A HP és az Esko ersíti együttmködését
KÖZÖS M E G O L DÁ S A I K H AT É KO N YS ÁG Á N A K B E M U TATÁ S Á R A

A Kongsberg XP Auto digitális kivágó
asztal is helyet kap a HP barcelonai Demo
Centerében az Esko megoldásai között
Ghent (Belgium), 2013. október. – Az Esko (www.
esko.com)
m sajtóközleményben tájékoztat arról,
hogy a Kongsberg XP Auto digitális kivágó asztal az Esko legújabb megoldásaként helyet kap a
HP barcelonai Demo Centerében. A teljesen automatizált, POS hullámtermékeket feldolgozó, kivágó és kissorozatú csomagolóanyagokat gyártó
berendezés a HP legújabb portfóliója, a HP Scitex
FB10000 Industrial Press mellett fog mködni. A két berendezés együtt prezentálja, hogy a
hullámtermék csomagolóiparban tevékenyked

24

M A G YA R G R A F I K A 2 013/5

partnerek hogyan tudnak zökkenmentes, kezdettl a befejezésig tartó munkafolyamatot megvalósítani hatékony, termelékeny és gazdaságos
megoldással.
A HP és az Esko tartós partneri kapcsolatot alakított ki, ami csaknem tíz évvel ezeltt kezddött. Ma már az Esko termékei a HP nyomtatói
mellett kerülnek bemutatásra világszerte a HP
demo központjaiban. „Mind az Esko, mind a
HP úgy gondolják, hogy fontos bemutatni a nyomdáknak, mennyivel hatékonyabb megoldások születnek, ha az iparág vezet cégei együttmködnek” – jegyzi meg Stuart Fox, az Esko Business
Development Managere. „A helyszíni bemutató során a látogatók megoldást láthatnak arra,

hogyan tudják a termékeiket a nyomtatástól a
késztermék elkészültéig hatékonyan legyártani.
Az egész folyamatot látva benyomást kapnak arról, hogyan fejlesztheti ez a beruházás saját üzleti lehetségeiket – ma és a jövben. Az ilyen
jelleg tapasztalatok a vásárlási folyamat dönt
tényezjévé váltak és megvalósítását a HP-vel kialakult együttmködési kapcsolatunk teszi lehetvé.”
Agustin Comadran, a HP Graphics Solutions
Business, EMEA Sign & Display Category Managere hozzáteszi: „Az Esko és a HP között létrejött
sikeres együttmködés hozzájárul olyan megoldások kialakításához, amik hatékonyan válaszolnak a ma piaci kihívásaira, és a partnereknek
els kézbl adnak rátekintést arra, hogyan tudják ezeket a kihívásokat kezelni. A HP bízik az
Esko megoldásaiban. Együtt biztosítani tudjuk
partnereiknek, hogy a lehet leghatékonyabbak
lehessenek.”

Annak demonstrálására, hogy milyen eredményt tudnak a felhasználók ezzel a megoldással elérni, a HP Demo Centerben a Kongsberg XP
Auto az Esko szoftvereivel mködik, így az Automation Engine, az ArtiosCAD és az i-cut Suite
hatékonyan támogatják a berendezés mködését.
IPAR ÁGON TÚLMUTATÓ
EGYÜT TMKÖDÉS
A HP Demo Centerben bemutatott többi megoldás között található az HP Indigo digitális nyomtatókba telepített Esko Digital Front-End szoftver
megoldása. A HP Indigo és az Esko szoros és sikeres stratégiai együttmködést és úttör partneri kapcsolatot alakított ki a digitáliscímke- és
csomagolóanyag-gyártásban. Az Esko vezet
munkafolyamat-megoldásai és a HP Indigo digitális nyomtatók csúcsminsége és hatékonysága magas elvárási szintet állított a címkék és
csomagolóanyagok minségével szemben. A kizárólag a HP Indigo részére kifejlesztett Esko HP
SmartStream Labels and Packaging Print Servers biztosítja a partnerek számára a szükséges
irányító eszközöket a munkafolyamat automatizálásához és egyszersítéséhez éppúgy, mint a
megfelel színmenedzsmenthez, ami garantálja
az azonos színeket ismételt prepress és nyomtatási folyamatok esetén. További funkcióként alkalmazható a vonalkód-generálás, a step & repeat
(optimális ívkilövés) és a változóadat-kezelési lehetségek.

GÖRDÜLÉKENY MEGOLDÁSOK
A HP Scitex FB10000 nagyformátumú síkágyas
inkjet nyomtató, ami 625 m2/óra vagy kevesebb mint két órán belül 1000 B1 ív sebességgel
tud nyomtatni. Ezzel a sebességgel a nyomdák
növelni tudják termelékenységüket a számukra
szükséges minség biztosítása mellett. A Kongsberg XP Auto teljesen automatizált, csomagolások és POP displayek gyártására kialakított,
stancszerszám nélkül mköd berendezés.
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