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Justprint – tiskárna plná možností!

– jak tisknout v Justprint? 



_Úvod 
Vítejte v novém Justprintu! 

V této e-knize se můžete těšit na konkrétní tipy, jak správně 
objednávat tisk na našem portálu. Ukážeme Vám, jaké máte 
možnosti a jak je můžete využívat.

Cesta k objednání tisku bude vysvětlena na příkladu 
katalogu, ale principy v ní popsané platí také pro všechny 
ostatní produkty.

Hlavně klid, nedovolíme, abyste se v tom ztratili. Zhluboka 
se nadechněte, posaďte se a nechte se vést. Zveme vás 
ke čtení a těšíme se na výsledky Vaší práce!
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_Na úvod několik velmi 
důležitých pravidel: 

1. Pro návrhy používejte návod pro přípravu k tisku a šablony 
– potřebné soubory si můžete stáhnout ze záložky produktu 
v našem systému.

2. Chcete-li podat objednávku, musíte se přihlásit na stránky.
 
3. Při nahrávání souborů věnujte pozornost výstrahám 
a nezbytným potvrzením. O tom všem se dozvíte z naší 
e-knihy – Práce_se_soubory.pdf 

4. Objednávka je odeslána ke zpracování až po řádném 
načtení souborů, přijetí souborů a provedení platby.
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https://justprint.cz/uploads/Prace-se-soubory-JustprintCZ.pdf


__přihlašování / zakládání účtu
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To je on – web, kde si můžete objednat výtisky online. 
Snadné, rychlé, odkudkoli a kdykoli (24/7).

Dnes probíráme katalogy, ale – jak asi víte, s námi můžete 
tisknout mnohem víc. Vraťme se ke katalogům – čím byste 
měli začít?
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__vstupte na justprint.cz

- pokud již máte účet – stačí se přihlásit
- pokud účet nemáte, čeká Vás krátký registrační proces

Nebojte se, nezabere Vám to moc času a pak 
Vám ho to spoustu ušetří.



_05

_doplnění údajů potřebných 
pro objednávku
Uveďte své údaje – přihlašovací jméno, heslo, profil aktivit. V 
dalším kroku Vás požádáme o fakturační a kontaktní údaje.

_údaje doplněny? Výborně – je skvělé, že jste s námi! 

Nyní můžete využívat spoustu výhod a objednávat výtisky 
z domova, kanceláře nebo z vany – online 24/7.



_co získáte?

• Můžete zobrazit historii objednávek, kde můžete 
   sledovat jejich stav.
•Vytvoříte si vlastní adresář s údaji o zákaznících. Díky tomu     
   můžete rychle odesílat objednávky na různé adresy (aniž    
   byste je museli pokaždé zadávat znovu).
• Můžete vytvářet personalizované cenové nabídky, 
   doplněné o Vaše údaje a logotyp – připravené 
   k prezentaci zákazníkovi.
• Možná se Vám také bude hodit možnost zásilek 
   no name – s Vašimi údaji přímo Vašim zákazníkům.
• Můžete tisknout různé materiály pro své zákazníky 
   a poté je shromáždit a spojit do jedné zásilky.
• Máte jednu tiskárnu, ve které si můžete objednat tisk     
   pomocí mnoha technologií (např. ofsetový, digitální, UV, 
   solventní, latexový) a také povrchové úpravy produktů,   
   jakož i různé typy vazby (včetně šití, lepení, spirály, vrtání   
   otvorů, falcování, laminování).
• Můžete si také vybrat balení podle Vašich potřeb, včetně    
   zabalení objednávek a zaslání na jednu nebo více adres 
   v tuzemsku nebo v zahraničí.
• Máte několik milionů produktových variant na dosah ruky.
• Pokud nenajdete, co potřebujete - neváhejte nás 
   kontaktovat - realizujeme nestandardní i nesystémové 
   zakázky!
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_výběr parametrů objednávky

Čas na objednávku! Probereme ji na příkladu šitého 
katalogu. Nejprve si vyberete produkt a následně 
nakonfigurujete jeho parametry.

