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Alwan a drupán – nem csak szakértőknek…
…majd PIA/GATF elismerés
Vincze István

Rekord értékesítési eredménnyel zárult 
a 2008-as drupa a francia szoftverfejlesz-
tő, az Alwan Color Expertise számára. 
A kiállításon leginkább a fő terméküket, 
a CMYK Optimizer ECO-t keresték, mely az
általuk fejlesztett egyedüli „unique Dyna-
mic Black” technológián alapszik. A drupa
után további sikereket könyvelhettek el,
megkapták a PIA/GATF szervezet rangos
elismerését, az InterTechTM Technology
Award-ot.

Több száz kvalifikált, professzionális nyomda-
ipari és kiadói látogató kereste fel standjukat
a drupa Innovációs parkjában. A kiállításon több
mint 300 bemutatót tartottak. Ám nemcsak
saját standjukon, hanem – mint technológiai
partner – az EskoArtwork előadói pultjánál is
nagy figyelmet keltő előadást tartottak. A be-
mutatók és előadások kapcsán további képvi-
seletekkel bővültek a világ minden táján.

A kiállításon mutatták be az új, Wizard-Base
Interface-szel megerősített 3.5-ös verziójú CMYK
Optimizert, az Alwan-szoftver egyedülállóan
előnyös technikai fejlesztésének részleteivel
egyetemben. A termékbemutatók során megbi-
zonyosodhattunk annak technikai stabilitásá-
ról, de megismerhettük a preflight (ellenőrzési)
lehetőségeket,  a dokumentumok, hirdetések
problémamentes nyomtatását, a dinamikus ana-
lízisen alapuló optimális TAC értékek (total
area coverage of ink) kiszámítását, a Dinamikus
DeviceLink képzését és akár az XLM riport készí-
tését is. Az Alwan PDF szabványosító és optima-
lizáló szoftverének legújabb 3.5-ös változatát
felhasználóbarát felülettel látták el, így lehetővé

tették nem szakértők számára is, hogy bekerüljenek
abba a világba, ahol automatikusan tudják definiál-
ni a korrekt színbeállítást, illetve ISO kompatibilis
és kolorimetrikailag pontos PDF/X állományokat
tudnak előállítani. Új optimalizációs lehetőségek
kapcsán az Adobe® PDF állományba beágyazott
library akár tízszer gyorsabb szoftverfutást ered-
ményez, az állomány-összetevőktől függően.

„Ez volt az első legnagyobb tapasztalatunk
a drupán az aktív bemutatók kapcsán” – jegyez-
te meg Elie Khoury úr, az Alwan Color Expertise
elnöke. „Az egyik legnagyobb attrakciónk a 3.5-
ös verziójú CMYK Optimizer új wizard-base
(varázslóalapú) felülete volt.  Ezen az új felületen
a kezelő egy nagyon gyors, felhasználóbarát
módon állítja be saját szabványosított munka-
folyamatát (queue). Ezzel kapcsolatban nagy
örömmel hallottuk a pozitív visszajelzéseket
mind meglévő, mind leendőügyfeleinktől. Hisz-
szük, a bemutatók nemcsak az üzletek megkö-
téséhez, de az értékesítési területeink kibővü-
léséhez is hozzájárulnak.”

„A drupán standunk találkozópont volt a világ
minden tájáról összesereglett szakértők, szer-
vizesek és felhasználók számára. Az új termé-
kekkel kapcsolatos információkon kívül szol-
gáltatásokat és eszközöket is biztosítunk az ISO
12647-es szabvány bevezetéséhez. A drupán
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partneri kapcsolatot vettünk fel az Ugrával (el-
ismert szervezet a nyomdaipari kutatásokra és
szabványosításokra), az ISO 12467-es szabvá-
nyosítási és ellenőrzési eszközök és módszerek
megismertetésére. A KEE Consultants szervezet
(nemzetközi on-line és on-site hálózatok szakér-
tői) is egyre inkább részt vesz ebben az együttmű-
ködésben. Júliusban több speciális rendezvényt
is szerveztünk franciaországi központunkban,
az Alwan mellett a KEE és az Ugra bevonásával.
A nagy figyelem és érdeklődés arra biztatnak
bennünket, hogy az Alwan szoftverei és támoga-

tási törekvései mindig a szabványosítás mellett
maradjanak” – mondta Elie Khoury úr.

Alig zárult a drupa, máris egy kitüntetéssel
büszkélkedhet az Alwan. 2008. július 22-én a
neves Printing Industries of America/Graphic Arts
Technical Foundation (PIA/GATF) közzétette a
2008-as InterTechTM Technology Awards-ki-
tüntetéssel díjazott termékeket. Az 1978-ban
alapított szervezet a grafikai-kommunikációs
ipar leginnovatívabb technológiáit jutalmaz-
za. Az Alwan díjnyertes terméke a Dynamic
DeviceLinks™ technológia, melyről a Magyar
Grafika ezt megelőző számában részletes leírást
találhatnak. Mark Bohan, a PIA/GATF elnökhe-
lyettese az Alwan Dynamic DeviceLink tech-
nológiájáról a következőképpen nyilatkozott:
„A DeviceLink technológia megközelítése több
úton lehetséges digitális nyomtatási környe-
zetben, kolorszinkronizációt biztosít ofszet és
digitális között. Rendkívül kedvező bizonyít-
ványt ért el ez az alkalmazás. A termék meg-
könnyebbülést, megnyugvást ad olyan embe-
reknek, akik évek óta verik a fejüket a falba.”
Az Alwan mellett olyan gyártókat találhatunk
a kitüntetettek között, mint az EskoArtwork, a
Heidelberg, a Hiflex, a Kodak.

Az Alwan Color Experties cégről és termékei-
vel kapcsolatban bővebb információt a http://
www.vincent-design.com elérhetőségen kap-
nak.

Előadás egy kínai csoport részére


