Информационен бюлетин
на Съюза на печатарската индустрия в България
Година X, Брой 2, юни, 2013 г.

Международният форум за ефективност и качество на печата
ще се проведе на 19-20 септември, 2013 г. в Лвов, Украйна.
Мото на форума: „Изтокът среща Запада – печатарите
обсъждат възможности за по–висока ефективност и успех“
В броя ще прочетете:

Manroland Sheetfed на China Print 2013

Manroland Sheetfed на China Print 2013

China Print 2013 – осмото поред международно изложение за печатни технологии в Пекин бе изключително успешно за Manroland Sheetfed. Фирмата
оповести множество нови поръчки за машините
ROLAND. Посетителите на щанда имаха възможност да видят в действие шестцветна ROLAND
700 HiPrint с формат 3B+, която представи повишена ефективност благодарение на намаляване на
оперативните разходи и повишаване маржовете на
печалба.

manroland web systems се представя
на Деня на техниката 2013
Свързване на интернет с печатния процес
InPEQ Forum 2013
KBA ErgoTronic
FESPA 2013
Бъдеще за печатните медии
World Publishing Expo 2013
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По време на проведената прес–конференция изпълнителният директор на Manroland Sheetfed
GmbH, г–н Рафаел Пенуела, отбеляза задоволството си от успеха, постигнат от фирмата след присъединяването към Langley Holdings plc. Той подчерта, че продажбите на новите листови офсетови
печатни машини надхвърлят очакванията и Manroland Sheetfed има днес стабилни позиции най–
вече в областта на печата на опаковки и на висококачествена илюстрационна продукция.
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Щандът на Manroland Sheetfed на China Print 2013

Новините от света

Адам Юен, директор на Manroland Greater China,
подчерта, че Manroland Sheetfed бързо се превръща в предпочитания производител за много
печатници в Югоизточна Азия. Новият собственик на компанията и успешното преструктуриране превърна Manroland Sheetfed в печеливша
фирма, която предлага на клиентите още по–добри цялостни решения за осигуряване водещата
им роля на пазара чрез нови бизнес възможности.
По време на изложението бе организирано посещение на компанията Tianjin Tingzheng Printing &
Packing Material Co., Ltd., най–големият производител на полуготови макарони, който работи с четири шестцветни машини ROLAND 700 HiPrint с
формат 3B+. Tianjin Tingzheng използва общо 10
шестцветни ROLAND 700.

2

тала за управление на огромните печатни машини, които произвеждат висококачествени печатни
продукти с милионни тиражи.
ControlCenter управлява всички агрегати.
Функциите се избират с докосване на екрана и се
обслужват чрез него.
SlidePad е с размер на компютърен таблет и поема
управлението на качеството.
Придвижва се по шина в долната част на извеждане на продукта и комбинира на екран навигацията
и обслужването на мастилото, дуктора, пасера и
регистъра. Това ускорява процеса на обслужване и
икономисва макулатури. Печатарят настройва едновременно множество мастилени зони, използвайки функцията за увеличение на обектите.

Прес–информация на Manroland Sheetfed GmbH

WE ARE PRINT: WE ARE FUTURE.

manroland web systems се представя
на Деня на техниката 2013
Когато нещо е полезно, ориентирано към бъдещето и завлядяващо, тогава става въпрос за техника. Такава е например техниката на manroland
web systems.
Водещият производител на ролни печатни машини представи нови завладяващи технологични
решения на 14-и юни по време на Деня на техниката в Германия. Мероприятието се проведе за
десети пореден път в седалището на фирмата в
Аугсбург.
One Touch
Печат с едно натискане на копчето
manroland web systems GmbH предлага с One
Touch новата автоматична концепция за обслужване на ролните си печатни машини. One Touch
превръща печатаря в контрольор на цялостния
производствен процес и осъществява възможността за печат с едно натискане на копчето.
Сравнително малкият пулт за управление, който
интегрира трите настроени един към друг хардуерни модула ControlCenter, SlidePad и MobilPad,
както и специално разработения за печатаря
софтуер, представлява всъщност командната цен-

От управляващия център One Touch ControlCenter
печатарят управлява машнините на manroland web
systems
© manroland web systems

MobilPad действа като мобилен център за управление.
Устройството е свързано безкабелно, по WLAN, с
централната система за управление. В процеса на
подготовка на машината печатарят носи MobilPad
със себе си и може безпроблемно да използва
всички настройки на място. Това икономисва време при пренастройката и съответно намалява макулатурите.
Прес–информация
на manroland web systems GmbH

Новините от света
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© Heidelberger Druckmaschinen AG

