360. Gracze zamieniają się w niej w mistrzów gitarowego brzmienia.
Mamy nadzieję, że ta niestandardowa forma spotkań będzie sprzyjać również komercjalizacji, często bardzo rewolucyjnych, pomysłów. Park Technologiczny – Miasteczko Multimedialne, jako jeden z partnerów spotkań,
oferuje wsparcie kapitałowe i merytoryczne przy realizacji tych najlepszych, nawet w wysokości miliona złotych – powiedział Krzysztof Wnęk,
prezes zarządu Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o.
Więcej szczegółów o NIEkonferencji, w tym formularze rejestracyjne
oraz program i szczegółowy wykaz prelegentów, znajduje się na stronie
www.niekonferencja.pl.
Opracowano na podstawie informacji firmy Microsoft

Z końcem listopada br. na zasłużoną emeryturę przechodzi Ha-

Halina Anuszewska
przechodzi na emeryturę

lina Anuszewska, dyrektor Działu Materiałów Eksploatacyjnych w firmie Heidelberg Polska, osoba doskonale znana w branży poligraficznej.
Obowiązki Haliny Anuszewskiej na stanowisku dyrektora działu przejmuje jej dotychczasowy zastępca, Krzysztof Malec.
Zarząd Heidelberg Polska wyraża serdeczne podziękowanie Pani Halinie Anuszewskiej za długoletnią owocną współpracę i jej wkład w rozwój firmy, szczególnie działu sprzedaży materiałów eksploatacyjnych,
oraz budowanie wizerunku firmy jako profesjonalnego partnera biznesowego.
Halina Anuszewska nie żegna się z firmą ostatecznie; będzie jej służyła
swoją wiedzą i pomocą jako konsultant.
Kariera zawodowa H. Anuszewskiej rozpoczęła się w 1972 roku, kiedy to
po ukończeniu Instytutu Poligrafii podjęła pracę w drukarni im. Rewolucji Październikowej w Warszawie, gdzie zdobyła praktyczne doświadczenie w kierowaniu produkcją oraz wdrożonym systemem fotoskładu.
Od 1981 roku przez prawie 10 lat pracowała jako przedstawiciel Agfa-Gevaert w zakresie materiałów graficznych w firmie Interocean/Eurintrade, zaś przez kolejne 8 lat prowadziła sprzedaż materiałów graficznych i systemów Cromalin firmy DuPont.
W roku 1998 rozpoczęła pracę w firmie Heidelberg Polska jako szef
sprzedaży prepress, natomiast od roku 2000 odpowiadała za sprzedaż
materiałów eksploatacyjnych.
Opracowano na podstawie informacji firmy Heidelberg Polska

Brakujące ogniwo
Łowicka „Poligrafia”

to firma działająca na rynku od 18 lat. Wykonuje głównie produkcję akcydensową oraz kalendarze, broszury i książki.
Mottem firmy jest hasło „Od projektu do druku”. Do tej pory nie była to
prawda, gdyż w całym łańcuchu technologicznym brakowało naświetlarni. Obecnie brakujące ogniwo zostało uzupełnione i od 13 października w „Poligrafii” pracuje Magnus 400 II – termiczna naświetlarka wykorzystująca bezprocesowe płyty Thermal Direct.
Prezes firmy Wiesław Kacprzak zapoznał się z systemem CtP Kodaka
podczas targów drupa. Na targach Poligrafia w Poznaniu pozostało już
tylko podjęcie decyzji.

