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X-Rite Pantone jest firmą, której 
rozwiązania do zarządzania i ko-
munikacji barwą stały się wy-

znacznikiem standardów praktycznie 
na całym świecie. W poligrafii standar-
dy te wdrażają wszystkie drukarnie, 
którym zależy na utrzymaniu najwyż-
szego poziomu odwzorowania barwy 
podczas produkcji. 
Konferencję w Pradze otworzyła Mał-
gorzata Lososová Ungrádová, która 
przedstawiła Ondřeja Kruka prezesa 
firmy oraz tematyką poruszaną pod-
czas konferencji, po czym głos oddała 
prezesowi firmy. 

Jak powiedział Ondřej Kruk, nie był 
przygotowany do tego, by o sobie 
mówić, ale rozumie ciekawość jaką 
wywołała nominacja jego na stano-
wisko prezesa w globalnej firmie. Jak 
wspomniał, przez ostatnie trzy lata był 
dyrektorem generalnym firmy Alltec, 
firmy Danaher oferującej technologię 
znakowania laserowego i grawerowa-
nia pod markami Alltec i FOBA. W Alltec 
Ondřej Kruk zdefiniował i realizował 
strategię rozwoju wielobranżowego. 
W późniejszym czasie pełnił również 
liczne funkcje kierownicze w znanej 
firmie Videojet, zajmującej się kodowa-

usług związanych przede wszystkim 
z serwisem oferowanym on-line. Te 
zmiany będę na pewno przyjęte przez 
klientów firmy z dużym zadowole-
niem, bo mają one ułatwić korzysta-
nie z bogatego źródła zasobów wiedzy 
zgromadzonej przez X-Rite Pantone. 
Osiągnięcie automatyzacji, czy próba 
eliminacji wszelkich pomyłek zwią-
zanych z zarządzaniem barwą, jakie 
mogą przydarzyć się podczas proce-
sów produkcji. To także innowacyjność 
i w efekcie przyspieszenie działania 
workflow, by umożliwić poprawienie 
efektywności pracy każdemu końco-
wemu klientowi. 
Ondřej Kruk podkreślił, że zdaje sobie 
sprawę z tego, że barwy Pantone wy-
stępują praktycznie wszędzie dookoła 
nas. Barwa odgrywa w naszym życiu 
jedną z najważniejszych ról. Dzięki bar-
wie możemy się komunikować, prze-
kazywać sobie emocje i uczucia. Barwa 
jest wykorzystywana praktycznie na 
każdym etapie naszego życia. A jeżeli 
ktoś chciałby się przekonać o jej sile, 
wystarczy przecież udać się do sklepu. 
Całą produkcja poligraficzna, opako-
wania, etykiety, czy nawet taki obszar 
jak tekstylia, samochody, itd. To ekscy-
tujące, inspirujące i wielkie wyzwanie 
dla firmy, by móc sprostać pojawiają-
cym się oczekiwaniom. Głównie chodzi 
o dostarczenie narzędzi, czy wręcz go-
towych rozwiązań do zarządzania bar-
wą. Industry 4.0 jest jednym z wyzwań, 
jakie stoją przed firmą X-Rite Pantone.
W kolejnej części konferencji Małgo-
rzata Lososová Ungrádová przekazała 
uczestnikom trochę więcej informacji 
o samym urządzeniu, które tego dnia 
miało swoją światową premierę.
eXact Auto-Scan to najnowsze urzą-
dzenie, które trafia do portfolio firmy. 
X-Rite eXact Auto-Scan to skanujący 
automatyczny system kontroli druku 
arkuszowego, który składa się z popu-
larnego spektrodensytometru X-Rite 
eXact (Standard lub Advanced) oraz 
z automatycznej listwy pomiarowej. 
Manualne urządzenie X-Rite eXact 
montowane jest na automatycznej li-
stwie pomiarowej zyskując dzięki temu 
dużą szybkość działania oraz więk-

