nap íklad
redak ní úprava publikace (125 USD), návrh obálky (30 USD), konzultace pro
nalezení vydavatele (200 USD), zajišt ní ISBN (75 USD), prodej
prost ednictvím prodejny i Webu Bookends i formátování pro výstup na
Makeru (30 USD). Auto i jinak mohou dodat své podklady ve formátech Word
i PDF, a to bu to na elektronickém nosi i nebo prost ednictvím Internetu.
Vytišt ní by m lo být velmi rychle, b hem n kolika dn nebo dokonce hodin.

Další strategie
Instalace v Bookends je podle zástupc spole nosti InstaBook po áte ním
krokem ambiciózního plánu na vytvo ení sít obdobných on-demand
tiskových shop na území USA, s možnou expanzí do dalších zemí (Kanada,
Mexiko, Itálie aj.). Do konce p íštího roku by m lo být takto v USA instalováno
asi 100 instalací Makeru ve všech významných destinacích. Využití
jednotlivých instalací se p itom bude pohybovat z ejm v intencích toho, co již
dnes nabízí Bookends. Zajímavými, dosud neodzkoušenými aplikacemi, by
pak m ly být nap íklad tisk e-book , i když zde bude samoz ejm otázkou
legislativa, i využití dokon ovacích schopností systému v copy-shopech.

Záv rem
InstaBook Maker je zajímavým za ízením, ukazujícím naplno p vab ondemand tisku. I když samoz ejm není jisté, zda se poda í realizovat
ambiciózní plány jeho výrobce, stojí uvedený produkt, a zejména jeho reálné
aplikace, ur it za seznámení. I tuzemské polygrafické subjekty mohou totiž
touto cestou získat mnoho inspirace, zužitkovatelné v praxi.
-Richard Krej íDalší lánky autora
Tento lánek m žete vytisknout nebo jej poslat na e-mail.
Aktuální hodnocení: 0.00 (0)
1 = výborný, 3 = dobrý, 5 = špatný

Vyhledat firmy p sobící v oboru polygrafie
Zam ení: Tiskárny
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Tiska ský trh ve st ední a východní Evrop , díl 8 – Bulharsko 3. 6. 2004
Drupa 2004: Pre-press dnes a zítra 14. 5. 2004
Tiska ský trh ve st ední a východní Evrop - díl 6, Chorvatsko 13. 5.
2004
Tiska ský trh ve st ední a východní Evrop - díl 5, Slovinsko 22. 4.
2004
Tiska ský trh ve st ední a východní Evrop - díl 4, Ma arsko 15. 4.
2004
Multi-Channel Communication: nový publika ní trend v enterprise
oblasti 14. 4. 2004
Tiska ský trh ve st ední a východní Evrop III - Polsko 25. 3. 2004
Vztah zadavatel a tiskáren se m ní 24. 3. 2004
Strategie pro tiska ský pr mysl podle CAP Ventures 17. 3. 2004
Tiska ský trh ve st ední a východní Evrop II - Slovensko 16. 3. 2004
Tiska ský trh ve st ední a východní Evrop I - eská republika 26. 2.
2004
Tisk m ní svoji tvá 11. 2. 2004
Slasti a strasti tiska ského pr myslu 13. 1. 2004
Trendy a možnosti tiska ského pr myslu podle CAP Ventures 3. 12.
2003
Tisk v USA: investice a trendy 3. 6. 2003
Cross-media publishing: fikce nebo realita? 30. 4. 2003
Document outsourcing: p íležitost k rozší ení i nahrazení tradi ních

polygrafických služeb 23. 4. 2003
Trendy v kancelá ském publikování podle CAP Ventures 16. 4. 2003
Tiska ské trendy podle TWGA 5. 3. 2003
Jaký byl PaperWorld 2003? 30. 1. 2003
Co znovu nastartuje polygrafii? 20. 1. 2003
Které tiska ské obory prosperují a které ne? 7. 1. 2003
Recese polygrafie se p inejmenším zastavila 2. 12. 2002
Kdy nastane oživení tiska ského pr myslu? 16. 9. 2002
Velkoformátový tisk: Co si kdo kupuje a od koho? 23. 8. 2002
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