Egyszerű és nagyszerű
NYOMDAI SZOFTVEREK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKNAK
Faludi Viktória

Pollák László 1992-ben került kapcsolatba
a nyomdaiparral. Végzettségét tekintve gépészmérnök és számítástechnikai programozó.
A munkája egyben a hobbija is. Több mint egy
évtizede egy grafikai stúdió vezetésével kezdődött a nyomdaiparhoz kötődő tevékenysége.
Hamar megtapasztalta a grafikai stúdiókra
jellemző szervezési nehézségeket.
Az első program megszületése
Első nyomdaipari programját a munkák nyilvántartására és nyomon követésére írta. Mivel a program
jól bevált, több ügyfélnek is megtetszett, folytatta
a nyomdaipari szoftverek fejlesztését. „A stúdió révén
napi kapcsolatban állok több nyomdával: a Sygnatura, a Szigetcsány, a kecskeméti Print 2000 és a Házi
Nyomda, akiktől nagyon sokat tanultam a nyomdászatról. A nyomdák és grafikai stúdiók részére
történő szoftverfejlesztésen túl, stúdiónkban foglalkozunk még állatorvosi nyilvántartórendszerekkel,
melyek uniformizált, »dobozos« termékek” – mondja Pollák László.
A nyomdák
„A programot mindig a nyomda igényei szerint kell
»testreszabni«, néha az alapoktól megírni, erre a célra nem lehet »dobozos« terméket eladni. A folyamatos fejlesztés egyedileg oldható meg, hiszen nincs
két egyforma cég, így egyforma program sem.
Érdekes tapasztalat volt, amikor a bemutató során
derült ki, hogy nyomdaipari ismeretekkel nem rendelkező munkatársra szándékozták bízni a kalkulációt. Természetesen hamar tisztázódott, hogy a legjobb szoftver is csak annyira működik, amennyit
tudásából a felhasználó előhozni képes.”
A gyors árajánlat-készítés ma már létkérdés
„Találkoztam már nagyon nagy nyomdával, ahol
még napjainkban is kézzel készítenek árajánlatot,
ugyanakkor meglepő, hogy több kis, 1-2 nyomóművel dolgozó nyomda is alkalmazza a szoftverünket.
Az elektronikus árajánlat-készítés nagy előnyei, hogy
lényegesen gyorsabb, nincsenek számolási hibák,
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és visszakereshetők a régebbi ajánlatok több szempont szerint is.”
A Pollák Szoftver Stúdió kalkulációs programja
a művelet végén nyomtatható vagy pdf-állományt
generál, melyet automatikusan csatol az elektronikus levélhez, amiben az ajánlatot küldik.

Az utókalkulációs modul egyetlen problémája,
hogy fel kell tölteni adatokkal. Ez sokszor nehezen
mérhető információkat igényel, és persze rengeteg
szorgalmas munkát.
Az alvállalkozókkal történő kapcsolattartás kezelésére is létezik modul. A program főbb moduljai:

árajánlatkérés, kalkuláció, munkatáska-készítés, munkák nyomon követése egészen a szállítólevélig.
A stúdiók számára készített program nagyon jól testre szabható digitális nyomdák számára. Minden
programjukat az ügyfelek visszajelzése, igényei
alapján fejlesztik.

Szeptember 15-ig jelentkezhet
a Magyar Grafika jubileumi
számába!

Megveszik vagy megszerzik?
A program rendkívül nyomdaspecifikus, amely más
cégek számára a felhasználhatóságát meglehetősen korlátozza. Természetesen, aki nem akar orosz
rulettet játszani, az nem bízza kalkulációját, termelésének irányítását fekete szoftverre, hiszen nem
számíthat segítségre üzemzavar esetén.
A puding próbája
„Próba nélkül nem adok el programot, Power Pointbemutató, leírás a honlapról www.szoftverstudio.
hu letölthető és demó szoftver e-mailben igényelhető a nyomda@szoftverstudio.hu címen.

Jelenleg mintegy három tucat nyomda és több
mint tíz grafikai stúdió használja a Pollák Szoftver
Stúdió nyomdaipari szoftvereit. Tapasztalataim szerint, ha egy tulajdonos a saját munkatársára bízza
a szoftver bevezetésének ügyét, kevesebb az esély
arra, hogy sikerrel alkalmazzák azt. A mi termékeinket jobbára a negyven év feletti korosztály használja,
akik számára fontos az egyszerű, könnyű felhasználhatóság.”
Kinek a pap, kinek a papné
A stúdió felhasználói nagyra értékelik a rendelkezésre állást és a gyors, rugalmas együttműködést.
Egy kisebb fejlesztés esetén, 48 órán belül küldik
a módosító állományt, a cég kis méretének is köszönheti rugalmasságát.
A Pollák Szoftver Stúdió távlati tervei között újabb
fejlesztések szerepelnek, mellyel a nagyméretű nyomdákat célozzák meg.

34

M A G YA R G R A F I K A 2 0 0 6 / 4

A Magyar Grafika 2006-ban adja ki ötvenedik évfolyamát. A jubileum tiszteletére egy reprezentatív különkiadással készülünk.
A Jubileumi kötet napjaink nyomdaiparát mutatja
be az ipart képviselő nyomdákon keresztül. Ez egyben
a legjobb szakmai tudás bemutatására való lehetőség,
de a legkorszerűbb technika, technológia felvonultatására is alkalmas.
Célunk, hogy minél többrétűbben, technikai lehetőségeket, különleges eljárásokat, alapanyagokat felvonultatva közösen hozzunk létre a szakma javát bemutató referenciakönyvet.
Négy oldalnyi felületen, saját kivitelezésban készülhet a nyomda, kötészet vagy stúdió bemutatkozása,
ami ábécé sorrendben kerül bekötésre a könyvtestbe.
Szándékunkban áll a lap olvasóin és az iparban
érintetteken túl a nyomdai megrendelések jelentős
hányadát adó kiadók, reklám- és marketingügynökségek részére elérhetővé, a hétköznapi munka alapvető
segédeszközévé tenni kiadványunkat.
Jelentkezés és további információk a faludi.pnyme
@mtesz.hu e-mail-címen vagy a 457- 0633-as telefonszámon.

