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Коронавирусът се разпространява:
Друпа 2020 се отлага за април 2021 г.
Планираното от 16-и до 26-и юни 2020 г. световно изложение за печатни технологии DRUPA
е отложено за 20-и до 30-и април 2021 г. С това
свое решение Messe Düsseldorf следва препоръката на кризисния щаб на германското правителство и на института „Робърт Кох“ за борба с
бързото разпространение на новия коронавирус
SARS-CoV-2 в Европа и в света. Освен това
провинция Северен Рейн Вестфалия със столица Дюселдорф въведе от 11 март 2020 г. забрана
за провеждането на всички големи мероприятия с повече от 1000 участници.
Соб. инф.

Бъдещето на печата 2020
Конференция на Интерграф
Над 80 делегати от различни европейски държави участваха в организираната от Интерграф
конференция, за да обсъдят бъдещето на печата
в световен мащаб. Мероприятието се проведе с
подкрепата на Smithers и на Nordic Offset Printers Association (NOPA). Сейс Вервей , президент
на Интерграф, модерира конференцията.

© Intergraf
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„Каквото и да правите, не правете едно и също,
тъй като пазарът бързо се променя“, бе едно от
ключовите послания на Шон Смит, Smithers,
към европейските печатари. Скоростта на технологичните промени в печатарската индустрия,
на бизнес моделите и на изискванията на клиентите се увеличава, а пейзажът в индустрията вече е значително различен от този отпреди няколко десетилетия. Днес в сектора на илюстрационния печат има много различни видове компании
– някои са много успешни, с млади, квалифицирани и ентусиазирани специалисти, които нямат
проблеми с иновациите и наемането на персонал. Въпреки това, както във всеки бързо развиващ се сектор, има компании, които изостават.
Демографските промени навлизат на пазара (поколение Z), както и в горните нива на управление на печатниците (Millennials – поколението
на милениума), и „техните предпочитания вече
са техни изисквания“. Според Смит е необходимо бизнес моделите да бъдат създадени наново,
за да акцентират отношенията с клиента, а не с
производството, и да се фокусират по–интензивно върху въпросите, свързани с екологията.
И не само за да оцелеят, но и да са успешни в
днешния нов свят, печатарите би трябвало да
мислят за клиентите си по нов начин.
Екологичната устойчивост е важна за печатарите в цяла Европа. Еманюел Мейр от Европейската комисия представи плана за действие на ЕС
за кръгова икономика, който ще бъде тясно
свързан с индустриалната стратегия на ЕС. Тя
отбеляза, че е „много щастлива, че Интерграф
поставя екологичните въпроси на дневен ред“.
Мейър се спря на екомаркировката на ЕС за хартии за печат, на схемата за екологично етикетиране, въведена през 2012 г., като обясни, че „само най–зелените продукти ще получат етикета“.
© Intergraf

Пол Верспор, експерт по екологични норми, Интерграф, представи нови изисквания за емисии
на разтворители за термопринтери. Маркус
Хофман, фондация Leonhard Kurz, разгледа нови
технологии за декоративен печат. Анет Дейлс,
Multicopy, подчерта, че „печатът има голямо бъ-

деще, но предимно заедно с други медии“. Джо
Ван Де Веге, Symeta – Colruyt Group, представи
възможности за персонализиране на печатни
продукти и целева комуникациия с клиентите.
Какво бъдеще има неадресираната реклама?
Правителствата и/или местните власти в някои
страни (Холандия и Франция например) все по–
често оказват натиск върху неадресираната печатна реклама. Това определено ще се отрази
върху печатарите на такива продукти в Европа.
Дискусията показа, че проблемът е неточното
възприятие на печатната реклама.
В заключение може да се отбележи, че илюстрационният печат в Европа има както предизвикателства, така и възможности. Отделните компании трябва да решат как да се адаптират и как
да се справят с това. Добро бъдеще имат онези,
които реагират иновативно.
Прес информация на Intergraf

Производствената ни линия работи
с пълен капацитет
Това отбеляза г–н Рафаел Пенуела, главен
изпълнителен директор на Manroland
Sheetfed GmbH, като
благодари на клиенти по цял свят за тяхната подкрепа, която
се изразява в силния
интерес към високоефективните печатни
машини на концерна.
„Имаме оптимално
натоварване на производствените линии
за изпълнението на
поръчките“, подчерта Пенуела.

