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Negyed évszázad

a nyomdaiparban

Az öt let, anno…

25 év vel ez elõtt két vil la mos mér nök és

egy ma te ma ti kus dön tött úgy, hogy a

Ventura Publisher tör de lõ szoft ver re

ala poz va, a kor lap ki adó inak ki szol gá -

lá sá ra ki fej lesz tik sa ját rend szer szoft -

ve rü ket, a Headline-t – és a sikersztori

el kez dõ dött. Míg a szá mí tó gé pes elõ ké -

szí tés adta az alap öt le tet, ugyan ez az

ága zat je len tet te a ki hí vást is, ugyan is

a ro ham lép tek kel fej lõ dõ szeg mens ha -

mar ki nõt te ma gát. Egy re több szer -

kesz tõ ség ben, stú di ó ban és nyom dá -

ban je len tek meg a lé zer nyom ta tók és

lé zer le vi lá gí tók, így a cég fi gyel me in -

kább a nyom dai elõ ké szí tõ rend sze rek

in teg rá ci ó ja felé for dult. Egy re fej let -

tebb szoft ve rek kel (Photoshop,

Illustrator, QuarkXpress) és egy re pon -

to sabb és gyor sabb te ker cses és dob le -

vi lá gí tók kal. Ek ko ri ban kö zel tíz éven

ke resz tül a partners neve szin te egyet

je len tett a UMAX szken ne rek kel, illetve 

a ScanView doblevilágítóival és dob -

szkennereivel. A munka 1992-tõl már

saját stúdióban, fejlesztõlaborban foly -

ta tó dott.

A tu dást át is kell adni…

A szak mát azon ban nem volt könnyû

meg gyõz ni a hir te len be kö vet ke zett

tech no ló gi ai vál to zá sok ról, a ta nu lás –

ta ní tás el ke rül he tet len né vált. Ezt az

igényt elé gí tet te ki több mint tíz éven

ke resz tül a FairPrint DTP-konferencia,

amely nek egyik ren de zõ je és szak mai

ala pí tó ja a partners Kft. volt – 1996-tól

kez dõ dõ en az or szág nyom dai elõ ké -

szí tés sel fog lal ko zó szak em be rei rend -

sze re sen össze gyûl tek, hogy az új don -

sá gok ról tá jé ko zód ja nak. A ren dez -

vény so ro zat 13 alkalmat élt meg, a mai 

napig nyomot hagyva a szakmában.

Az el ke rül he tet len di gi tá lis

for ra da lom…

A 90-es évek vé gén kez dõ dött a di gi tá -

lis nyom ta tás tér hó dí tá sa – a lé zer -

nyom ta tó tech no ló gia ek kor érte el azt

a mi nõ sé gi és ha té kony sá gi szin tet

(Xe rox Docutech, Xeikon, Indigo stb.),

hogy ver seny tár sa le gyen a ha gyo má -

nyos nyom dák nak. A Pytheas Kft. és a

partners Kft. 1997-ben a PXP Elsõ Ma -

gyar Di gi tá lis Nyom da Rt. meg ala pí tá -

sá val el sõ ként lé pett szín re szí nes és

fe ke te/fe hér ter mé ke i vel, majd 2003-

ban a Prime Rate Kft.-be tör té nõ be ol -

va dá sá val máig is meghatározó sze -

rep lõ je a magyar digitális nyomdai pi -

ac nak.

Ami kor a fej lõ dés az aka dály…

A 90-es évek vé gé vel prepress be vo -

nult a nyom dák ba, a nyom dai elõ ké szí -

tõ be ren de zé sek ha gyo má nyos pi a ca is 

össze om lott, sõt a szken ner pi a cot is

rom ba dön töt te a di gi tá lis fo tó zás meg -

ál lít ha tat lan fej lõ dé se. A tech no ló gia

fej lõ dé sé vel pár hu za mo san a cég be -

szál lí tó i nak termékportfóliója (és gyak -

ran tu laj do no si össze té te le) is vál to -

zott, ami to váb bi ter vek meg va ló sí tá -

sá nak adott le he tõ sé get. Így pl. ek ko ri -

ban jött lét re a Barco Graphics és a

Purup össze ol va dá sá val az Esko, mely -

nek termékei a mai napig meg ha tá ro -

zó ak a Partners Kft. portfóliójában és

forgalmában.

A cso ma go ló ipar ki szol gá lá sa új fel ada -

tok elé ál lí tot ta a vál lal ko zást: a flexó

nyom ta tás, a cso ma go lás ter ve zés, az

utó fel dol go zás kü lön szak te rü let nek

szá mí tott, itt is meg fe le lõ szoft ve rek kel 

a flexó CtP be ren de zé sek kel je lent kez -

tek a pi a con. A kö vet ke zõ ki hí vást a

display -nyom ta tás ki szol gá lá sa je len -

tet te, de per sze ez is meg ol dó dott, sok

ta nu lás sal, mun ká val, va la mint a pi ac -

ve ze tõ be szál lí tók új fej lesz té se i vel és

köz re mû kö dé sé vel. A fotopolimer nyo -

mó for mák elõ ál lí tá sa kap csán pedig a

DuPont kidolgozó rendszereinek és

alapanyagainak forgalmazásával bõ -

vült tovább a portfólió.

A szü le tés nap csak egy ün ne pi pil la nat, 

a mun ka és a pi a ci fel té te lek - kö ve tel -

mé nyek min dig moz gás ban van nak,

min den év ben fel tû nik egy-egy újabb

ki egé szí tõ ter mék csa lád a kép vi selt

ter mé kek so rá ban. Tehát „a film forog

tovább”. 

Az el telt ne gyed év szá zad alatt sok ta -

pasz ta lat, szak mai tu dás hal mo zó dott

fel a vál lal ko zás ban, de az ere de ti fi lo -

zó fia mit sem vál to zott: „Cé lunk, hogy

az ál ta lunk for gal ma zott ter mé kek kel

és mun ka tár sa ink tu dá sá nak és ta -

pasz ta la tá nak át adá sá val MEGOLDÁST

nyújt sunk a cso ma go ló- és nyom da -

ipar ban te vé keny ke dõ part ne re ink

tech no ló gi ai és üz let fej lesz té si el kép -

ze lé se i hez”.

Gra tu lá lunk!

A ren dez vé nyen ké szült

fel vé te lek

a www.transpack.hu

ga lé ri á já ban

meg te kint he tõ ek.

Sán dor Il di kó

Si ker, ki csa pon gá sok, krí zis, irány vál tás, is mét si ker: is -

me rõs for du ló pont ok min den cég éle té ben, per sze ki nek

me lyik bõl jut több vagy ke ve sebb. A ha zai nyom da ipa ri

vál lal ko zá sok kö zött azon ban ke ve sen mond hat ják el ma guk ról, hogy 25 éve meg ha tá ro zó

sze rep lõi a pi ac nak. Az „ezüst la ko dal mát” stíl sze rû en part ne rei kö ré ben ün ne pel te a

Partners Kft.