1 2 3



_1. parametry produktu

Určitě je dobře znáte, ale přesto Vám je připomeneme. 
Při používání služeb tiskárny se pravděpodobně setkáte 
s označeními typu:
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_ (poly)grafické kódy

Z tohoto řetězce znaků se dozvíte, zda se bude jednat 
o jednostranný nebo oboustranný tisk. Popisuje také 
barevný nebo monochromatický tisk. Obsahuje také 
informace o bílém podtisku a potisku.

_lomítko odděluje stránky, tj. pokud máme např. označení 4/0 
– tak na první stránce budeme mít barevný tisk a druhá bude 
prázdná.

_čísla nám sdělují, kolik barev bude použito. Například číslo 4 
– označuje celou čtveřici ze skupiny CMYK, zatímco 1 – 
vybranou barvu (hlavně Bílou nebo Černou). Nula znamená 
jednoduše stránku bez žádného potisku.

_číslo 5 znamená CMYK s bílým podtiskem (používá 
se na barevných podkladech pro udržení intenzity barev).

- 4/4

- 4/0

- 1/1

- 1/0

- 5/5 (4 + bílá/4 + bílá)
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_A jaký podklad?

Papír ovlivňuje kvalitu, objem a cenu katalogu.

_Ofsety. Ofsety jsou nepotažené papíry. Nejúspornější verze 
je ofsetový papír 90 g. Ty s větší gramáží vypadají opravdu 
působivě a zároveň dodávají výtiskům trochu drsnosti. 
A co je důležité – můžete na ně psát a inkoust se nebude 
rozmazávat. S námi můžete tisknout na ofsetu od 90 do 240 g.

_EKO papíry, naše nabídka zahrnuje např. Woodstock Betulla 
285 g nebo Kraftliner 250 g.
Papíry se skvěle osvědčily jako obálky katalogů. Tyto podkla-
dy budou dobrým úvodem pro portfolia nebo k návrhářskému 
katalogu výrobků.
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_Křída Katalog můžete také vytisknout na potahovaný neboli 
křídový papír – matný nebo s mírným leskem. Tyto typy 
podkladů díky speciálnímu nátěru neabsorbují barvu tak, jako 
nepotažené. Výsledkem je, že vytištěné barvy jsou intenzivnější. 
U nás si můžete vybrat tisk na křídový papír s gramáží 
od 90 do 350 g.

_počet stránek s obálkou

Není to nic jiného než objem katalogu. Tato čísla označují 
počet stránek, kde první je obálka – tj. 4 stránky, a další 
je počet vnitřních stránek.

_povrchová úprava obálky

Váš katalog může nebo dokonce musí zaujmout na první 
pohled. Pokud již máte jedinečný návrh obálky, možná 
by stálo za to jej zušlechtit?

Pokud na naší webové 

stránce nenajdete ten 

správný produkt nebo 

máte jiné otázky, 

napište nám, rádi Vám 

pomůžeme.
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_Barvy mohou být zvýrazněny lesklou fólií nebo mírně 
tónovány pomocí matné. Pokud chcete, aby byla obálka 
sametová, můžete ji pokrýt fólií soft touch. A detaily?
Můžete je zvýraznit díky parciálnímu UV laku, který 
rozzáří i malé nápisy nebo vzory.

_další

_V případě sešívaného katalogu si můžete vybrat ploché 
spony – to znamená sešitové spony nebo spony s okem, 
které umožňují zacvaknout katalog do pořadače.

_V případě spirálového katalogu si můžete vybrat 
barvu spirály.
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_kontrola souborů

_Automatická. Vaše soubory budou automaticky ověřeny. 
Náš systém kontroly Preflight detekuje více než 100 chyb, 
mimo jiné: chybějící font, nesprávné barvy nebo nevhodné 
grafické rozlišení.

