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Költségcsökkentés és a vevői elégedettség
növelésének eszközei a nyomdaiparban

Turányi Károly, Jura Trade Kft.

A piaci trendek a nyomdaipar jövedelmezőségé-
nek folyamatos csökkenését jelzik. Az alapanyag-
árak, az energia- és bérköltségek növekedésével
szemben a nyomtatott példányszámok folyama-
tosan csökkennek. Mindenki keresi a lehetősé-
gét, hogy miként lehet a felszínen maradni, a meg-
levő vevőket megtartva és újakat megnyerni, ezzel
jövedelmezőséget növelni. A jelenlegi nyomdai
folyamatok elemzésével, a hibák feltárásával, a szűk
keresztmetszetek felderítésével „házon belül” is sok
erőforrást lehet felszabadítani. Az általános recep-
tek is jól jönnek: automatizálás, hatékonyabb előké-
szítés, gyorsabb beigazítás és sorolhatnánk tovább.

Az előkészítés tapasztalatai azt mutatják, hogy
a munkák 80-90 százaléka problémás! (Hiányzó
képek, fontok stb.) Az első proofok 30–60 száza-
léka módosításra kerül. A nyomda által fogadott
anyagok, fájlok sok hibát tartalmaznak, javításuk
többnyire csak keletkezési helyükön lehetséges. 

Mi a megoldás? 

A Creo a nyomdai előkészítés területén két önálló,
de egymáshoz kapcsolódó szoftverrendszert fej-

lesztett ki, mely lehetőséget ad alkalmazóinak,
hogy csökkenjenek az átfutási idők, ezáltal a költ-
ségek, és elégedettebbek legyenek a vevők. 

Adjunk eszközt a megrendelőnk kezébe, mely
segítségével a kívánságunk, előírásunk szerinti
ellenőrzött PDF-állomány kerül a nyomdába.
A Creo Synapse Prepare segítéségével a tervező
a nyomdától kapott direktívák szerint készíti el
a PDF-et. A Synapse Prepare Quark XTension,
Indesign-Plug-in vagy bármely más programból
megírt PostScript-fájl bemásolásával a Prepare
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Hot-folderébe készül el az ellenőrzött PDF. Az így
előállított PDF-fájl hivatkozásokat tartalmaz,
melyeket a fogadó nyomda könnyen, automati-
kusan ellenőrizhet, megfelel-e az általa szolgálta-
tott direktíváknak. Mindemellett egy feldolgozási
pecsét (Creo Certified Process) is kerül a PDF-be,
mely vizuálisan is mutatja, hogy az adott PDF el-
lenőrzött körülmények között készült.

Ma már megszokott, hogy a kreatív stúdióból
internet segítségével FTP-szerverre a kijelölt terü-
letre feltöltik a kiadvány oldalait. Ezen területek
folyamatos figyelése, az anyagok tovább-feldol-
gozása nagy odafigyelést igényel, különösen akkor,
ha a megrendelőnek egy időben több munkáján
is dolgozik a nyomda. A Creo Synapse InSite rend-
szerbe foglalja a vevő, a kreatív stúdió és a nyomda
közötti kapcsolattartást interneten keresztül. Fel-
használói egyszerű internet-böngészővel érik el
a szolgáltatásokat. Egyedi azonosító és jelszó alap-
ján biztosít hozzáférést a rendszerhez, azon belül
saját adataihoz.

Mód nyílik fájlok biztonságos fel- és letöltésére,
távoli proof készítésre, a munkafolyamat automa-
tizálására, közös munkavégzésre. A megrendelő,
a vevő képernyőn megtekintheti kiadványának
oldalait, melyekhez megjegyzéseket fűzhet, mó-
dosításokat kérhet. Az elkészült oldalt elfogad-
hatja interneten keresztül, nem kell a nyomdába
mennie! A nyomdához feltöltött fájlok feldol-

gozása (RIP-elése) automatikusan megtörténik.
A megrendelő mindig azt látja, ami a nyomóle-
mezre, illetve a papírra kerül. 

Milyen előnyei vannak a rendszernek? 

Néhány felhasználói vélemény:
w Steve McCullock prepress-vezető, Quebecor

World, GB. – „A fájlfeldolgozási időnk 50 szá-
zalékkal csökkent a Synapse InSite bevezetésé-
nek köszönhetően. … Időnként előfordul, hogy
egy időben tizenkét különböző felhasználó
tölti fel adatait a Synapse InSite szerverünkre,
minden gond nélkül. Az automatizálás köny-
nyebbé tette az életünket, és igen pozitív a ve-
vőink visszajelzése.”

w Troy Van Dyke kereskedelmi vezető, Darwill,
USA. – „A Creo megváltoztatta az üzletmene-
tünket, könnyebb és gyorsabb lett a feldolgozás,
csökkentek a költségeink. … A Synapse InSite
csökkentette az időrabló korrektúrafordulók
számát, megrendelőink közvetlenül le- és fel-
tölthetnek szerverünkről, és a tényleges ered-
mény látják.”

Még néhány igen fontos dolog 

A Synapse InSite nyilvántartja a módosításokat,
így a munkához kapcsolódó költségek is köny-
nyen áttekinthetők. Regisztrálja a munkában részt
vevőket, a jóváhagyás menetét, a megjegyzése-
ket, a kiadvány oldal történetét. Összefoglalva:
w rövidíti az elkészítési időt, 
w nincs futárköltség, anyagveszteség,
w elegáns, folyamatos a kapcsolat a megrendelő

és a nyomda között, 
w eredményes, termelékeny, megrendelőbarát,
w kiterjeszti a földrajzi határokat,
w a nap huszonnégy órájában, a hét minden nap-

ján rendelkezésre áll, 
w növeli a megrendelő tapasztalatát.


