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Shigetaka Komori, a FUJIFILM Corporation el-
nök-vezérigazgatója nyilvánosságra hozta, hogy 
a drupán a 8B csarnokban található 2020 négy-
zetméteres kiállítói terület a legnagyobb drupa- 
stand a cég életében. A Fujifi lm ezt a lehet�séget 
arra használja ki, hogy a „POWER TO SUCCEED” 
mottó jegyében bemutassa az új nyomtatási kon-
cepciók, technológiák, termékek, szolgáltatások 
és megoldások széles választékát. A „POWER TO 
SUCCEED” fi lozófi a a cégnek azt az eltökélt szán-
dékát fejezi ki, hogy ügyfeleinek jöv�be mutató, 
sikert kínáló megoldásokat nyújtson.

A drupán, többek között, a következ� 
megoldásokat lehet majd látni: 
fejlett inkjet rendszerek, amelyek csúcsmin�sé-

get és -teljesítményt nyújtanak számos nyom-
tatási területen, 
nyomólemez-el�állító megoldások, amelyek 

maximalizálják a lemezgyártást, de csökken-
tik a költségeket és a nyomdák környezetterhe-
lését, 
workfl ow- és colormanagement szoftverek, ame-

lyek a nyomdákat segítik abban, hogy könnyebb 
legyen munkákat megszervezni a különböz� 
nyomtatási eljárások között.

Ezeket a megoldásokat önálló egységekben mu-
tatja be a standon a Fujifi lm, de minden egyes 
területen azt hangsúlyozza, hogy milyen több-
letértékhez juthatnak a nyomdai vállalkozások a 
Fujifi lm-technológiák révén.

Fujifilm
A SIKERHEZ VEZET� TELJESÍTMÉNY

Fordította: Keresztes Tamás

Csomagolóanyag-nyomtatási zóna. – A Fuji-
fi lm els� alkalommal mutatja be új B2 formá-
tumú digitális nyomtatóberendezését, amely a 
Fujifi lm által kifejlesztett Samba TM nyomtató-
fejjel és a nagyteljesítmény� VIVIDIA UV-tin-
tával m�ködik. A Fujifi lm ezenkívül kiállítja az 
új FLENEX DLE CTP-rendszert. Ez a rendszer 
forradalmasítani fogja a fl exópiacot, mivel na-
gyon egyszer� módon állít el� magas min�ség� 
fl exó nyomólemezeket. Végül a látogatók meg-
ismerhetik a keskenypályás nyomtatáshoz ideális 
Uvivid nyomdafesték-sorozatot, amelyet az of-
szetlemezekkel és más géptermi megoldásokkal 
együtt csomagolóanyag-nyomtatási megoldá-
sokhoz fejlesztettek ki.
Akcidensnyomtatási zóna. – Ezen a területen 
a Fujifi lm a vásár teljes id�tartama alatt m�kö-
dés közben mutatja be a tónerbázisú Xerox SRA3 
nyomtatót és a tintasugaras JetPress 720 B2 digitális 
nyomógépet. A Fujifi lm ezenkívül megmutatja azt 
is, hogy milyen el�nyre tehetnek szert a nyomdák 
a nyomólemez-készítés során, különös hangsúly-
lyal az új Brillia HD PRO-T3 lemezre és a „lo-chem” 
(vegyszerszegény) lemezkidolgozási megoldások-
ra. A kiállítóhely középpontjában lesz látható a 
Fujifi lm moduláris munkafolyamat-vezérl� szoft-
vere, az XMF-Workfl ow-Suite. Az XMF egy sor új 
funkcióval, többek között egy új, felh�alapú mo-
dullal áll majd a bemutatók középpontjában, és ar-
ra összpontosít, hogy megmutassa, hogyan növel-
heti a felhasználó a min�séget, a termelékenységet 
és a vállalkozás környezettudatosságát. 
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Nagyformátumú nyomtatási zóna. – A stand 
nagyformátumú területén a Fujifl m egy sor íves 
és tekercses tintasugaras nyomtatót állít ki. Az 
Inca Onset S40 és az új Acuity LED 1600 hibrid-
nyomtató kiváló min�ségével és rugalmasságá-
val hívja fel magára a fi gyelmet. A választékot 
a sikeres Acuity Advance sorozat és a tekercses 
Uvistar II egészíti ki. Nem fognak hiányozni az 
innovatív Fujifi lm Euromedia hordozók sem.
A „POWER TO SUCCED” elnevezés� kiállítói 
terület a Fujifi lm standjának fontos, központi ré-
szét képezi, ahol az innovatív nyomtatási alkal-
mazásokat lehet megtekinteni. Ez a szekció öt-
letforrásként szolgálhat az érdekl�d� nyomdák 
számára. A Fujifi lm különböz� nyomtatókkal és 
eltér�, például digitális inkjet-, tóneres-, ofszet- 
és fl exótechnológiával készült nyomatokat mu-
tat be a világ minden tájáról.  
„Vezet� technológia” zóna. – Ezen a területen 
a Fujifi lm a fejlett FUJIFILM Dimatrix termé-
keket és technológiát prezentálja. A FUJIFILM 

Dimatrix az ipari alkalmazású drop-on-demand 
tintasugaras nyomtatófejek vezet� gyártója.

