
91M AG YA R  G R A F I K A  2 0 0 6 /2

Az Ipex 2006 kísérőprogramjai és online kiadványai

Nemzetközi napok. Innovációs előadássoro-
zatok. Előadások és esettanulmányok a 
rugalmas csomagolóanyagok témaköréből.
Menedzsment információs rendszerek (MIS)
és a jdf. a jelenkor technológiáit áttekintő
cikksorozatok. Helyszíni szakoktatás 
az Ipexen.  

Az alcímben felsorolt események és kiadványok

részletes ismertetésére nincs lehetőségünk. Arra

azonban igen, hogy ezekre a fontos ismeretekre

felhívjuk a figyelmet és megjelöljük azokat a forrá-

sokat, ahonnan olvasóink az érdeklődési körüknek

megfelelő információkat térítésmentesen beszerez-

hetik.
w Nemzetközi napok. A kiállítás időtartama alatt

minden nap más ország vagy régió nyomda-, ki-

adói és médiaipara mutatkozott be. A www.ipex.

org/page.cfm/link=237 címen Kína és az ázsiai

országok; India, Olaszország, Ausztrál-ázsia és

Japán, Kelet-Európa, Közép-Kelet és Afrika, Észak-

Amerika és Európa iparainak bemutatkozásáról

lehet ismereteket szerezni. A www.ipex.org hon-

lap inno8 csatlakozó linkjén közel 60 szeminá-

riumi előadás anyaga található, földrajzi terület

szerinti csoportosításban. Ezek tájékoztatást és

esettanulmányokat tartalmaznak az egyes régi-

ók média- és pénzpiacairól, az újság- és maga-

zingyártás, a címke- és csomagolóanyag-gyártás

trendjeiről, a grafikai, nyomdaipari képrögzítés jö-

vőjéről, a széles-, szuperszéles- és síkágyas nyom-

tatásról és így tovább.

w A Flexibilis Csomagolás Központjának program-
jaiból. Aki felkeresi a www.ipex.org/page.cfm cí-

met, az elhangzott közel 50 előadás és szakcikk

anyagát találja ott. Ezek átfogóan tárgyalják a té-

makör és a flexótechnológia minden fontos téma-

körét. 
w Szakoktatás az Ipexen. A Canon szponzorálásával,

a BPIF és az Amicus GPM Sector szervezésében a

kiállítás egész időtartama alatt szakoktatást tar-

tottak. Ezekről a www.ipex.org/page.cfm/limk=

205 internetcímen hamarosan a jelenleginél rész-

letesebb információk jelennek majd meg.
w Technológia-áttekintő cikksorozat. A www.ipex.

org honlap technology guides 2005/2006 csatla-

kozó linkjén olyan előadássorozat anyaga érhető

el, amely átfogóan sorra veszi a nyomda-, kiadói

és médiaipar által ma használt technológiákat és

azok fejlődési trendjeit. 

A kiállítás Eljárás és gyártófolyamat automatizálás
elnevezésű pavilonjában és a JDF pavilonban

Mendzsment Információs Rendszerek (MIS) és a JDF
címen azokról az intelligens (Smart) flexibilis work-

flow-król rendeztek előadássorozatot, amelyek

„megváltoztatják a nyomtatás és nyomtatvány jö-

vőjét”. A www.ipex.org/page.cfm/link=284 és a

www.ipex.org/page.cfm/link=285 címek Not Just

another JDF Discussion és a  JDF Works elnevezésű

csatlakozó linkjein ezekkel a témakörökkel foglal-

kozó információkhoz lehet jutni. Ezenkívül ugyan-

itt egy pdf-anyag is letölthető, amelynek az angol

címe JDF Trailmap. 
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