A Fujifilm XMF workflow-megoldása

A Fujifilm Europe GmbH a napokban hírlevélben
jelentette be, hogy az XMF Cross Media Workflow alkalmazástechnikai jelegű támogatása
céljából egy európai központot hozott létre.
Helyszíne az angliai Bretfordban működő Fujifilm UK Headquarters székház, amely rendeltetése a Fujiﬁlm által kifejlesztett workﬂow-megoldások terjesztésének alkalmazástechnikai
vonatkozású globális támogatása.
Az utóbbi 6–12 hónap folyamán észlelt tovább romló gazdasági helyzet ellenére a Fujiﬁlm úgy döntött, hogy az XFM sikereire alapozva, támogató infrastruktúráját bővíti. Az új
európai központ feladata, a világ más pontjain
létrehozott hasonló központokéval megegyezően, a különféle XMF alapú Cross Media Workflow (keresztmédia) termékek létrehozására,
alkalmazására vonatkozó portfólió aktív műszaki jellegű támogatása is. Hasonló központokat állítottak fel például Észak-Amerikában
és Ázsiában, ahol helyi szakértői csapatok tevékenykednek egymással szoros együttműködésben a tokiói szoftverkutatási és fejlesztési
szektor bővítéseként.
Az új európai központba a legutóbbi 12 hónapban eddig már több új alkalmazottat delegáltak, akiknek fő tevékenységi területei: a prepress, a nyomdatermékgyártás, a nyomtatással
összefüggő információtechnológiai szolgáltatások (IT Services) és a nyomdai minőségbiztosítás (Quality Assurance). A cél: átfogó oktatási,
képzési programok tervezése, megvalósítása által egy új szakembertípus kinevelése. A program készen áll az alkalmazásra.
A Fujiﬁlm Europe GmbH John Davies, a workflow-megoldások üzletstratégiai menedzsere
szerint: „Az XMF alkalmazástechnikai központ
bővítése során felismertük a szükségét az átfogó
workﬂow-spektrum terén specializált szakértői
csoportok létrehozásának. Feladatuk a nyomtatott termék tervezés, kivitelezés és műveletalkalmazás minden területén, például a digitális adatállományok reprodukálást megelőző
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ellenőrzése (preflight check), a kilövés (imposition) és a színkezelés (color management, CM)
terén, beleértve a JDF menedzser információs
rendszerbeli (JDF/MIS) kapcsolatokat, az internetről történő közvetlen (Web to Print, WtP) és
az integrált ofszet-digitális nyomtatás alkalmazási vonatkozásait is.
Mindezekhez járul még az olyan eljárás- és
termékszakértők azonnali elérhetőségének lehetősége is, akik tanácsokkal, távdiagnosztikai
eszközökkel biztosítják az állásidő- és hulladékveszteség, továbbá a minőségromlás veszélyének a csökkentését.
A Fujiﬁlm jelentős összegeket fordít a workﬂow-megoldások intenzív fejlesztésére, amelyet
a szóban forgó új alkalmazástechnika-fejlesztési háttérintézmények által, a felhasználói
igények folyamatos változásainak ﬁgyelemmel
kísérése és a japán anyavállalathoz történő információ-visszacsatolása révén valósít meg.
„Az új európai infrastrukturális támogatás
és a tokiói fejlesztőcsapat tevékenysége együttesen képes biztosítani a folyton változó felhasználói igények maradéktalan kielégítését”
– fejezte be tájékoztatóját Davies úr.
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