_Kontrola konzultantem. Pokud si chcete být jisti, že je 
soubor správně připraven, můžete si objednat placené 
manuální ověření. V tom případě soubor před tím,
 než se dostane k automatickému ověření, projde manuální 
kontrolou grafika. Dokonce i když se v dalších fázích objeví 
automatická varování, můžete v klidu tisknout
(naši grafičtí konzultanti mají dostatek zkušeností, aby věděli, 
jaké prvky ovlivňují výsledek a které lze vynechat).
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_2. náklad a způsob realizace

Po výběru parametrů produktu přejdete o krok dále 
k nákladu, který Vás zajímá. Cena se automaticky mění 
s každou konfigurací. V tomto sloupci také uvidíte, na kdy 
je naplánováno odeslání Vaší objednávky.

Čas podání objednávky 
má vliv na datum realizace.
Uvedené datum zaslání se 
vztahuje na ty objednávky, 
u kterých odešlete 
a přijmete soubory a které 
stihnete zaplatit před 
stanoveným termínem.
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_3. objednejte

Ve třetím okně uvidíte souhrn vaší objednávky. V této fázi 
si můžete stáhnout odhad ceny produktu ve formátu 
pdf – se specifickými parametry, hmotností objednávky, 
počtem kartonů a přepravními podmínkami v daném termínu. 

Zkontrolujte vše ještě jednou a ujistěte se, že je objednávka 
kompletní – pohodlně se usaďte, zapněte si pásy a klikněte 
na – „OBJEDNAT“.

Pokud změníte konfiguraci, data v tomto sloupci se automaticky zaktualizují.



_koszyk

__Máte již vybraný produkt, ale chcete přidat další nebo 
se porozhlédnout po webu a najít něco zajímavého? 
Přidejte to, co jste si již vybrali, do košíku - nezavazuje Vás 
to k nákupu a Váš výběr bude zapamatován, aniž byste 
museli znovu volit parametry produktu. Podívejte se, jak 
tuto funkci používat krok za krokem.

Vyberte produkt, o který máte zájem, jeho parametry, 
množství a způsob doručení a následně klikněte 
na tlačítko "Přidat".
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__Vybraná položka se automaticky objeví v košíku (ikonu 
naleznete v pravém horním rohu webu).

__Pokud máte v košíku první produkt, můžete přidat další. 
Ve vyhledávacím poli nebo v konkrétní kategorii najděte další 
produkty, které Vás zajímají a stejným způsobem je vložte 
do košíku.

Po kliknutí na ikonu košíku přejdete na obrazovku, na které 
uvidíte všechny vybrané produkty. Vedle každého z nich 
na pravé straně uvidíte 3 ikony: upravit, duplikovat 
a odstranit (ikona koše).
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__Kliknutím na ikonu "upravit" se vrátíte k produktu 
a budete moci měnit zvolené parametry (formát, náklad atd.). 
Nezapomeňte po provedení změn kliknout na tlačítko 
„Uložit“, aby se nová varianta produktu uložila.

Pokud je po ověření produktů v košíku vše v pořádku, 
klikněte na tlačítko "Objednat" nacházející se na pravé 
straně obrazovky pod produkty v košíku.

Snadné, že ano?
A pokud máte dotazy nebo se Vám stane, že se v některé 
z těchto fází zastavíte a nebudete vědět jak dál, kontaktujte 
nás na chatu (pravý dolní roh webu) nebo využijte informační 
linku – pomůžeme Vám přejít dál.
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_dokončení objednávky

Gratulujeme, teď už jste na druhé straně zrcadla.
Tato část je rozdělena podle stavu objednávek na: 
čekající, realizované a odeslané. Pojďte, ukážeme Vám to.

_čekající objednávky

Tady se nachází skříň – tj. místo, kde připravujete a nakonec 
ukládáte Vaše soubory. Vaším úkolem je nahrát je a ujistit se, 
že všechna data byla dobře vyplněna.

Pamatujte, že při přípravě souboru můžete použít možnosti „přidat spadávku“, „upravit 

měřítko na formát“ (např. A4 na A5) nebo otočení stránky.

