Hello
A HELLO MEGJELENTETTE A NYOMDAIPARI SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT,
ÚTMUTATÓ MÁZOLT PAPÍROKHOZ CÍMŰ CD-ROM KIADVÁNYÁT

A Hello november első felében adta ki az Útmutató mázolt papírokhoz c. interaktív, CD-alapú
értékesítési eszközét. Használatával a nyomdaipari szakemberek sikeresen fejleszthetik üzleti
tevékenységeiket, a megrendelők pedig minden
nyomtatási feladathoz a legmegfelelőbb papírfajtát választhatják.
Az Útmutató segítségével a nyomdászok ismertethetik megrendelőikkel az utómunkálati technológiákat és azok papírra gyakorolt hatását. A CDROM filmfelvételeket és interaktív eszközöket is
tartalmaz, csomagolásában pedig többfajta termékminta is helyet kapott. Az Útmutató ezért a kereskedelmi tárgyalások során igen meggyőző: arra
ösztönzi a vevőt, hogy próbanyomatot vagy termékmintát kérjen a nyomdától.
A papírtípusok főbb jellemzőin kívül egy adott
nyomdai feladat teljes gyártási műveletsorát is világosan ismertető Útmutató mázolt papírokhoz című
kiadvány ideális eszköz a reklámügynökségeknél
és a tervezőirodákban tevékenykedő, anyagkiválasztást végző szakemberek kelléktárában, akik,
még ha nem is papíripari szakemberek, ennek
segítségével meg tudják határozni az elvégezni
kívánt feladatnak megfelelő papírtípust. Általános
audiovizuális útmutatóként életre kelti a papírok
és alkalmazásuk világát.
Az Útmutató mázolt papírokhoz című kiadvány
öt részből áll:
1. Az első rész a nyomtatást és a nyomtatási utómunkák főbb műveleteit (vágás, laminálás,
mélynyomtatás, kötés, lakkozás, fóliázás), valamint azok előnyeit (opacitás és színhelyesség)
bemutató filmeket tartalmazza.
2. A Papírválasztás című fejezet a mázolt papírok
egyes típusainak jellemzőit, valamint a rendelkezésre álló négyzetmétertömeg-adatokat mutatja
be. A legmegfelelőbb típus és tömeg kiválasztását követően a megrendelőt a program arra ösztönzi, hogy termékmintát vagy próbanyomatot
kérjen a nyomdásztól.
3. A Próbanyomat minőségének megítélése – ez a rész
útmutatást nyújt arra nézve, hogy mit érdemes

megvizsgálni a digitális, plotter és nyomdai
próbanyomatokon. Interaktív próbanyomat ellenőrzést tartalmaz, amely során a felhasználó
a kurzor képernyőn való mozgatásával megtudhatja, milyen szempontok szerint kell értékelnie a próbanyomatot. Különösen hasznos
azok számára, akik nem tudják pontosan, mit
szükséges megvizsgálni egy próbanyomat értékelésekor. Praktikus kísérleti vagy nyomdai
próbanyomat ellenőrző listákat mellékel, amelyek pdf-formátumban kinyomtathatók, és részletezik az egyes nyomdai feladatok műveleti
szakaszait – attól kezdve, hogy „Mikor van szüksége a nyomdásznak a fájlokra és a grafikákra?”,
egészen a „Szín-konzisztencia ellenőrzése lapról
lapra, típus szerint” témáig.
4. Papírgyártás – a papírgyártást bemutató rövidfilm.
5. Szójegyzék – a grafikai üzletág területén használatos közel nyolcvan szakkifejezés közérthető
magyarázata, kísérőillusztrációkkal és animációkkal.
A CD a Budapest Papírnál igényelhető.
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