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Az új fejlesztés� verzió négy kihívás 
megoldásával egyszer�síti a márkatulaj-
donosok és beszállítóik csomagolási 
folyamatát.

Napjainkban a fogyasztói csomagolásoknak sok-
kal több funkcionális, gyakorlati és esztétikai kö-
vetelménynek kell eleget tenniük, mint koráb-
ban bármikor. A WebCenter új verziójával az 
Esko két különböz� fogyasztói és csomagolási
trendhez igazodik. Az els� a tömeges méret�vé 
vált egyediesített és megszemélyesített csomago-
lási igény következményeként a termékvariációk 
egyre növekv� száma. Mindegyik termékválto-
zat különbözik a grafi kai tervben, tartalmában,
színében és anyagában, de az általános márka-
h�séget követnie kell. A másik trend az el�írások 
betartásának növekv� igénye: a csomagolásnak 
és a hozzá kapcsolódó anyagoknak pontosan
meg kell felelniük az el�írt szabályozási infor-
mációknak. 
„A WebCenter új verziójának (www.esko.com/

WebCenter) célja” fejti ki Jijo Dominic, az Esko r
Web Solutions termékmenedzsere, „hogy segítse 
partnereinket az ezekb�l a piaci trendekb�l köz-
vetlenül adódó négy f� kihívás megoldásában”:
 az összes érdekelt megfelel� informálása,
 a hosszú jóváhagyási folyamatok menedzselése,
 a tervezést�l az áruházi polcig tartó teljes cso-
magolási folyamat menedzselése,
 a csomagolások és címkék különböz� variációi-
nak kezelése.

AZ ÖSSZES ÉRDEKELT MEGFELEL� 
INFORMÁLÁSA 

Az iPad-ek által lehet�vé tett, helyt�l és id�t�l
független „on the go” kommunikáció sikeres be-
vezetése óta, ami biztosítja a fájlok elérését bárhol
és bármikor, a WebCenter 12 funkciói az iPhone-
okon is használhatók. „Ez lehet�vé teszi az ér-
tékesít�knek, hogy egy adott munkafolyamat 
aktuális állapotáról még a partnerrel történ� ta-

Itt a vadonatúj WebCenter 12 az Esko-tól!

lálkozás el�tt informálódhassanak” – emeli ki
Dominic.

Az Automation Engine-hez és az ArtiosCAD-
hez kiépített integráció és a megnövelt küls�
(third-party) interface lehet�ségek egyszer�vé
és könnyen kiépíthet�vé teszik a WebCenter in-
tegrálását már meglév� munkafolyamatokba.
A WebCenter 12 Web-to-Production (webr�l a
termelésbe) portálként m�ködik, és a csomago-
lóanyag-vásárlót mélyebben bevonja a csoma-
golás tervezésébe és gyártásába. A nyomatmeg-
rendelések létrehozása automatikusan történik,
és a workfl ow-szerver feladatok sorát hajtja végre,
operátori beavatkozás nélkül! 

A HOSSZÚ JÓVÁHAGYÁSI FOLYAMATOK 
MENEDZSELÉSE

Egy gördülékeny jóváhagyási ciklus elengedhe-
tetlen a gyártási folyamat ésszer�sítéséhez. Ennek 
el�nyeit a WebCenter felhasználói már eredmé-
nyesen hasznosítják. A WebCenter jóvá hagyási
folyamatot m�ködtet� eszközei hatékonyságuk-
kal biztosítják a beruházás azonnali megtérü-
lését. A WebCenter 12 további el�nyei a tovább-
fejlesztett összehasonlítási lehet�ségek, amik a
könnyebb azonosítás és ellen�rzés érdekében vil-
logással emelik ki a változtatásokat vagy a változ-
tatás mértékével arányos intenzitással jelölik meg
az eltérést. A Viewer lehet�vé teszi a több oldalon
történ�, valós idej� együttes tervezést, valamint a
nyomóformák online min�ség-ellen�rzését.