Na zdjęciu od lewej: Piotr Miszczak – informatyk, Beata Kozakiewicz
– operator studia, Wiesław Kacprzak – prezes firmy „Poligrafia”, Robert
Smorąg – inżynier serwisu Kodak Polska, Sławomir Iwanowski – Solution
Sales Manager Kodak Polska
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Do wyboru systemu Magnus 400 II przyczyniły się następujące jego cechy: bardzo zwarta i niezawodna konstrukcja zajmująca niewiele miejsca, którego zawsze brakuje w małych firmach. Czynności mocujące wykonywane są za pomocą siłowników, co zapewnia wysoką niezawodność
i precyzję. Oprogramowanie Prinergy Evo pozwala na pełną kontrolę
nad procesami naświetlania; jest to pakiet narzędzi pozwalający na obróbkę plików otrzymywanych od klientów drukarni. Godną uwagi opcją
jest Virtual Proofing System umożliwiający klientom zdalną akceptację
zrastrowanych plików, co pozwala na uniknięcie ewentualnych błędów
w naświetlonych płytach CtP bez konieczności osobistej wizyty w siedzibie firmy, oraz oprogramowanie impozycyjne Preps PRO 6.0.
Ważnym elementem handlu jest otwartość i zrozumienie potrzeb naszej
firmy oraz elastyczność w negocjacjach przedstawicieli firmy Kodak – mówi prezes Kacprzak. – W dobie, gdy zaczynamy dbać o naturalne środowisko człowieka, wykonywanie form drukowych bezprocesowo wydaje się
być właściwym kierunkiem rozwoju firmy.
Opracowano na podstawie informacji firmy „Poligrafia”

4 listopada br. w Oficynie Wydawniczo-Reklamowej „Sagalara”
w Łodzi zakończono instalację i szkolenie na oklejarce BQ 270C japońskiego producenta Horizon, której dostawcą jest firma Derya z Tychów.
Oklejarka Horizon BQ 270C daje możliwość wykonywania różnorodnych prac klejonych w miękkiej oprawie. Według informacji producenta zapewnia wysoką jakość oprawy nawet z najtrudniejszych materiałów. Jej wydajność katalogowa to 500 książek/h.
Maksymalna grubość klejenia wynosi 50 mm, a minimalna 1 mm. Jej zaletami są szybki czas narządu oraz łatwość obsługi. Nakład jest wykonywany bez zarzutu praktycznie
od pierwszego egzemplarza książki. Uzupełnianie kleju odbywa
się w trakcie klejenia książek dzięki zastosowaniu pojemnika
przepływowego, a to usprawnia pracę i ogranicza straty związane
z przestojem maszyny. Maszyna jest wyposażona w automatyczne bigowanie okładek, zespół frezująco-nacinający, automatyczne podawanie
okładki za pomocą bębna ssącego, dzięki czemu okładka może być pobierana nawet z zakładką. Dobrym rozwiązaniem w tej oklejarce jest układ
bocznego klejenia, w którego skład wchodzą dwa obrotowe talerze równomiernie ponacinane w miejscu styku kleju z wkładem książki. Ich zadaniem jest równomierne rozprowadzenie kleju. Istnieje możliwość odłączenia opcji bocznego klejenia dla produkcji bloczków czy kalendarzy
klejonych wyłącznie na grzbiecie. Takie rozwiązanie bocznego klejenia
zapewnia wysoką jakość wykonania, równe rozsmarowanie kleju oraz zapobiega wypływaniu kleju po zaciśnięciu szczęki. Oklejarka posiada możliwość zapamiętania 200 prac i jest przygotowana do systemu komunikacji CIP 3 i CIP 4. Jej niewielkie gabaryty nie wymagają zbyt dużej powierzchni pod maszynę.
Instalacja i szkolenie odbyły się terminowo i bez przeszkód.

Oklejarka Horizon
tym razem w Łodzi

Oklejarka Horizon BQ 270C daje
możliwość wykonywania różnorodnych
prac klejonych w miękkiej oprawie

Opracowano na podstawie informacji firmy Derya

Heidelberg Polska we współpracy z partnerskimi firmami leasingowymi przygotowała specjalną akcję leasingową na maszyny introligatorskie dla małych i średnich przedsiębiorstw poligraficznych.
Obecny stan gospodarki jest znakomitą okazją do uzupełnienia parku
maszynowego wielu małych i średnich drukarń o nowoczesne i wydajne
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