A piacvezet� szakértelem és a megbízható, 
csúcsmin�ség� termékgyártási tradíció méltán 
szerzett világszinten elismert hírnevet a cégnek. 
A Fujifi lm azon kevés gyártók egyike, amely az 
ofszetnyomtatásban és az egyre er�söd� digitá-
lis eljárásokban szerzett tapasztalataival hatha-
tósan támogatja a nyomdákat a digitális tech-
nológia integrálásában. Függetlenül attól, hogy 
a legújabb digitális ofszetlemezekr�l, a digitális 
munkafolyamat-irányításról vagy digitális nyo-
mógépekr�l van szó, Fujifi lm megmutatja, ho-
gyan tudják a nyomdák a min�séget és az üzle-
ti hatékonyságot maximalizálni, és egyidej�leg 
csökkenteni a környezet káros terhelését.  

A kiállítással és a kiállított termékekkel kapcso-
latos legújabb információkat az erre a célra lét-
rehozott www.powertosucceed.eu weboldalon 
találhatnak az érdekl�d�k.

A XXVII. küldöttközgy�lés 2012. április 4-én az 
egyesület XIII. kerületi Tahi utcai tárgyalótermé-
ben került megrendezésre, ahol a küldöttek 84%-a 
megjelent. A közgy�lésr�l hangfelvétel készült, 
ami – a vetített el�adásanyagokkal együtt – egyesü-
letünk titkárságán hozzáférhet�.

Fábián Endre, a PNYME elnöke beszámolt az 
egyesület 2011. évi eseményeir�l és gazdálkodá-
sáról. Az elhangzott mérleg- és eredménykimuta-
tás elfogadásra került. A 2009-es gyenge év után, 
a 2010-es és 2011-es évet is minden szempontból, 
így pénzügyileg is, eredményesen zárta a PNYME. 
A tagság jelenlegi létszáma 1107 egyéni tag és 117 
pártoló tag. A résztvev�k száma az egyesület ren-
dezvényein ugyan n�, de a tagság létszáma sajnos 
nem emelkedett. Javaslat született a tagsági kör fej-
lesztésére és a kapcsolattartás kib�vítésére a honla-
pok és a közösségi média igénybevételével. 

A 2011. évben megtartott 11 nagyrendezvény si-
keres volt. Ezek közül kiemelked�ek a iarigai, a dru-
pa Village, valamint a Printexpo és az egyesület 
együttm�ködése. A PNYME kiadványai, a Magyar 
Grafi ka évi hat alkalommal, a Papíripar évi három 
alkalommal és a Ken�papír – felel�seik munkájá-
nak köszönhet�en – rendben megjelentek.

Kerekes Katalin, a PNYME ellen�rz� bizottságá-
nak elnöke a mérleg- és eredménykimutatást elfo-
gadásra javasolta, a következ�k alapján: a fejl�dési 
trend pozitív, a jelentésbemutatás megtörtént. Az 
alap- és a vállalkozási tevékenység eredményei po-
zitívak lettek. A saját t�ke n�tt, a vagyonelemek is 
fejl�dtek. A pályázati lehet�ségeket az egyesület le-
het�ségei szerint kihasználta.

Pesti Sándor ügyvezet�i beszámolójában kitért a 
PNYME és az MTESZ osztatlan közös tulajdonban 
lév� ingatlanvagyoni helyzetének ismertetésére, 
majd a 2011/CLXXV „Civil” törvény alapján szük-
séges alapszabály-korrekcióra tett javaslatot. 

A közgy�lés határozata alapján elfogadásra került: 
a pénzügyi beszámoló,
az el�z� közgy�lés óta végzett munkáról szóló 

beszámoló,
az ellen�rz� bizottság beszámolója, 
az alapszabály módosítása a 2011/CLXXV. „Civil” 

törvény alapján.
A közgy�lés határozatait a küldöttek egyhangúan 
elfogadták.

A rendezvényen készült képek megtekinthet�k:
http://www.pnyme.hu/esemenynaptar.php? 

act=esemeny&eid=675

PNYME XXVII. közgy�lése
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