25MAGYAR GR AFIK A 2012/6

A WebCenter új riportfunkciója segítséget nyújt
a megrendelések eredményességének bels� 
és küls� méréséhez és riportolásához. A Web-
Center felhasználói nemcsak a munkafolyamat
továbbfejlesztett funkciói és folyamatai által biz-
tosított megtakarításokat követhetik nyomon,
hanem partnereik számára is hatékonyabban
mutathatják be ezeket az el�nyöket. Dominic 
szerint, „lehet a jóváhagyási folyamatban egy 
olyan pont, ahol a legtovább tart a válasz beér-
kezése. A riportmodul használatával beazonosít-
ható ez a sz�k keresztmetszet.”
„A gyógyszercsomagolásokon a Braille-írással

történ� megjelenítés új kihívást jelent a csoma-
golások jóváhagyási folyamatában”, teszi hozzá 
Dominic. „Ez könnyen használható eszközöket
igényel a jogi osztály számára a Braille-írás tar-
talmának ellen�rzéséhez és a gyártórészlegnek 
ahhoz, hogy meghatározzák a legjobb megvaló-
sítási módot.”

A Global Vision ((www.globalvisioninc.com)-nal mm
történ� együttm�ködéssel az Esko ezeket a lehet�-

ségeket továbbfejlesztette azzal, hogy a Braille-
írást be lehet szkennelni, és egy olvasóval el-
len�rizni, ami a hibák elkerülése érdekében
lefordítja az írást. „Ez a gyakorlat a vonalkódok 
esetében is alkalmazható”, tájékoztat Dominic.

„A csomagolástervezési hibák, amik szabályozá-
si intézkedéseket vagy vev�i panaszokat vonnak 
maguk után, els�sorban a vonalkóddal és szö-
veggel kapcsolatos problémákból erednek. Part-
nereink észrevételeit meghallgatva alakítottuk 
ki azokat az egyszer� eszközöket, amelyekkel ki-
küszöbölhet�k ezek a kritikus pontok.”

A TERVEZÉST�L AZ ÁRUHÁZI 
POLCIG TARTÓ TELJES CSOMAGOLÁSI 
FOLYAMAT MENEDZSELÉSE

Hogyan fogjuk át egy csomagolási projekt összes
tervezési és gyártási paraméterét ahhoz, hogy
hibamentes nyomtatást biztosítsunk? Hogyan
gy�jtsük össze a résztvev�kt�l az adatokat és osz-
szuk meg azokat a megfelel� felel�sökkel, megfe-
lel� id�ben? Hogyan tegyük egyszer� folyamat-
tá az utánnyomás megrendelését?

E kritikus kérdések megválaszolására a Web-
Center dinamikus mez�kkel rendelkezik. Ezek 
a mez�k intelligens módon sz�rhet�en, auto-
matikus kitöltéssel mutatják a követelményeket,
hosszú eligazításokat tartalmazó szövegmez�k 
és képjelek használatát támogatják, melyek vi-
zuálisan mutatják a teljes folyamatot. A Web-
Center12 szabványosítja a projekt általános el�-
írásait, kiküszöböli a hibákat és adatvesztéseket,
csökkenti az emberi beavatkozás szükségességét. 

„A csomagolásfejlesztési folyamat lépéseinek 
hatékony betartása kritikus a termék id�ben tör-
tén� polcra helyezése szempontjából”, emeli ki
Dominic. „Ezért helyezünk nagy hangsúlyt a fo-
lyamat menedzselési lehet�ségeinek növelésére
és a komplex folyamatok kialakításának meg-
könnyítésére vizuális képerny� alkalmazásával.
A WebCenter12-ben egyszer�, de nagyon haté-
kony funkciókkal automatikusan kezelhet�k a
projektek, eszközök és a dedikált feladatok.”