Клиентът има множество допълнителни изисквания.
Спечелете от ситуацията, като предложите ефективно отпечатване на ниски тиражи.
Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) предлага подходящи за целта продукти:
•
за предпечатна подготовка: Prinect Prepress Interface;
•
за оптимално и за най–бързо изработване на печатния лист: Prinect Signa Station;
•
за изработване на печатни форми: експонатор на пластини с висока степен на автоматизация –
сериятя Suprasetter;
•
за печатния процес: Speedmaster SX 52 Anicolor, Speedmaster SM 52, Speedmaster SM 74,
Speedmaster SX 74;
•
за довършителна обработка: Stitchmaster ST 450 и Eurobind 1300.
За информация: Хайделберг България ЕООД, 1784 София, жк. Младост 1,
ул. Магнаурска школа, № 3, тел.: 02/ 971 80 25, 02/971 80 28, факс: 02/971 80 38

Свързване на интернет
с печатния процес
Prinect Smart Automation е следващата
стъпка към повишаване ефективността
в печатницата
Все повече печатни продукти се поръчват по интернет. Такива поръчки са разбира се абсолютно
необходими за печатниците. За получаване на тези поръчки и за повишаване на конкурентноспособността печатницата трябва да автоматизира
цялостния процес, започвайки от поръчката в системата за управление (Management-Informations-

system – MIS) или по интернет, продължавайки
през печатния процес и приключвайки с довършителната обработка. Високо модерен, интегриран и модулен работен поток (Workflow) създава
необходимата база за действие. Процесът обаче е
сравнително сложен и продължителен, което създава понякога проблеми за печатниците.
Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) предлага за целта Prinect Smart Automation – лесното
и ефективно стартиране на напълно автоматично
приемане и изпълнение на поръчката.

Новините от света
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Prinect Smart Automation осигурява
автоматична обработка на поръчката
Бързото и лесно приемане на поръчки би трябвало да се осигури в печатницата от Workflowсистема, която автоматично разпознава характеристиките на всяка поръчка в съответствие със
съответните изисквания на клиента. При системата за приемане на поръчки Prinect Smart Automation използва база от предварително зададени
формати, т. нар. Smart образци. Системата разполага с пълна информация за изпълнение на поръчката. Намеса на оператор и ръчна работа не
са необходими.

ръчна намеса. По този начин се повишава производителността при поръчките Web-to-Print и съответно се намаляват грешките при изпълнението им. Освен това се предлагат и допълнителни
функции за клиента, който има възможност например да получи автоматично цветни проби с
Prinect Web-to-Print-Manager. Heidelberg работи по
по–нататъшното подобряване на тези функции.

„За печатарите днес има само една възможност
при процеса на автоматизация – още по–висока
степен на автоматизация! С Prinect Smart Automation предлагаме на клиентите средство, с което се постига по–висока производителност от
средно 20 до 30 процента в сравнение с неавтоматизирания процес на изпълнение на поръчките“, отбелязва Кристофер Берти, ръководител на
бизнес направлението Prinect на Heidelberger
Druckmaschinen AG.

InPEQ Forum 2013

Прес–информация
на Heidelberger Druckmaschinen AG

Международният форум за ефективност и качество на печата ще се проведе на 19 и 20 септември,
2013 г. в Лвов, Украйна. Мотото на форума е „Изтокът среща Запада – печатарите обсъждат възможности за по–висока ефективност и успех“.
Домакин на тази осма среща на балканските печатари и техните европейски партньори е Украинската академия по печат.

© Heidelberger Druckmaschinen AG

Официален език на форума е английски. Домакините ще предложат симултанен превод на украински език. Срещата на 19.09.2013 ще се проведе
в залата за конференции в хотел Днистер, Лвов
(http://www.dnister.lviv.ua), а на 20.09.2013 г. – в
Академията по печат в Лвов (http://uad.lviv.ua/).

Prinect Smart Automation е ултимативната стъпка
на автоматизация при изработването на печатни
продукти, поръчани по интернет

От 20.06.2013 г. може да се регистрирате за участие на http://www.inpeq.org. На страницата ще намерите и предварителната програма на форума.

Първа напълно автоматична и симултанна
система за приемане на поръчки по интернет,
в MIS и при производствените системи
В повечето печатници е необходима ръчна намеса на сътрудник при приемане на поръчката по
интернет и въвеждането й в MIS. Това означава
допълнителни разходи и допълнително време.
Heidelberg е единственият производител, който
интегрира интернет поръчка с MIS и с производствената система, т. е. Prinect Web-to-Print Manager, Prinect Business Manager и системата Prinect,
като осигурява по този начин автоматизирано въвеждане на дадена поръчка в трите системи без

Домакините, спонсорите и организаторите на
InPEQ Forum 2013 ще представят нови възможности за контакти и сътрудничество между печатарите и между висшите и средни училища от
Източна и Западна Европа, а също и от някои
азиатски държави.
За повече информация се обръщайте към г-н Румен Трифонов, главен секретар на СПИБ (тел.:
(02) 975 23 88; e-mail: trifonov@printunion-bg.org)
или към Росица Велкова, координатор на InPEQ
Forum (e-mail: rossitza.velkova@inpeq.org).
Соб. инф.

