Информационен бюлетин
на Съюза на печатарската индустрия в България
Година XII, Брой 2, юни, 2015 г.

Международният форум за ефективност и качество на печата
ще се проведе на 22-23 октомври, 2015 г. в Сибиу, Румъния.
Мото на форума: „Изтокът среща Запада – печатарите
обсъждат възможности за по–висока ефективност и успех“

В броя ще прочетете:
Генерална Асамблея на Intergraf
ProServ 360° Performance
Когато цветът наистина има значение
IDCm – InlineDensityControl
PACKAGING INNOVATIONS 2015
Общо събрание на Koenig & Bauer AG (KBA)

Генерална Асамблея на Intergraf
4-5 юни, 2015, Порто, Португалия
Тазгодишната Генерална асамблея се проведе отново в продължение на два изключително натоварени дни. На 5-и юни представителите от 15
европейски асоциации, членове на Интерграф,
обсъдиха основните резултати от работата на
конфедерацията през миналата година и поставиха задачите за настоящата и следващата.

Heidelberg се фокусира върху ръст
на производството
InPEQ Forum 2015
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Президентът на Интерграф, Франческо Хостенч
Феу поздрави участниците с добре дошли на
асамблеята в Порто. В началото на срещата бяха
обсъдени промените в статута и във вътрешните
правила на конфедерацията. Промените бяха
приети с пълно мнозинство. Одобрени бяха и резултатите от Генералната асамблея, проведена на
5-и юни 2014 г. в Барцелона.
Беатрис Клозе, генерален секретар на Интерграф, представи развитието на основния бизнес
на конфедерацията, както и дейността в областта
на печата със защитни елементи. Прието бе създаването на сертификационна фирма, която да се
занимава както със сертификация, така и с обу-
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чение в областта на печата на ценни книжа и документи.

Присъстващите президенти и членове на печатарски асоциации приеха отчета за цялостната
дейност на Интерграф през 2014-2015 г., отчета
на управителния комитет, на финансовата комисия и на експертния комитет за печат със защитни елементи.

Беатрис Клозе и Летиция Рейнод, Интерграф,
представиха текущи теми и бъдещата активност
на конфедерацията, включващи контакти с институции на Европейския съюз, Европейската
флексографска асоциация, други европейски асоциации, лобиране в различни области, важни за
печатарските асоциации и за техните членове,
консултиране на законодателни комисии в Европейския съюз, работа за решаване на екологични
проблеми, за модернизация на ДДС, за защита на
данни, за провеждане на различни кампании,
както и много други важни и полезни дейности.
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товната конфедерация на печатарите WPCF. Темата на конференцията: „Значението на печата за
бъдещето“.

Конференцията бе открита от президента на
Интерграф Франческо Хостенч и от президента
на Световната асоциация на печатарите Майкъл
Мейкин. Присъстваха 53 представители от 23
държави.

Професор Аугусто Матеус, бивш министър на
икономиката на Португалия, представи темата
„Реиндустриализацията на Европа“.

Приет бе и бюджетът на Интерграф за 2015/2016 г.
Следващата Генерална асамблея ще се проведе в
средата на май 2016 г. в Италия.
На 5-и юни се състоя втората интернационална
конференция на Интерграф съвместно със Све-

Карлос се Мело Хайтор, изпълнителен вицепрезидент на Apigraf, португалската асоциация на

Новините от света

печатарите, информира за състоянието и развитието на печатарската промишленост в Португалия.

Емануеле Бандечи, Rotolito, Италия, представи
компанията си, където се печата по офсетов и дигитален метод с тенденция към увеличаване дела
на дигиталния печат. Той подчерта, че успехът на
фирмата се дължи на правилен анализ на пазара
и взимане на съответни решения за нови инвестиции. Според данните на Rotolito в близките 2-3
години компанията ще печата 20-25 процента от
продукцията по метода на дигиталния печат.

