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Skener Canon
imageFORMULA DR-S130
Skener Canon imageFORMULA DR-S130 uspokojí malé firmy i domácnosti, ale snadno se sbalí
i na cesty canon-imageformula-dr-s130-nahled3.jpg. Poptávka po výkonných kancelářských
řešeních, které malým podnikům usnadní digitalizaci, stále stoupá, i vzhledem k vysokému
počtu zaměstnanců pracujících z domova. Společnost Canon proto představuje nový stolní
skener imageFORMULA DR-S130 se snadnou obsluhou, který vychází z úspěšného modelu
imageFORMULA DR-S150.
Novinka nabízí flexibilní připojení
prostřednictvím USB i WiFi a uspokojí
nejen malé firmy, ale i domácí
kanceláře či jednotlivce, kteří chtějí
pracovat odkudkoliv z cest.

nastavit efektivní zkratky pro často
používané úlohy, jako je ukládání a
posílání dokumentů na různá místa,
včetně
cloudových
služeb
typu
OneDrive nebo Dropbox.

Podpora pro měnící se pracoviště
Kompaktní
stolní
skener
imageFORMULA DR-S130 zajišťuje
tolik
potřebnou
flexibilitu
díky
WiFi i USB připojení či softwaru
CaptureOnTouch Pro, který se může
pochlubit
uživatelsky
přívětivým
rozhraním s jednoduchým ovládáním
pomocí ikon. Skener nabízí možnost

Uživatelé mají možnost přístroj
aktivovat prostřednictvím chytrého
telefonu nebo přímo z počítačů
z prostředí Windows či macOS.
Soubory je poté možné automaticky
naskenovat
a
roztřídit
pomocí
zónového OCR, čárového kódu a 2D
kódu. To pomáhá firmám efektivně
zpracovávat informace a začlenit je

do stávajících pracovních procesů a
systémů řízení dokumentů.
Vybalte a pracujte
Canon imageFORMULA DR-S130 je
spolehlivým a jednoduchým řešením
pro každou firmu, která nemá k
dispozici vlastní IT oddělení. Zařízení
je možné začít používat okamžitě
poté, co jej vybalíte z krabice. Jeho
pevná konstrukce zajišťuje spolehlivý
a produktivní výkon při velké pracovní
zátěži až
3 500 skenů za den,
rychlost snímání dosahuje 60 obrazů
za minutu.
více na

Toto číslo bylo distribuováno 54 152 odběratelům

ColorWave a PlotWave - osm
nových velkoformátových tiskáren
sází na bezpečnost a intuitivnost
Kreativci, kteří bojují s krátkými termíny dodání, chtějí chránit svá data a tisknout správně
hned napoprvé v jakékoliv kanceláři či produkčním prostředí, dostávají nové komplexní
řešení v podobě inovovaných řad velkoformátových tiskáren ColorWave a PlotWave.
Společnost Canon uvádí na trh tři nové
modely strojů ColorWave (3600, 3800 a
9000) a pět nových modelů černobílých
tiskáren PlotWave (3000, 3500, 5000,
5500 a 7500). Všechny tyto modely
byly navrženy tak, aby podporovaly
kreativitu v každém stádiu tvůrčího
procesu – od vizualizace nápadů přes
proces vývoje až po finální návrhy.
Komplexní
řešení
a
vysoká
kompatibilita
Automatizovaná
produkce
velkoformátových tisků je nyní snazší

než dříve. Tiskárny ColorWave a
PlotWave umožňují svým uživatelům
integraci volitelných dokončovacích
a skenovacích řešení, kteroukoli
tiskárnu z těchto řad je navíc možné
doplnit o širokou škálu kompatibilních
skládacích a stohovacích finišerů a
získat tak řešení vyhovující specifickým
požadavkům. A hlavně – schopné
produkovat zcela hotové dokumenty.
Dobrou zprávou pro uživatele je, že
díky vysoké kompatibilitě mohou nyní
inovovat tiskárny, aniž by museli měnit

finišery. Jednoduše stačí k novému
tiskovému zařízení připojit stávající
skládací nebo stohovací finišery. Canon
tak představuje opravdové řešení „allin-one“, které je navíc kompaktní a
produktivní.

více na

Sada prezentačního bezdrátového
displejového řešení od společnosti
ViewSonic
Společnost ViewSonic Corp., přední globální dodavatel vizuálních řešení, představuje své
nejnovější bezdrátové prezentační displejové řešení (WPD), které se skládá z 4K komerčního
displeje CDE20 s úzkým rámečkem.
Série CDE20 je vybavena bohatou
nabídkou softwarových nástrojů, které
rozšiřují možnosti sdílení, spolupráce
a řízení. Patří mezi ně myViewBoard
Display, ViewBoard Cast a myViewBoard
Manager. Komplexní řešení umožňuje
účastníkům snadno a rychle sdílet
informace, podporuje snahu o spolupráci
a umožňuje administrátorovi spravovat
zařízení efektivněji. Posouvá tak zážitek
z používání vlastních zařízení pro

pracovní účely (tzv. „BYOD“) na novou
úroveň a zcela transformuje digitální
pracoviště.

pěti různých velikostech: 43”, 55”, 65“,
75“ a 86“. Lze je integrovat do většiny
AV systémů, včetně systémů Crestron,
Extron a AMX, umožňují rychlé spuštění
systému a jeho snadnou správu.

