Szalai István
Változó tartalom, egyénre szabott nyomtatás, rugalmasság, soha nem látott kreatív megvalósítások. A nyomdaipar – akár
csak a világ – komoly változásokon megy
keresztül és éppen ez a változás ad új
lendületet az egész iparágnak. Ez az
a változás, ami oda vezetett, hogy ma
már nem kell kompromisszumokat kötni
se a határidők, se a minőség, sem pedig
a kreativitás területén.
Régóta meggyőződésünk, hogy a különféle technológiák adottságainak párhuzamos kihasználása elősegíti a nyomdatermék igazi erejének megmutatását!
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Itt az ideje, hogy felfedezzük azt a lehetőséget,
ami a nyomtatásban rejlik. Erre utalt a Canon tömör felszólítása a drupán: UNLEASHPRINT!
Az #UNLEASHPRINT Önöknek, a nyomdaipari szakembereknek – az egyes ágazatok szakembereinek – nyújt támogatást, hogy minél könnyebben adhassanak el új nyomdai megoldásokat
ügyfeleiknek! A drupa Canon-standján minden
szegmensében új és merész, de élő példákon keresztül mutattuk be a technológiát, mintákat, erőforrásokat, hogy látogatóink is új és merész elképzelésekkel térhessenek vissza megrendelőikhez.
A Canon három fő stratégiai irányvonal – Inspiráció, Innováció, Átalakulás – mentén, kilenc
szegmensre fókuszálva mutatta be termékeit.

1. Kereskedelmi nyomdák
2. Üzleti Kommunikáció
3. Kiadók
4. Reklámügynökség, kreatív
5. Ipari dokumentációk
6. Csomagolóipar
7. Fotónyomtatás
8. Munkafolyamat, tanácsadás
9. C
 olor Stream 6000 – Tecnau
in-line könyvgyártó sor
INSPIR ÁCIÓ
Mindegy is, ki miért látogatott el a drupára, a
Canon standján biztosan talált új ötleteket technológiai fejlesztésre, új üzleti lehetőségekre.
A kereskedelmi nyomdaipari zóna a könyvnyomtatásban POD, shortrun, direkt marketing
területen, katalógusok, prospektusok gyártására
adott betekintést, új, minőségi dimenzióban!
De a kreatív területen, a csomagolástechnikában
is számos példán keresztül mutattuk meg, men�nyire kitágultak a nyomdai lehetőségek határai!
INNOVÁCIÓ
1. Ú
 j, Chromera tinta a ColorStream 6000 nyomtatókhoz, és upgrade lehetőség a korábbi Color-
Stream3000-hez! A fejlődés követhető!
2. Az ImageStream 2400 nyomtató az 1200 dpi
multilevel felbontásának és a 3 pl alatti cseppméretnek köszönhetően a legtöbb hagyomá
nyos mázolt és mázolatlan alapanyagra nyomtat
egyedülálló minőségben, 160 m/p sebességgel.
Kompromisszum nélkül.
3. Akárcsak az íves VP i300 vagy a hagyományos
LASER imagePress C 10000.
4. A
 poszter, plakát és sok más széles formátum
nyomtatása UV-tintával, kültéri kivitelben is
megtekinthető volt.
5. 
És semmiképp se feledkezzünk
meg a 3D nyomtatás adta lehetőségekről sem!

ÁTALAKULÁS
Munkafolyamat-automatizáció, új üzleti modell
– hogy csak a könyvgyártást említsem: self publishing, POD, web2print, direkt értékesítés. Számos új értékesítési lehetőségre láthattak példát
a látogatók. Üzleti folyamatok automatizációja,
teljes tartalmi megszemélyesítés, multi-channel
kommunikációs lehetőségeket mutattunk be!
És végül, de nem utolsósorban bemutattuk az új,
Voyager fantázianevű hétszínes B2+ InkJet nyomtatónk prototípusát, aminek a piacra kerülése 2017
végére várható. A Canon digitális nyomdaipari
gépei nemcsak teljesítményben és minőségben
élenjáróak, hanem környezetünk megóvásában is
jelentős szerepet játszanak. Az inkjet nyomdatechnika kifejezetten energiatakarékos, vizesbázisú festékezésének köszönhetően nem használ oldószereket, zéró VOC-kibocsátás mellett akár 99%-ban
újrahasznosítható az így készült nyomat. És ami a
legfontosabb, hogy a POD-gyártás során nem keletkezik remittenda, így ugyanannyi az eladott
könyv, mint a legyártott mennyiség, szemben a
hagyományos, raktárra történő termelés 30% körüli megmaradó mennyiségével.
A Canon igyekszik népszerűsíteni ezt a fajta
üzleti modellt a kiadók és nyomdák körében.
2016-ban immár hetedik alkalommal rendeztük meg a digitális könynyomtatási pályázatunkat, amelyen ezúttal tíz könyv került legyártásra 250–250 példányban, természetesen Canon
digitális nyomdagépen. A nyomdai költségeket
a Canon finanszírozta, az alapanyagot az Europapír Budapest Kft. biztosította, a pályázóknak
mindössze a kötészetet kellett megfizetni. A gyártást a Stanctechnik Kft. végezte.
Természetesen továbbra is meg kívánjuk tartani ezt a jó szokásunkat, és 2017-ben is lesz digitális
könyvnyomtatási pályázat.
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