Шон Смит, Smithers Pira, направи подробен преглед на пазара на печатни продукти. Интересна бе
статистиката за развитието на обемите и разходите за печатни продукти на световния пазар. Според г-н Смит процесите на намаляване дела на
печатните медии е невъзвратим. Именно затова
са нужни нови идеи и решения за повишаване
атрактивността на печатните продукти като основно ядро на комуникационните медии.
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Жак Клоде, Gutenberg Networks, Франция, представи темата „Печатът срещу дигиталните медии
при маркетинговите дейности“.

Соуса Рибейро, управляващ директор на португалската фирма Sistrade, запозна присъстващите
с практическото приложение на фирмения софтуер в печатарската промишленост. Този софтуер
се ползва предимно за процеса на изработване на
гъвкави опаковки, етикети, банкноти и ценни
книжа. Фирмата има контакти с предприятия по
цял свят, които използват нейните софтуерни решения за управление на производствените процеси.

Херманс Мендонса, маркетингов директор на
португалската Portucel Soporcel, сподели своите
виждания по темата „Помислете още веднъж, защо трябва всъщност да печатаме“. Особено интересни бяха представените примери за нови
рекламни приложения с използване на интермедиални решения.
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Оливър Брает, университет Vrije, Брюксел, разгледа проблема, свързан с готовността на потребителя да плаща за електронни книги. Като цяло
електронната книга не се налага на пазара така,
както бе прогнозирано преди няколко години.

ProServ 360° Performance
Нова концепция за повишаване
на производителността, осигурена
с покупката на ROLAND 700 Evolution
Разширявайки програмата за обслужване и подкрепа на клиентите, Manroland Sheetfed предлага
ProServ 360° Performance, програма за партньорска поддръжка и обслужване, разработена специално за собствениците на следващото поколение печатни машини – ROLAND 700 Evolution.

Петер Парк от Република Корея информира за
Световния печатарски конгрес, който ще се проведе в страната през 2016 г.

Представителите на Китай и Бразилия направиха
кратък преглед на своя печатарския пазар.

ProServ 360° Performance намалява непланирани
смущения, като същевременно помага за контролиране разходите на клиентите, осигурявайки
повишена производителност чрез редовно, проактивно наблюдение на извеждането на продукцията при изхода на машината.
Съществуващите програми на Manroland Sheetfed, като напр. ProServ Basic Plus, ProServ Comfort и ProServ Supreme отдавна са ключова част от
ангажимента на фирмата за гарантиране на максимална рентабилност от хардуерната инвестиция на клиентите. Тази нова програма, разработена
въз основа на най–щателни изследвания и обратна
връзка с клиентите, обхваща първите 24 месеца от
експлоатационния живот на ROLAND Evolution.
ProServ 360° Performance осигурява максимална
стабилност на машината от момента на доставката с цел постигане и поддържане на най–висока производителност в най–кратки срокове. Програмата предлага услугата Telepresence, където
дистанционна диагностика работи с вграден в
машината мениджър за поддръжка. Този открива
и поправя неизправности, включвайки две сесии
по поддръжката на машината, пет дистанционни
прегледа, четири модула за анализ на производителността, пълен достъп (24 часа / 7 дни) и диагноза с включване на процедури за отстраняване
на неизправности там, както е необходимо.

© manroland sheetfed
ProServ 360° Performance – партньорска програма за
поддръжка и обслужване на ROLAND 700 Evolution

Соб. инф.