© Manroland Sheetfed

Според Рафаел Пенуела, централата на Manroland Sheetfed работи усилено, за да предостави
на маркетинговите организации в повече от 40
страни най–новото по отношение на технологиите, доставката на продукти и услугите. Централата подпомага ефективно и търговските
представителства и техните клиенти. Работи се
усилено, за сключване на повече сделки и за подобряване обслужването на клиентите.
„Предлагаме също нашите висококонкурентни
решения за печат, за да помогнем на клиентите
да постигнат постоянна производствена рентабилност. Усилията ни имат резултат.“
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Според Пенуела, продажбите на Manroland
Sheetfed са много добри, въпреки различните
нови предизвикателства, които се появяват пред
глобалния печат.
Manroland Sheetfed продължава да спазва правилото „Клиентът е номер едно“, както и да пази
всички ценности, които са съпровождали компанията през годините. Само така фирмата ще запази предимствата си при производството на печатни машини.
Прес-информация на Manroland Sheetfed GmbH

Sheetfed клиентът може да изпробва технологията, от която се нуждае. Това ще му помогне за
взимането на инвестиционни решения на солидна, дългосрочна и устойчива основа. Независимо дали целта на инвестицията е да се повиши
производителността или да се подобри качеството на печатните продукти, фирмата предлага
множество възможности благодарение на печата
с добавена стойност.
PTC е също и център за изпитание и демонстрация на услуги, предлагани от printservices®,
printcom®, printnetwork® и printadvice®.
Прес-информация на Manroland Sheetfed GmbH

Технологичен печатен център
на Manroland Sheetfed
Технологичният печатен център (PTC) на фирмата в Офенбах осигурява идеални условия за
запознаване на клиентите с технологиите за листов офсетов печат, както и за изпитване на печатните системи. PTC предлага цялостен спектър от интердисциплинарни услуги: механика,
електроника, технологичен процес и широко
ноу-хау за предпечат и печат.

© Manroland Sheetfed

В сътрудничество с центъра клиентите могат да
участват в разработването на нови решения или
при тестването на печатни продукти в лабораторни условия. PTC предлага всичко необходимо за изследвания и разработки, оптимизация до
търговска реализация, внедряване и тестване на
пилотни системи и обучение на оператори.
Демонстрациите в PTC са персонализирани, за
да отговарят на клиентските нужди и изисквания. Заедно с технологичния екип на Manroland

Системна платформа Maintellisense
на manroland Goss
Дигитална трансформация с високообемни данни, интелигентни данни, изкуствен интелект,
машинно обучение или невронни мрежи – това
са само няколко обещаващи области от технологията, която променя съществено ежедневното производство в печатарската индустрия. Но
как могат печатниците да се възползват от това
конкретно? С платформата Maintellisense, разработена от manroland Goss, може да се даде правилният отговор. Комбинацията от термините
Maintenance (поддръжка), Intelligence (интелигентност) и Sense (сензорна технология) – накратко Maintellisense – представя с една дума разбирането на производителя на ролни офсетови
печатни машини за Service Solutions 4.0. Днес
фокусът на услугата е върху разработването на
практически приложения на Next Generation
(следващото поколение), които използват интелигентни технологии за оптимизиране на производствените процеси, повишаване на ефективността на системите и по този начин устойчиво
намаляване на общите разходи.
Като производител на печатни машини и сервизен партньор, manroland Goss разполага с огромно количество данни за работата на машините,
за неизправностите, както и с производствени
данни от печатните системи на своите клиенти.
Тези ценни данни се използват от интелигентните алгоритми на Maintellisense в полза на печатниците. Всеки отказ на печатната машина струва пари, прекалено честата поддръжка обаче е
също скъпа. Maintellisense осигурява подмяна
на износени резервни части възможно най–рядко, но винаги навреме. Благодарение на системата за ранно предупреждение могат да се избегнат неочаквани прекъсвания на машината и
да се намалят разходите за енергия, поддръжка
и производство.
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В съвременните условия е все по–важно да се
поддържа висока техническата готовност на
системата и съответно ниски текущите разходи.
Днес не е достатъчно само да се регистрират
възникналите неизправности. Потокът от съобщения и показанията на сензорите трябва да бъдат анализирани и оценени автоматично. Това е
задачата на Maintellisense. Системната платформа визуализира постоянно актуализираните производствени данни в ясни графики и ги класифицира в зависимост от оценката на риска. При
това се вземат предвид не само статичните съобщения, но и измерените динамични стойности или параметрите на задвижването.

