Color profile: Disabled
Composite 175 lpi at 45 degrees

JUBILEUM

Partners ezüstlakodalom
Változó profillal állandó partner

Vevõivel, beszállítóival ünnepelte meg 25 éves fennállását a partners Kft. Az alapító tulajdonosok:
Ratkovics Péter, Nagy János és Gönczi Zsolt számítástechnikusok és matematikusok. Nem véletlen,
hogy folyamatosan az új technológiák hazai nyomdaipari bevezetésének éllovasai.
zoftverfejlesztõ fõtevékenységgel
kezdte meg mûködését 1990 júliusában a partners Kft. HeadLine néven
elsõként készítettek olyan számítógépes
keretrendszert, amellyel mutációs újságokat lehetett gyártani. Többek közt a Mai
Nap és a Mai Reggel is ezt a programcsomagot alkalmazta. „Nagyon fontosak a
nemzetközi szakmai kiállítások, ahol folyamatosan újdonságokat lehet megismerni. Ki kell választani azokat, amelyekre a
magyar piacnak szüksége van. Ezeket meg
kell ismertetni a hazai részvevõkkel” –
mondja Ratkovics Péter.
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Megoldások az iparnak
„Korszerû termékekkel és munkatársaink
tudásával, valamint tapasztalatával megoldásokat nyújtunk a csomagoló- és nyomdaiparban tevékenykedõ partnereinknek
technológiai és üzletfejlesztési elképzeléseikhez. Ehhez teljes technológiát szállítunk, valamint partnerek vagyunk az
optimális konfigurálástól a szoftverek és
berendezések kiválasztásán, betanításán
és üzembe helyezésén át a rendszerek folyamatos és hatékony mûködéséhez szükséges technológiai tanácsadásig és terméktámogatásig.”

Ezeket az elveket 1991-tõl követik. Ekkor
a Ventura Publisher, a PageMaker, a GEM
Artline, a CorelDRAW, a Photoshop és
számos egyéb program mellett HP és NewGen lézernyomtatókat, Mikrotek és ScanView szkennereket, LinoType és MonoType levilágítókat forgalmaztak. Már
1992-ben termékváltásra került sor a
UMAX szkennerek hazai értékesítésével.

Berendezéseiket saját DTP-stúdiójukban,
üzemi körülmények között tesztelték, amit
késõbb egy nyomdával közösen mûködtettek, majd teljes mértékben annak adták át.
Nagy változások történtek világviszonylatban 2001 és 2004 között. Az egyik zászlóshajót, a ScanView egyik részét a PurupEskofot, majd az Esko, a másik részét az
Imacon, majd a Hasselblad vásárolta fel.
A NewGen Xanté tulajdonba került, a
UMAX pedig megszûnt. Ez a válság Magyarországon, a partners életében is jelentkezett, hiszen a DTP-stúdiók egymás után
szûntek meg, uralkodóvá vált a nyomdaiparban a CtP-technológia, az ofszetnyomtatás szabványosítása az addig megszerzett tudást eladhatatlanná tette.

Irány a flexó!
Megmaradt viszont jó kapcsolat az Eskóval, amely egyedülálló szoftvermegoldásokat és világszínvonalú berendezéseket
fejlesztett és kínált. Így a partners is a
flexonyomtatás, illetve a csomagolóipar
felé fordult a csomagolástervezõ szoftverrendszerek forgalmazásával, a digitális
flexolemez-készítéssel, valamint a Kongsberg kivágóasztalok forgalmazásával.
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JUBILEUM
2005-ben világossá vált az is, hogy a szoftverek és berendezések eladása anyagforgalmazást is igényel. Így került kapcsolatba a partners a DuPont céggel a flexonyomóformák értékesítésével. 1986-tól
a DuPont Cyler lemezeit a németországi
Neu-Isenburgban gyártja. Az 1995. évi
drupán mutatták be a Cyrel Digital Imager rendszereket, amit 2000-ben a Cyrel

Közös emlékezés, oldott hangulatú együttlét a Forster Vadászkastélyban
FAST, a világ elsõ oldószermentes, száraz,
termál lemezkidolgozó lézeres rendszerek
váltottak fel. 2005-tõl forgalmazzák a
Cyrel round digitális sleeve levilágítókat
és anyagokat. Eközben Magyarországon
is egyre népszerûbbé váltak az Esko termékek, a Kongsberg kivágók, az ArtWork

és az Enfocus szoftvercsomagok. Ma már
a flexonyomtatásban uralkodóvá váltak a
digitális folyamatok, 2013 óta a Full HD
Flexo új minõségi szabvánnyá vált.
A partners Kft. célja az ezüstlakodalom
után az aranylakodalom megünneplése
vevõi és partnerei társaságában.
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