
SOFTWARE
DuRST E-SHOP V PRAxI

8  HSWINFO PROSINEC 2019    

Softwarový ekosystém společnosti Durst způsobil na trhu hodně rozruchu. Vytvořit a provozovat 
perfektně fungující e-shop je náročné i u spotřebního zboží, natož u nabídky služeb. Není proto divu, že 
tiskaři chtějí o modulu Smart Shop vědět víc.

František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

Na stránkách společnosti Durst najdete 

hodně podrobných informací o tom, jak 

softwarové moduly Durst Smart Shop a Durst 

Smart Shop Plus fungují. Podívejme se na 

ně také z pohledu spotřebitele a navštivme 

několik on-line obchodů tiskáren, které tyto 

služby využívají. Do České republiky sice 

své produkty nedodávají, my si však chceme 

pouze vyzkoušet prostředí e-shopu.  

SPECIALIzACE
Poskytovatel tiskových služeb si podle typu 

svých zakázek může vybrat z různých variant 

Smart Shopu to nejlepší web-to-print řešení. 

Prvním z nich je Label Smart Shop pro výrob-

ce etiket. Pro oblast tisku grafiky je určený 

Large Format Smart Shop. Zpracovatelé vlnité 

lepenky využijí Corrugatet Smart Shop a pro 

textilní digitální tiskárny je určen Textile 

Smart Shop. 

Podívejme se tedy na stránky firem, které 

již řešení web-to-print od společnosti Durst 

implementovaly.

gRAFICKý TISK
CCL Printing Solutions GmbH se sídlem 

v Hamburku nabízí opravdu široký sortiment. 

Můžete si nechat vyrobit jedenáct typů digitálně tištěných produktů na 

akrylát, desky, papír, banner, tapety nebo canvas. Dále je na výběr pět 

druhů systému roll-up a dalších čtrnáct druhů stojanů a prezentačních 

systémů.

Při prokliku na konkrétní produkt se dostanete na stránky Smart Edi-

toru, kde najdete standardizované produkty. Na ně můžete umístit svou 

grafiku, vybrat si z navržených šablon, případně zvolit motiv z fotobanky 

Fotolia.

STOJáNEK NA STůL
Z nabídky jsem si vybral akrylátový stojánek na stůl formátu A5. V edi-

toru jsem informován o tom, že se bude tisknout na 3mm čirý akrylát 

s rozměry 21 × 14,8 cm bez podtisku bílou. Součástí dodávky je i základna 

stojánku. Zvolil jsem vlastní grafiku a program mi hned spočítal cenu 

jak funguje
Smart Shop?

Chcete se vzbudit 
vedle Marilyn? 

Objednejte si 
polštář.

Stojan pokaždé 
jinak – a už od 
jednoho kusu
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včetně DPH. Bílý podtisk by cenu zvedl v tomto případě o zhruba 7 % na 

necelých 121 eur. Jak se s on-line editorem pracuje, si můžete vyzkoušet na 

stránkách www.ccl-shop.de. 

FOTOgRAFIE 
Obchod Fotodrucken24 provozuje tiskárna Buch-und Offsetdruckerei 

Häuser KG z Kolína nad Rýnem. Můžete si zde objednat tisky na plátna 

natažená na blind rámy, desky z PVC i hliníkové sendviče nebo akrylát. 

Dodávka je včetně montážních prvků. Nejlevnější nabídkou je tisk na PVC 

desku o rozměrech 80 × 50 cm s tloušťkou 3 mm. Cena s vlastním motivem 

je příjemných 16,90 eura. Máte možnost vybrat si obrázky z fotobanky 

Adobe Stock, potom si ovšem 15 eur připlatíte.

E-shop najdete na stránkách www.foto-drucken24.de.

TEXTIL
Specializovaný obchod pro potisk textilu provozuje společnost DCP 

Digitaldruck & Profilsysteme z německého Güterslohu. Orientuje se 

na textilní grafické výrobky pro eventy a výstavnictví. Standardně 

nabízí kostky na sezení, fotografické koberečky, ručníky a další 

doplňky pro domácnost, kanceláře, veletrhy a další akce.

Kromě těchto produktů si zákazníci mohou objednat i potištěné tex-

tilie, jako je plátno, velur a bavlna, které využijí na polštáře či ubrusy. 

Vybral jsem si potisk bavlny. Smart Editor mi nabídl největší roz-

měr 100 × 145 cm, takže látku na polštář se svojí oblíbenou fotkou 

můžete mít už za necelých 32 eur. Pokud si chcete vybrat motiv 

z fotobanky Adobe Stock, připlatíte si 12 eur. Za dekor z firemní 

knihovny je cena zhruba třetinová a motivů jsou tam stovky. Tento 

obchod dodává zboží i na Slovensko a najdete ho na stránkách www.

megafabric.de.

Obchodní ředitel společnosti DCP Digitaldruck & Profilsysteme 

Oliver Knaup si spolupráci s Durstem pochvaluje a není se co divit – 

funkční on-line obchod spustili pouhý měsíc poté, co si modul Smart 

Shop objednali. Termín ze světa sci-fi pro ty, kdo zkoušejí rozběhnout 

funkční e-shop vlastními silami.

POHODLNě A EFEKTIvNě
Modul Smart Shop funguje a dokáže generovat nové zakázky. Ne-

musíte kontrolovat kvalitu dat ani nic konzultovat se zákazníkem. 

Funguje pro B2B i B2C klientelu a do vaší tiskárny přináší předem 

zaplacené objednávky. Co více si lze přát? c