Прес–информация на manroland sheetfed
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Когато цветът наистина има значение
Иновативната опция InlineColorPilot
облекчава процедурите за подготовка
и контрол на печатния лист в реално време
Високопрецизни измервателни глави и три отпечатани листа за едно измерване е всичко, което е
необходимо, за да се постигне съвършен цвят с
помощта на ROLAND InlineColorPilot.
ROLAND InlineColorPilot измерва отпечатаните
листове в самата печатна машина и автоматично
регулира подаването на мастило за достигане на
оптимална оптична плътност за най–кратко време. Измерването и контролът се извършват инлайн без ненужно прекъсване на производствения процес. Нон–стоп работа означава, че няма
нужда да издърпваме листовете по време на печат. Балансът мастило–вода се запазва постоянен.
Това подобрява стабилността на цвета, скъсява
времето за подготовка и намалява значително
макулатурите. Първият модел на ROLAND InlineColorPilot бе представен на Drupa 2008.
Manroland Sheetfed предлага също иновативни
ъпгрейди за подобряване функциите на ROLAND InlineColorPilot при минимални разходи.
Това са например InlineRegister, Bobst Register,
ProcessMonitor и Colorimetry.
Ключът към успеха е контролирането и оптимизирането на всички процеси при печата, което
може да се постигне с упоменатите четири допълнителни характеристики на ROLAND InlineColorPilot. Заедно те водят до по–висока производителност, повече икономии на разходите и до
по–голяма удовлетвореност на клиентите.

© manroland sheetfed
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IDCm – InlineDensityControl
Перфектната цветова плътност
InlineDensityControl (IDC) на manroland web systems се предлага вече и за ефективна модернизация
на печатни системи. Печатница Haberbeck например обнови своята ROTOMAN със системата IDCm
за регулиране на цветовата плътност. Освен качеството на печат, фирмата оценява високо и постиганата стабилност на процеса.
„Искахме да приложим нашия опит при регулиране на цветовата плътност за създаването на нова
високоефективна система. Клиентите, които изберат възможността за преоборудване с помощта на
IDCm, ще постигнат подобряване на качеството,
повишаване надеждността на процесите и безспорно – икономия на ресурси.“ Флориан Файвър,
manroland web systems, обяснява така мотивацията
за разработка на системата за регулиране на цветовата плътност IDCm. Новостта или различието от
известната система InlineDensityControl се състои
в следното: „При IDCm използваме подвижни модули за измерване. Така постигаме значително по–
ниска себестойност при високи качество и точност
на измерването. Освен това осигуряваме конструктивно несложен ъпгрейд на наличните системи.“
Целта на всички разработки на manroland web systems е да осигури на своите клиенти гъвкава и в
дългосрочен план оптимална производствена среда. Важна част от тази философия са допълнителни подобрения и ъпгрейди на машините, каквато е
напр. IDCm. Haberbeck дооборудва например машина ROTOMAN от 2004 г. със системата за регулиране на цветовата плътност.
© manroland web systems

ROLAND InlineColorPilot е призната за еталон в индустрията

Контролът на цветовата плътност InlineDensityControl (IDC) е една от многобройните инлайн системи за
контрол, разработени от grapho metronic и manroland
web systems

Прес–информация на manroland sheetfed

Прес–информация на manroland web systems
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PACKAGING INNOVATIONS 2015
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© Koenig & Bauer AG

Членовете и партньорите на PrintCity Alliance са
изключително доволни от участието си в изложението „Иновации при опаковките 2015“, проведено през април в Хамбург. Организираният да пръв
път семинар на тема „Дизайн и изработване на
опаковки" надмина всички очаквания.
Поради големия успех на мероприятието алиансът
ще обсъди възможността за провеждане на подобен семинар и на други места в Германия.
90-ото Общо събрание на Koenig & Bauer AG се проведе във Vogel Convention Center (VCC), Вюрцбург

Прес–информация на KBA

Heidelberg се фокусира върху ръст
на производството

"Mueslove" кутии – качествена хранителна опаковка

Прес–информация на PrintCity Allianz

Общо събрание
на Koenig & Bauer AG (KBA)
Акционерите одобриха нова корпоративна
структура
В допълнение към резултатите за фискалната 2014 г.
и за първото тримесечие на 2015 г., пред акционерите на компанията бе представена програмата за
преструктуриране Fit@All, както и предложените корпоративни промени в концерна и управленската структура, а също и някои кадрови промени.
В речта си пред акционерите изпълнителниат директор Клаус Болца-Шюнеман подчерта предимствата на предложената децентрализирана корпоративна структура, която предвижда превръщането
на дружеството-майка Koenig & Bauer AG в управленска холдингова компания след създаването
на четири оперативни дъщерни дружества за бизнес зоните: Дигитален и ролен печат (KBA Digital & Web Solutions), Листов печат (KBA-Sheetfed
Solutions), Ценни книжа (KBA NotaSys) и Производство (KBA Industrial Solutions).

Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) приключи стратегическото преустройство на групата
през фискалната 2014-2015 г. (от 01 април 2014 г.
до 31 март 2015 г.). Основната задача бе преструктурирането на производственото портфолио
за осигуряване на печеливш бизнес и растеж. Освен това корпоративните структури са адаптирани към динамично променящите се пазари.
Бъдещият растеж ще бъде генериран основно в
областта на услугите и дигиталния печат. Heidelberg подобрява предлаганите услуги чрез закупуване на фирмите BluePrint Products, Printing
Systems Group и Fujifilm Sverige. Очаква се новопридобитите компании да осигурят през финансовата 2015/2016 г., както и през следващите години оборот от над 100 милиона евро и да допринесат за увеличаване на печалбите на Heidelberg.
В областта на дигиталния печат бе осигурен вече
ръст с пълното закупуване на Neo7even и на групата Gallus, както и с въвеждането на цифровата
машина за печат на етикети Heidelbergs Position.
В същото време ще бъде увеличена рентабилността на фирмата чрез преустройство на губещите дейности, например в областта на довършителните проциси. Структурите при офсетовия
печат ще бъдат адаптирани към пазара, в резултат на което Heidelberg ще реагира по–гъвкаво на
пазарните колебания.
Прес–информация
на Heidelberger Druckmaschinen AG
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InPEQ Forum 2015

Десетата юбилейна среща на балканските печатари и техните европейски партньори, Международният форум за ефективност и качество на печата ще се проведе на 22 и 23 октомври, 2015 г. в
Сибиу, Румъния.
Мото на форума е: „Изтокът среща Запада – печатарите обсъждат възможности за по–висока
ефективност и успех“.
Домакин е Печатарската асоциация „Трансилвания“, Румъния (http://www.asociatia-tipografilortransilvania.ro).

Сибиу, Румъния

Предварителен дневен ред
на InPEQ Forum 2015:
22.10.2015 г. (четвъртък):
начало: 13:00 ч. – край: 22:00 ч.
Регистрация – Прес–конференция за журналисти
– Откриване – Презентации на европейски фирми–
производители – Презентация на Интерграф –
Презентации на локални производители и печатари – Вечеря за всички участници
23.10.2015 г. (петък):

Официален език на форума е английски.
Домакинът, спонсорите и организаторите на InPEQ Forum 2015 ще представят нови възможности за контакти и сътрудничество между
клиенти, производители, печатници, училища и
университети от Източна и Западна Европа, а също и от някои азиатски държави.
Експерти от водещи фирми–производители ще информират участниците подробно за тенденциите и
перспективите в печатарската и медийната индустрия. Ще бъдат предоставени множество възможности за срещи и дискусии по теми, свързани с бъдещите предизвикателства в бранша.

начало: 09:00 ч. – край: 11:00 ч.
Среща на представители от европейските висши
и средни училища по печатна комуникация.
Регистрацията за InPEQ Forum 2015 ще стартира
в началото на август, 2015 г. на страницата:
http://www.inpeq.org.
За повече информация:
– Румен Трифонов, главен секретар на СПИБ,
тел.: (02) 975 23 88;
e-mail: trifonov@printunion-bg.org
– Росица Велкова, координатор на InPEQ Forum,
e-mail: rossitza.velkova@inpeq.org

Очаквайте брой 3 / 2015
на информационния бюлетин
на Съюза на печатарската индустрия
в България в края на м. септември т. г.

Info: InPEQ Forum

