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Utópisztikus jelenetnek tűnik a gyártócsarnokba lépve az automata gépsorok
látványa. Közép-Európa első és egyben
legkorszerűbb, CD- és DVD-sokszorosító
üzeme működik Székesfehérváron, melyet
a Videoton 1988-ban alapított. 2008-ban
17 millió lemezt gyártottak, 2009-ben
12 milliót, tavaly már kevesebb mint
10 milliót. Az évenként csökkenő
mennyiségek a gazdasági válság
kitöréséhez kapcsolhatók.
„A ﬁzetőképes kereslet megcsappant úgy a magyar, mint az európai piacon. Három éve éppen
egy nagy beruházási folyamat közepén ért bennünket a válság” – emlékszik vissza a tervezett
új gépsor üresen álló helyéhez érve Baráth István
igazgató. Mindezt erősítette az online disztribúciós technológia rohamos terjedése, és a BD
(Blu-ray Disc) technológia is piacra került, bár
ennek még nincs a hagyományos CD- és DVDhez hasonlóan széles körben elterjedt felhasználói bázisa.

ként a fogyasztóhoz kerülő diszkek. Furcsa paradox helyzet állt elő a piacnak ezen a területén
is: a kínai konkurencia éppen egy sok könyvmelléklet CD-t rendelő kiadónál nyert teret,
így nemcsak a könyv CD-k, de a melléklet CD-k
is Kínában készülnek már, ugyanakkor a nálunk
visszagyűjtött hulladékpapír és polikarbonát
egy része is Kínába vándorol.
A gépeink igen jó ﬁzikai állapotban vannak,
így a magyarországi igényeket még nagyon so-

A magyarországi CD- és DVD-igény dobozos
termékek esetén 4-5 millió darab, miközben a
gyár kapacitása ennek bizonyos feltételekkel
akár a tízszerese is lehetne. Ezeket még kiegészítik az újság és egyéb kiadvány melléklete-

káig könnyedén ki tudjuk szolgálni. A gyártás
nagyon sokrétű szakmai ismereteket igényel –
nyilatkozta Baráth István ügyvezető igazgató,
aki személyesen mutatta be lapunknak az üzemet.
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ehhez jön a lemezenkénti 100 forint körüli előállítási költség, ami természetesen doboz nélkül
értendő. Öt év garanciával tárolják a masterlemezt, amiről később ismét lehet sokszorosítani
– tudtuk meg Kövecses László kereskedelmi
igazgató helyettestől.
Szakmai csemege olvasóinknak, hogy a lemezek nyomtatása is a VTCD üzemcsarnokában történik, ofszet- és szitatechnológiával.
A fedőfehér alap szitatechnológiával kerül a lemezekre, majd ofszeteljárással a color kép. Ma
már egyre több rendkívül igényes graﬁkával díszített CD- és DVD-lemezt láthatunk a boltok
polcain. A lemezek formakészítése, levilágítása
is a VTCD saját stúdiójában történik.

Például egy ezres példányszámú CD-sorozatnál a masteringköltség 50 ezer forint körül van,

Munkafolyamat automatizálás és online
kommunikáció a nyomda- és csomagolóanyag-ipari
elkészítésben
Automation Engine
–
–
–
–
–

Bejöv anyagok ellenrzése és javítása,
Munkafolyamat szervezés és automatizálás,
Döntési és jóváhagyási pontok,
Integráció MIS/ERP-rendszerekkel,
Hatékony munkafolyamat, minimalizált selejt.

WebCenter
–
–
–
–
–
–

Hatékony online jóváhagyási folyamat,
Ellenrzés, összehasonlítás, javítás,
Teljes termékfejlesztési kontroll,
Hibamentes mködés, csökken határidk,
Átlátható folyamat, egyértelm kommunikáció,
Rugalmas együttmködés más szoftverekkel.
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