A CSOMAGOLÁSOK ÉS CÍMKÉK 
KÜLÖNBÖZ� VARIÁCIÓINAK KEZELÉSE

„A fejlesztési folyamatban kialakított csomagolá-
si terv minden egyes különálló részlete egy épít�-
elem. Az épít�elemek kezelése és újrafelhaszná-
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lása kritikus a gyártási költségek kézben tartása 
szempontjából”, teszi hozzá Dominic. „Ennek 
biztosítására a WebCenter12 felhasználó barát
és nagyon hatékony kategorizálási és keres�-
funkcióval rendelkezik, ami teljesen személy-
re szabott, a dokumentumok metaadatain és 
egyéni specifi kációkon alapuló grafi kai böngé-
sz�vel m�ködik. Az egyedi kialakítás különbö-
z� böngész� képerny�t eredményez, méghozzá 
a felhasználó profi ljától függ�en. Például egy 
márkatulajdonos ezeket az épít�elemeket már-
ka- és termékhierarchia használatával böngész-
heti, míg a nyomdász a nyomdagép és a nyom-
tatáshoz kapcsolódó keresési kategóriák szerint 

kereshet. A partnerek könnyen kialakíthatják sa-
ját kategorizálásukat az egyszer� és gyors vissza-
keresések érdekében.

A VÉGS� CÉL: TOVÁBBFEJLESZTETT 
CSOMAGOLÁSI ÉLETCIKLUS
MANAGEMENT (IMPROVED PACKAGING 
LIFECYCLE MANAGEMENT)

„A prepress folyamattal és a vállalatirányítási
rendszerünkkel teljesen integrált WebCenter 12
egy átfogó csomagolási folyamat menedzs-
mentet biztosít számunkra”, emeli ki Dave
Gilfi llan, az SGS Packaging Europe Limited
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Kreativitás és mérnöki tudományok egy helyen!
Válaszd a könny�ipari mérnöki alapszakot az Óbudai Egyetem 
Rejt� Sándor Könny�ipari és Környezetmérnöki Karán!
A harmadik évt�l specializálódhatsz a  nyomda és média szakirányra.

Nyílt napok:
2012. december 14., péntek – 10:00 óra
2013. január 18., péntek – 10:00 óra
2013. január 19., szombat – 10:00 óra

Helye: 1034 Budapest, Doberdó u. 6., Gara terem

Program: általános ismertet� a szakokról,
laborbemutatók megtekintése

((www.sgsintl.com) cég m�szaki menedzsere. „Mind mm
a csomagolóanyag megrendel�i, mind annak 
gyártói hatékonyan dolgoznak együtt egyetlen
platformon. Az ajánlatkérések és megrendelési
nyomtatványok felhasználóbarát interfészen je-
lennek meg. Ezek startpisztolyként indítják el az
áttekinthet�en elrendezett feladatokat, és meg-
hívják a különböz� résztvev�ket a folyamatban
történ� aktív részvételre. 
„A WebCenter egy egyszer� online jóváha-

gyási eszközb�l professzionális csomagolás 
menedzsment megoldássá alakult, ami értéket 
teremt a csomagolóanyag-ellátás teljes folyama-
tában”, foglalja össze Dominic. „Ma már több

mint százezer felhasználó használja a Web-
Centert napi szinten az állandó üzleti kihívások 
megoldására, lerövidítve a hosszú jóváhagyási
folyamatokat, szinkronizálva a résztvev�k 
(többnyire online) együttm�ködését, megta-
karítva munkaer�t és id�t, és nem utolsósor-
ban megkülönböztetve magukat versenytár-
saiktól.”

A biztos technológiai alapokon kialakított 
WebCenter egy olyan megoldás, amely már bi-
zonyított: segítséget nyújt a partnereknek ab-
ban, hogy hatékonyabban foglalkoztassák 
szakképzett munkatársaikat, és így nagyobb
bevételt és profi tot érjenek el.