Новините от света

манроланд България ЕООД
1715 София, ул. БПС №1, сграда 14 - партер
Тел.: 02/955 94 61 Факс: 02/955 96 21
office@manroland.bg; www.manroland.bg
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KBA ErgoTronic
Наградата за комуникационен дизайн
iF communication design 2013
бе присъдена на новия пулт за управление
на машината Rapida
Фирмата Koenig & Bauer AG (KBA) представи на
изложението drupa 2012 множество новости за
цифров и офсетов печат. Между тях бе и новото
поколение високоавтоматизирани листови офсетови машини Rapida с максимална производствена скорост до 20 хил. листа за час при средния
и 17 хил. листа за час при големия формат.
С 19-инчовия TFT сензорен екран (Touchscreen)
и голямоформатния екран (Wallscreen) за ергономично обслужване и контрол на всички машинни
и печатни функции, новият KBA ErgoTronic пулт
за управление на машините Rapida предлага както модерен дизайн, така и нови възможности в
областта на измервателната техника.

Изложението FESPA 2013 е най–голямото браншово мероприятие за голямоформатния печат,
което представя най–новите машини и материали за дигиталния и ситопечата, както и промишлени системи за декориране на текстил. Тазгодишната FESPA се провежда в ExCeL Exhibition
Centre в Лондон.

Професионалните печатари и дизайнери ще имат
възможност за контакт с водещи производители
в отрасъла, ще могат да обменят мисли и идеи,
както и да се информират за последните новости.
Над 650 изложители и 10 безплатни специализирани изложби очакват посетителите си.
За повече информация:
http://www.fespa.com/london/en

Новият KBA ErgoTronic пулт за управление на листовите офсетови машини Rapida

Новият ErgoTronic пулт за управление получи
наградата iF communication design 2013 за успешно осъществената симбиоза между форма и
функция.
Прес–информация на Koenig & Bauer AG

Бъдеще за печатните медии
Междувременно се налага мнението, че печатните медии ще изчезнат в близкото бъдеще. Някои
дори са сигурни, че това ще се случи през следващите 4–5 години, други пък говорят за период
от десетина години. Това виждане се аргументира обикновено с ограничения брой страници
на печатната медия и с възможността на интер-

Новините от света

нет да предлага неограничен обем от информация. Освен това информацията в мрежата е актуална и всеки може за кратко време да намери
търсената (естествено, ако знае къде да търси).
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Място на провеждане:
Berlin ExpoCenter City, Панаирен град,
палати 1.2 – 4.2;
адрес: Messedamm 22, 14055 Berlin
www.messe-berlin.com.

Тези аргументи са на пръв поглед убедителни, но
тук се забравя, че и печатните медии са актуални
и забавни. Трябва да се има също предвид, че някои съдържания не могат да се прехвърлят автоматично в интернет, а трябва да се подготвят също така, както и печатните медии.
Как си представяме развитието на печатните
медии в бъдеще?
Трябва да признаем, че една статия в интернет се
публикува за много по–кратко време, отколкото
се отпечатва. Това обаче не означава, че печатните медии загиват. Федералният Съюз Печат и
Медии, Германия, публикува неотдавна актуални
данни, които показват, че печатната продукция и
търсенето на печатни медии продължава да растат. Нараства например производството на каталози, които според производителите са най–масово използваната рекламна медия. На практика
клиентите избират продуктите от печатния каталог и след това ги поръчват по интернет. Около
2/3 от всички реклами в Германия се печатат.
Причината за това е обяснима – човек възприема
визуално лесно пъстра и ярка реклама. Освен това, държейки рекламния проспект в ръка, потребителят има чувството, че държи продукта в ръцете си.
Във всички случаи дигиталният свят още ще
промени позицията на печатните медии. Разместването на пластовете при различните медии обаче не означава, че печатните загиват. Със сигурност те ще задържат позициите си и, свързвайки
се с дигиталните медии, идеално ще се допълват.
Източник:
http://www.die-zukunft-wird-gedruckt.de

За повече информация:
http://www.wan-ifra.org/events/world-publishingexpo-2013-ifra-expo-conference

03.07.2013 г. - Гастайг, Мюнхен, Германия
Клъстерът Печат и печатни медии, Бавария, и Борсовото сдружение на германските книготърговци
ще представят нова платформа за търговия с авторски права по време на поредната среща на тема
„Книгата се среща с филма“.
За повече информация:
http://www.vdmb.de/veranstaltungbook-meets-film-2013/

World Publishing Expo 2013
Водещото изложение за технологии в областта
на издаване и предоставяне на новини на таблети, на мобилни устройства, он-лайн и в печатен
вариант, ще се проведе от 7-и до 9-и октомври в
Берлин, Германия.

Очаквайте брой 3 / 2013
на информационния бюлетин
на Съюза на печатарската индустрия
в България в края на м. септември т. г.

