FlexoExpert minősítést kapott
az Intergraf Digiflex Kft.
Faludi Viktória

Magyarországon és a kelet-európai régióban elsőként az Intergraf Digiflex Kft.
szerezte meg a Flint Group tanúsítási
programjában a FlexoExpert minősítést,
amire méltán lehet büszke az egész hazai
flexós közösség. Medvei Ottót, a projekt
vezetőjét kérdeztük a szakmai elismeréssel
kapcsolatban.

A minősítés megszerzését miért tartottátok
fontosnak?
Az Intergraf Digiflex Kft. piacvezető Magyarországon a flexográfiai nyomdai előkészítés és nyomóforma-készítés területen. Szolgáltatásaink a magas színvonalú nyomdagép-specifikus flexográfiai
előkészítés, színmenedzsment és magas minőségű
nyomóforma-készítés. Nagy figyelmet fordítunk a
fejlesztésekre, folyamatosan keressük az új megoldásokat és technológiákat, amelynek segítségével
növelni tudjuk szolgáltatásaink színvonalát, és magasabb minőséget érhetünk el a flexográfiai nyomtatásban. A teljesítmény, szolgáltatás és a minőség
növelése voltak a fő motivációink a Flint Group
FlexoExpert tanúsítási programjában való részvételhez, illetve a tanúsítás megszerzéséhez.
A FlexoExpert minősítés milyen garanciát
ad a megrendelőknek? Miben különbözik
a minősítéssel rendelkező formakészítő szolgáltató egy minősítéssel nem rendelkezőtől?
Az Intergraf Digiflexnél napi szinten vagyunk
kapcsolatban multinacionális nyomdákkal és a
megrendelőik nemzetközi márkatulajdonosaival. Kiemelten fontos számunkra, hogy a standardok, amelyek szerint dolgozunk és használjuk
gyártóeszközeinket, a legmagasabb színvonalat
képviseljék, erre nyújt biztosítékot vevőinknek a
FlexoExpert akkreditáció.

Medvei Ottó termelési igazgató
a FlexoExpert certifikációval
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Milyen hosszú folyamat volt a felkészülés,
és mi jelentett kihívást számotokra
a minősítés megszerzésében?
A Flint 2016. áprilisban indította a FlexoExpert
programot. Az Intergraf Digiflex Kft. 2017-ben
indult el a FlexoExpert programban való részvétellel, melynek eredménye a 2018. júliusi minősítés
megszerzése. A folyamat három fő etapból állt:
Felmérés – Átvilágítják a teljes technológiai folyamatot, felmérik a gépek állapotát, illetve tesztelik
az elérhető minőséget, a felmérés eredménye egy
részletes „report”, amelyben felvázolják azokat a
területeket, melyek optimalizálása javasolt.

FLEXOEXPERT

Megvalósítás és képzés – A javasolt optimalizálások bevezetése, szükség esetén a területen dolgozók továbbképzése.
Audit – A teljes technológia folyamatok és
gépek megismételt kontrollja, az időközben
bevezetett módszerek alapján rögzített dokumentációkban szereplő adatok és a minőség ismételt ellenőrzése.
A térségben hány formakészítő üzem
rendelkezik FlexoExpert minősítéssel?
A Flinttől kapott információk alapján a világon
működő több ezer nyomóforma-készítő cégből
az Intergraf Digiflex Kft. huszonkettedikként
szerezte meg a FlexoExpert minősítést, Magyarországon és a kelet- európai régióban pedig elsőként rendelkezik a FlexoExpert minősítéssel.

Egy jól áttekinthető rendszer – az új flexográfiai nyomóforma-készítési tanúsítvány.
„A prepressz minőség nem szerencsén alapul – ez
a pontos és professzionális munka eredménye, az
optimalizált folyamatok és az állandó tanulás és fejlesztés eredménye.”
A FlexoExpert segítségével a Flint Group Flexographic Products létrehozott egy háromlépcsős tanúsítási programot, hogy a flexó nyomóforma-készítők sokkal több támogatást nyújtsanak megrendelőiknek.
A professzionális flexó nyomóforma-készítésre
és a szolgáltatásra összpontosító programot 2016
áprilisában indították el, és legfőbb célja a flexó
nyomóforma-készítési folyamat globális szabványosítása.

A megbízhatóságon túl milyen extra
előnyökhöz juthatnak a minősítésnek
köszönhetően a megrendelőitek?
A nemzetközi márkatulajdonosok elvárásai folyamatosan változnak. Fontos, hogy a beszállító
nyomda nagyon sok előírásnak, nemzetközi jogban rögzített feltételeknek feleljen meg. Előny a
nyomdák részére, ha a gyártóeszköz-beszállító is
standardizált, jól letisztult és átlátható folyamatok szerint dolgozik, melyet egy nemzetközi cég
a minősítésével igazol.

Megnyugtató, amikor a gyártási paraméterek nagy biztonsággal a FlexoExpert szigorú toleranciasávjain
belül mozognak
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Szerinted az Intergraf Digiflex csapata
miben egyedi és jó, mik az erősségeitek?
A kollégáink szakmában szerzett több éves, évtizedes tapasztalata. Szakmai berkekből jutott vissza
hozzánk a hír, hogy „mi maradtunk a kézművesek a szakmában”. Fontos, hogy vállalatunknál
nem általános, hanem nyomdagép-specifikus
grafikai előkészítés történik, melynek folyamán
a legapróbb részletekre is optimalizált megoldásokat alkalmazunk. Továbbá, szerződéses
partnereinknek nyújtott szervizszolgáltatások,
támogatás az, ami az Intergraf Digiflexet megkülönbözteti a többi kliségyártótól.
A folyamattanúsítás által hozott
újdonságok?
Megtanultuk másképpen elvégezni a folyamatot, főképp az adminisztráció területén kellett új
megoldásokat alkalmaznunk az eddig megszokotthoz képest. Az audit első, felmérési szakaszában már nagyon jó pontszámot kaptunk, ami
alig maradt el a minősítés megszerzéséhez szükséges ponthatártól. Ez persze nem azt jelentette,
hogy nagy befektetett energiák nélkül elérhettük volna a FlexoExpert minősítést.
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Mire vagytok a legbüszkébbek?
Több mint harmincöt éve vagyunk piacvezetők
Magyarországon. A műszaki fejlesztések folyamatosak, a cég növekedése töretlen.
Büszkék lehetünk továbbá a csapatra, amelynek segítségével sikerül megőrizni hírnevünket
és vezető pozíciónkat a flexó iparágban. És természetesen arra is, hogy elsőként szereztük meg
Magyarországon és a kelet-európai régióban egy
világvezető cég szakmai akkreditációját.