_detaily objednávky

V této fázi se ujistěte, že všechny parametry byly vybrány 
správně, pokud ano – přejděte na záložku Práce se soubory.
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Je někde chyba nebo jen chcete něco změnit před 
objednávkou? Objednávku nemusíte mazat a zadávat 
znovu! Využijte funkci Upravit režim a náklad, kterou 
najdete v seznamu příkazů vedle Vaší objednávky.

Je to snadné! Kliknete na "změnit" a je to.

_funkce upravit režim a náklad
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_proces ověřování

Držte palce! 

Právě sem nahráváte svůj soubor s katalogem.
Je to jednoduché – stačí jej přetáhnout na určené pole. 
Pokud je počet stránek správný, přetáhněte PDF do prvního 
kontejneru. Stránky se načítají automaticky ve stejném 
pořadí jako v souboru PDF.

Nyní si můžete připravit šálek čaje, protože v případě 
katalogů může nahrávání souborů chvíli trvat.

_práce se soubory

_přidání souboru k objednávce
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_přijetí projektu

Zjistěte, zda a jaké chyby byly v souboru detekovány.
Lze je rozdělit na 3 typy:

_Modré – informace, s nimiž byste se měli seznámit. 
Po přijetí lze soubor vytisknout.
_Oranžové – varování o chybách. Po přijetí můžete 
soubor podmínečně vytisknout.
_Červené – chyby jsou natolik závažné, že soubor 
nemůže být vytištěn. Musíte návrh upravit.

Naposledy se ujistěte, že obálka a vnitřek mají správné 
pořadí a orientaci stránek.
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Pamatujte, že převracení probíhá podél pravého okraje lícní strany
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Pokud je všechno v pořádku, klikněte na: Přijmout projekty!

Na dalších kartách vyberete adresu a způsob dodání 
a způsob platby. Už je to skoro doma!

Sem zadejte příjemce a odesílatele. Nezapomeňte, 
že si můžete vybrat dopravu přímo k zákazníkovi 
a sebe uvést jako odesílatele.

_adresa a doručení
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Vyplňte svou adresní základnu, díky tomu budete odesílat 
objednávky několika kliknutími.

_přidání dodací adresy
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V této fázi můžete data ještě upravovat. Nezapomeňte, 
že můžete své výtisky posílat přímo svým zákazníkům. 
Na zásilce můžeme umístit pouze Vaše údaje.

_změna údajů o odesílateli
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Můžete si vybrat nejvhodnější způsob doručení. Až to uděláte, 
přecházíte na platbu.

_způsoby doručení

Vy rozhodujete, jak a kdy objednávku zaplatíte. Můžete 
platit tak, jak Vám to vyhovuje – PayU, tradičním převodem 
nebo body z Bonusového účtu. Můžete také zvolit 
možnost dobírky.

_platby

_ výběr způsobu platby
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_zprávy zákaznickému servisu

Pochybnosti se vyznačují tím, že Vás mohou dostihnout 
kdykoliv. Pokud Vás přepadly při objednávání katalogů, 
buďte v klidu – jsme s Vámi. Nebojte se zeptat Můžete
se obrátit na naše konzultanty. Stačí použít pole Zpráva, 
kam napíšete obsah a „odeslat“. 

  

_zprávy
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_realizované objednávky
Je vše vyplněno? Skvělé! Vaše objednávka již míří do výroby. 
Brzy ji uvidíte na záložce _Realizované objednávky.
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_zaslané objednávky
Ve chvíli, kdy zásilka opustí náš sklad – uvidíte 
ji na záložce Odeslané objednávky. Uvidíte tam datum 
a veškeré podrobnosti. 

_Konec
To je vše! Není to moc složité, že? 

Děkujeme, že jste došli až na konec! Přejeme Vám samé 
dobré výtisky a pamatujte, že v případě dotazů / 
pochybností – jsme na dosah ruky (a wi-fi). 

Čekáme na Vaše objednávky a doufáme, že Vám naše 
inovované stránky Justprint budou sloužit jako nejlepší 
partner a přítel v online tisku. 

Tým Justprint.cz
telefon: 555 441 555
e-mail: info@justprint.cz