czane zarówno do maszyn najnowszej 
generacji, jak i do urządzeń nieco star-
szych. Dotyczy to praktycznie wszyst-
kich typów maszyn, pochodzących od 
znanych światowych producentów. 
X-Rite eXact Auto-Scan jest idealnym 
rozwiązaniem dla średniej wielkości 
drukarń, które chcą w znaczny spo-
sób zwiększyć swoją produktywność. 
Szybki narząd maszyny oraz szybka 
kontrola druku to jedno z rozwiązań, 
które pozwala zwiększyć zyski w do-
bie dużej różnorodności zleceń druko-
wanych w niższych, czy wręcz małych 
nakładach. 

eXact Auto-Scan
18 marca w czeskiej Pradze odbyła się konferencja prasowa przygotowana 
przez firmę X-Rite Pantone, której celem była prezentacja urządzenia eXact 
Auto-Scan. Dużym zaskoczeniem dla uczestników tego wydarzenia była 
obecność Ondřeja Kruka prezesa firmy X-Rite Pantone.

niem (znakowaniem) produktów. Dzię-
ki jego pracy Videojet osiągnął sukces 
na wszystkich rynkach świata. 
Jak zauważył Ondřej Kruk, firma X-Rite 
Panton bierze praktyczny udział we 
wszelkich zmianach rynkowych, w któ-
rych ważnym elementem jest barwa 
i zarządzanie nią, zwłaszcza że w dobie 
powszechnej digitalizacji wymagania 
nieustannie rosną także w stosunku 
do firmy, którą reprezentuje. Zaznaczył 
również, że sama firma X-Rite Pantone 
przygotowuje się do wprowadzenia nie 
tylko nowych produktów, urządzeń czy 
oprogramowania, ale także nowych 

szą produktywność. Operator maszyny 
drukarskiej, zamiast mozolnie spraw-
dzać punktowo wybrane pola kontrol-
ne, dzięki systemowi X-Rite eXact Au-
toScan, uzyskuje informacje o druku 
z wszystkich stref farbowych, zaledwie 
w ciągu kilkunastu sekund. Pozwa-
la to na znacznie szybsze ustawienie 
maszyny drukarskiej oraz na bardzo 
szybką kontrolę stabilności druku. Przy 
czym istnieje możliwość ustawienia 
pasków kalibracyjnych na obrzeżach 
arkusza lub w jego środku.
Urządzenie od samego początku jest 
oferowane w kilku wersjach użytko-

wych. X-Rite eXact Auto-Scan może 
być wykorzystywany w trybie „off-
-line”, kiedy to operator maszyny 
drukarskiej ręcznie zmienia nastawy 
maszyny na konsoli oraz w trybie „Clo-
sed-loop” (bezpośrednie połączenie 
z maszyną) kiedy to maszyna nastawia 
się (CIP3/CIP4), reguluje oraz koryguje 
samodzielnie – w pełni automatycz-
nie. Dokłądnie to ostatnie rozwiązanie 
jest najbardziej produktywnym, a jego 
koszty to zaledwie ułamek kosztów 
podobnych rozwiązań dostarczanych 
przez producentów maszyn drukar-
skich. X-Rite eXact Auto-Scan w od-
mianie „Closed-loop” może być podłą-

Na zakończenie konferencji Ondřej 
Kruk poprowadził pierwszy pokaz dzia-
łania, pomiaru urządzenia dodając, że 
jest niezwykle podekscytowany moż-
liwością prowadzenia firmy z tak wielki 
dziedzictwem innowacji w tworzeniu 
narzędzi i technologii do pomiaru bar-
wy i komunikacji. 
Małgorzata Lososová Ungrádová po-
dziękowała wszystkim gościom, którzy 
pojawili się na konferencji i pierwszej 
światowej prezentacji nowego urzą-
dzenia z portfolio firmy. 
W Polsce przedstawicielem firmy X-
-Rite Pantone jest spółka Reprograf.
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