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Az idén lép életbe az EU 1169/2011-es rendelete, 
amely szabályozza az élelmiszerek csomagolá-
sán feltüntetend� információkat, és újabb kihí-
vást jelent az élelmiszer-csomagolások területén. 
Az unióban rendkívül nagy gondot kell fordíta-
ni a vásárlók pontos tájékoztatására, az egészség 
védelmére, így ez a rendelet részletekbe men�en 
leírja, milyen információknak milyen formában 
kell megjelennie az élelmiszer-ipari termékek 
csomagolásán. Ez a rendelet szükségessé teszi, 
hogy az élelmiszergyártók és -forgalmazók a ren-
deletnek megfelel� tartalommal újra tervezzék 
csomagolásaik grafi káját és a feltüntetett infor-
mációkat.

A csomagolásgrafi kák újratervezése komoly ki-
hívásokat jelent a csomagolóanyag-gyártók szá-
mára is. A csomagolás az egyik leghatékonyabb 
marketingeszköz, a felmérések szerint a vásárlók 
nagy része egy-egy új termék beszerzésénél a cso-
magolás alapján dönti el, hogy mely terméket ré-
szesítse el�nyben. A különböz� akciók, kiszere-
lések megkövetelik, hogy ugyanazon árucikk is 
ezernyi különböz� változatú csomagolásban ke-
rüljön fel az üzletek polcaira, és ezeknek a ver-
zióknak a tervezése, márkatulajdonosokkal tör-
tén� jóváhagyatása, kezelése és kézben tartása, 
valamint megfelel� archiválása mind problé-
mát okoz úgy az átfutási id�k, mint a csomagoló-
anyag-rendelések beazonosítása, gyártása tekin-
tetében.

A csomagolástechnológia els� számú beszállí-
tója, az Esko nemcsak olyan programokat kínál, 
mely a csomagolások strukturális tervezését, 
grafi kai megvalósítását, ellen�rzését és mutáci-
ók egyszer� létrehozását, valamint a csomagolá-
son megjelen� márkaszínek pontos reproduká-
lását támogatják, hanem mindezeket összeköti 
egy könnyen kezelhet� adatbázisban. Különbö-
z� szinten biztosítja az adatok hozzáférhet�ségét 
a grafi kus, a nyomda és a megrendel� számára 
és online felületen keresztül biztosítja a folya-
mat szerepl�i közötti pontos kommunikációt, 
elkerülve ezzel a félreértéséket, az id�csúszáso-
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kat és a selejtgyártást. A mai piaci igények nem
szolgálhatók ki kell� hatékonysággal egy ilyen
rendszer nélkül, ami tökéletesen áttekinthet�vé
teszi a jóváhagyási, a termeléstervezési, valamint
kalkulációs folyamatokat, a megrendel� számá-
ra folyamatos rálátást biztosít aktuális munkájá-
nak pillanatnyi állapotára és a várható szállítá-
si határid�kre, jelezve a felmerül� problémákat
is. Az Esko WebCenter programja összeköthet�
XML vagy JDF kommunikáción keresztül külön-
böz� vállalatirányítási rendszerekkel is, így a tel-
jes csomagolóanyag-gyártási folyamat egyetlen
számítógépnél ülve áttekinthet�, biztosítva az
információk azonnali hozzáférhet�ségét.

A legteljesebb kör�, komplex megoldást jelen-
leg az Esko csomagolásmenedzsment rendszere
nyújtja, melynek részei az egymással integrálha-
tó WebCenter (egy webbázisú platform a gyár-
tás-el�készítés, jóváhagyás, projekt életciklus
és eszköztár menedzselésére) és az Automation
Engine (automatizált munkafolyamat tervez�/
vezérl� rendszer). Az adott cég vállalatirányítási
rendszerével (MIS) integrálva biztosítható, hogy
a terméktervezés és -gyártás minden résztvev�je,
végrehajtója, felel�se vagy adminisztrátora egy-
idej�leg, egyetlen rendszerb�l kapja a folyama-
tosan frissített információkat.

A rendszer egyszer� webböngész� alkalmazá-
sokon keresztül férhet� hozzá, méghozzá rend-
kívül fejlett jogosultságkezelési eljárásai miatt
oly módon, hogy mindenki csak a számára fon-
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tos információkat és adatokat látja, és ezekkel is
csak a neki engedélyezett m�veleteket hajthat-
ja végre. Amint egy munkafázis lezárásra kerül,
a következ� fázis automatikusan elindul, vagy
amennyiben emberi beavatkozást igényelne, a
megfelel� személy értesítést és végrehajtási ha-
tárid�t is kap. Emellett lehet�ség van az online
együttm�ködésre, pl. a jóváhagyások területén
webböngész�ben futó megjelenít�, megjegyzés-
készít� eszközök, verziókövetés és verzió-össze-
hasonlítási lehet�ségek vagy akár a gyártásspe-
cifi kus megjelenítési funkciók használatával.
Külön megjelenít� eszköz létezik a nem olvasha-
tó elemek, mint pl. Braille-írás vonal- és QR-kód
visszaolvasására.

A megrendel�k egyik legérzékenyebb pontja
a termékhez, márkához rendelt színek pontos
használata, amire az Esko teljes szoftverrendsze-
re által támogatott Pantone Live nyújt teljes kö-
r� megoldást. A Pantone Live a teljes beszállítói
lánc színkommunikációját támogatja a „brand”
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és Pantone színek spektrális adatainak biztonsá-
gos felh� alapú tárolása révén, a hozzájuk tartozó
(ugyancsak felh� alapon tárolt) egyéb standar-
dokkal együtt, melyek a specifi kus nyomtatási
folyamatnak és körülményeknek, eszközöknek,
a felhasznált hordozónak, valamint festéknek fe-
lelnek meg. Ez lehet�vé teszi, hogy a csomagolás
teljes tervezési/gyártási folyamatában minden
fázisban a megfelel�, ellen�rizhet� színnel dol-
gozzunk, így a színellen�rzés és -korrekció szá-
mos fordulóját egyetlenegyre csökkenti le!

A rendszer használatával drasztikusan ke-
vesebb, mint felére csökkenthet� a termék biz-
tonságos piacra vitelének ideje, emellett segíti
a termék mutációinak automatizált el�állítását,
a verziók archiválása réven egyszer�vé teszi az
esetleges hiba- és felel�skeresést, az adminiszt-
ratív információk egyszeri rögzítésével kizárja a
fi gyelmetlenségb�l elkövetett hibákat, folyama-
tos átláthatóságot biztosít – lényegében lenulláz-
za a selejt és a hibás gyártás kockázatát.
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