Série ViewSonic CDE20: výkonné a
dynamické WPD řešení
Série ViewSonic CDE20 představuje 4K
řešení v designu s úzkým rámečkem
přinášející ostrý, jasný, širokoúhlý obraz.
Displeje série CDE20 jsou dostupné ve
více na

Nová řada Arizona 2300
od Canonu
Společnost Canon staví na svých bohatých zkušenostech v oblasti ﬂatbed tisku a uvádí na trh
velkoformátové graﬁky novou řadu Arizona 2300, která zákazníkům pomůže zrychlit výrobu,
zlepšit provozní efektivitu a podpořit růst.
Nová řada nabízí různé možnosti
inkoustových kanálů (4, 6 a 8), díky nimž
podporuje rozmanité spektrum aplikací.
Patří sem tři kompaktní modely GTF
(Arizona 2340 GTF, 2360 GTF, 2380 GTF)
s rozměry ﬂatbed stolu 1,25 m x 2,5 m a
tři velké modely XTF (Arizona 2340 XTF,
2360 XTF, 2380 XTF) s ﬂatbed plochou
2,5 m x 3,08 m. Zákazníci si mohou
prohlédnout model Arizona 2380 XTF
v konﬁguraci s volitelnou rolovou

jednotkou online nebo prostřednictvím
živých ukázek ze zákaznických center
Canon (Customer Experience Centres)
v Austrálii, Nizozemsku, Velké Británii,
Francii a USA.
Chytrá produktivita
Nová řada tiskáren Arizona 2300 je
postavena na technologii Arizona
FLOW, která přináší převratné změny
v konstrukci ﬂatbed tiskáren. Tato

technologie přisávání proudem vzduchu
kombinuje rozložení stolu bez zón se
snadno použitelnými pneumatickými
registračními kolíčky, které zajišťují
bezpečné umístění médií na stole.
Výsledkem je o 20 % vyšší produktivita
ve srovnání s předchozími generacemi
tiskáren Arizona, protože obsluha
nemusí trávit čas maskováním stolu nebo
uchycením médií páskou.
více na

VÝSTAVA

VASIL STANKO - RODINNÝ PORTRÉT
Cyklus Rodinný portrét zahrnuje portréty osobností z oboru kinematografie, architektury,
politiky, školství, zdravotnictví, sportu či podnikání, avšak hlavní inspirací zde nejsou
profese modelů, ale spíše psychologická stránka realizací a zájem fotografovaných otevřít
se performanci coby předpokladu zobrazení vznikajícího bez přílišné sebekontroly.

více na

SOUTĚŽ

INZERCE

Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz v hodnotě 1000 Kč,
který pořádá IDIF.

Výběr bezplatné
řádkové inzerce

Soutěžní otázka:
Jaký největší formát fotoknihy v řadě Professional Line ve formátu na šířku lze ve
standardní nabídce Saal Digital Fotoservice objednat?
a)
b)
c)
d)

22x30cm
30x21cm
40x30cm
45x60cm

HLEDÁM PRÁCI
 DTP operátorka – dlouhodobá praxe
 Externí graﬁk
 hledam praci DTP/graﬁk
 Graﬁk/DTP pracovník - příprava pro
ﬂexotisk

Sponzorem soutěže je:

NABÍZÍME PRÁCI
nápověda

 Externí - Graﬁk/Webdesignér
 Hledáme operátora CTP
 Graﬁk/DTP pracovník - příprava pro
ﬂexotisk

 Operátor - předtisková příprava /
digitální tisk

ANKETA
Otázka: Jaké fotograﬁcké kurzy Vás nejvíce zajímají?

BAZAR - PRODÁVÁM

a) Technické (ovládání fotoaparátu)

 Laserová tiskárna Konica Minolta set

b Umělecké (portrét, akt, příroda...)

bizhub C353 GATE

c) Graﬁcké (úprava fotograﬁí graﬁckým programem)

 tiskárna MIMAKI JV33 160cm NA
PRODEJ

Hlasovat můžete na www.idif.cz (dole na hlavní stránce).

 Saturn 1526
 MacBook Pro 15.4“ Late 2016 Space
Gray Touchbar CZ

OHLASY

BAZAR - KUPUJI

Úžasné tech novinky v polygraﬁi.
Alena/Jihlava






Ráda chodím na doporučené výstavy.
Karolína/Praha

Koupíme Minoltu C6000 nebo C7000
LICENCI UPGRADE NA ADOBE CS6
OKI 7411WT
Stohová řezačka DUMOR 450Z

Vytisknu a čtu cestou z práce.
Albert/Pardubice
Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!
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