Online Print Symposium 2020
Поредният Online Print Symposium, организиран
от Bundesverband Druck und Medien (Германският печатарски съюз) и фирмата ZIPCON Consulting, се проведе на 3–4 март т. г. в хотел Инфинити, Унтершлайсхайм, Германия.
Присъстваха 250 специалисти от 10 европейски
държави. Представени бяха новости в областта
на он-лайн печатни системи, разгледани бяха
тенденциите при дигиталния печат, комуникацията в печатарския отрасъл, развитието на
блок-чейн технологията.
Дванадесетте изнесени доклада бяха в една или
друга степен посветени на темата „Как ще функционира печатът в бъдеще, за да остане конкурентноспособен и с какви предизвикателства ще
трябва да се справи индустрията.“
Соб. инф.

© manroland Goss web systems

По този начин потребителят получава най–важните машинни съобщения и може веднага да
инициира правилни мерки с документирани
профили на тенденции, точни описания на
грешки и препоръки за действие. Всички резултати се показват на удобен за потребителя екран
за работа. Благодарение на cloud-решението, услугата Maintellisense е достъпна независимо от
местоположението, времето и устройството.
В един гъвкав процес за разработване на продукти екипът от експерти (инженери по разработка, сервизни техници и анализатори на процеси) работи в тясно сътрудничество с клиента,
за да развива непрекъснато Maintellisense и да
адаптира платформата още по–добре към нуждите на клиента.
Целта на решението за „предсказуема поддръжка“ Maintellisense е да предостави централна
платформа за поддръжка, която позволява на
клиента да планира предстоящи мерки за поддръжка на целия машинен парк бързо, лесно и
дори по–ефективно. В зависимост от системата
за печат има различни системни изисквания. С
Maintellisense е възможно услугата да се персонализира поотделно към съответните изисквания на клиента, както и да се предостави реална
добавена стойност.
Прес-информация на manroland Goss web systems

Йенс Майер (вляво), главен изпълнителен директор на printXmedia Süd GmbH, и Бернд Ципер,
главен изпълнителен директор на ZIPCON Consulting GmbH, модерираха симпозиума
Участници в Online Print Symposium
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Новини от Heidelberger
Druckmaschinen AG
Моята продукция, моята машина, моите
проблеми. Моят бизнес!

Въпреки че съвременният софтуер за цифрови
изображения може да автоматизира процеса на
управление на цветовете, някои аспекти винаги
ще останат субективни. В брошурата, предлагана от Heidelberger Druckmaschinen AG, ще намерите по–задълбочено разбиране на принципите,
стоящи зад управлението на цвета, както и решения за това как печатарите могат да направят
своя избор, за осигуряване на оптимални резултати при печат.
Брошурата може да свалите безплатно от:
https://www.heidelberg.com/global/en/
about_heidelberg/news_and_events/
commercial_news_1/
color_and_quality_whitepaper/
color_and_quality_whitepaper.jsp
Прес-информация
на Heidelberger Druckmaschinen AG

Koenig & Bauer Report
© Koenig & Bauer AG
© Heidelberger Druckmaschinen AG

Брошурата Heidelberg News (HN) предлага статии, отразяващи тенденциите за развитие на отрасъла, информация за новите технологии, приложенията за печат, както и за успеха на различни печатари от цял свят.
Последното издание може да изтеглите от:
https://www.heidelberg.com/global/en/
about_heidelberg/news_and_events/
heidelberg_news/editorial_1.jsp
Прес-информация
на Heidelberger Druckmaschinen AG

Управление на цвета – всичко, което
винаги сте искали да знаете

Списанието за клиенти Koenig & Bauer Report е
достъпно вече и в цифров вид. Текущия брой
може да свалите от:
https://www.koenig-bauer.com/de/downloads/
koenig-bauer-report/
Прес-информация на Koenig & Bauer AG

Пета среща за цифрови опаковки
в Понте Ведра Бийч, Флорида, САЩ
На срещата, проведена в края на 2019 г., фирмата Koenig & Bauer беше отличена с наградата
Company to Watch (Компания за пример). Организатори на мероприятието бяха NAPCO Media
и списанието Packaging Impressions. Общо 95
ръководни специалисти от печатната и опаковъчната индустрия получиха информация за новостите в областта на дигиталните технологии
при опаковките. Тези специалисти решиха и кой
да получи титлата Company to Watch.

© Heidelberger Druckmaschinen AG

Прес-информация на Koenig & Bauer AG
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