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ــار  ــة لمس ــة Prinect المتكامل منظوم
العمــل بالمطابــع مــن هايدلبيــرج

Prinect اإلستفادة من نظام
ــن  ــة م ــئة الطباعي ــتفيد المنش  تس
كافة المميزات الســابقة للتحكم في 
أقســام المنشــئة المختلفــة، البــد أن 

تكــون الماكينــات والمعــدات
المتواجــدة بالمطبعــة مربوطــة 
رقمياً عن طريق شــبكة الكمبيوتر 
بهذا النظام حتى يتســطيع التعامل 

مــع هــذه الماكينــة وإرســال
واســتقبال المعلومات منهــا وإليها. 
حيــث تعــد صناعــة الطباعــة اآلن 
مــن إحدى الصناعــات التي دخلت 

العالــم الرقمي وأصبــح العالم
يســير بقوة في هــذا االتجــاه. حيث 
ــك  ــي تل ــات ف ــدت المنافس تصاع
الصناعــة، وأيــض اً احتياجــات 
والبــد  بســرعة  تتغيــر  البشــر 

للمنشئة
الطباعيــة أن تواكــب هــذا التغييــر 
وإال ســوف تتزايــد خســائرها يوماً 
ــث أنتجــت شــركة  ــوم. حي ــد ي بع
هايدلبيــرج هــذا النظــام بنــاء علــى
دراســات أثبتــت أن الكثيــر مــن 
إهــدار  بســبب  يأتــي  الخســائر 
ــدم  ــات وع ــدار الخام ــت وإه الوق
ــام  ــن األقس ــح بي ــط الصحي التراب

ــة. المختلف
حيــث لــم يعــد مطلوبــاً االســتثمار 
فــي معــدات جديدة فحســب، ولكن 
كيفيــة إدارتهــا والتعامــل معهــا 
بشــكل صحيح وســريع ممــا يعود
زيــادة  علــى  الكبــرى  بالفائــدة 
القــرارات  واتخــاذ  الربحيــة 
الصحيحــة فــي الوقــت الــازم

Prinect نظام
تعتبــر شــركة هايدلبيــرج نظــام 
األشــمل  النظــام  هــو   Prinect
والمترابــط فــي جميــع نواحيه بــدءاً 
مــن خدمة أقســام المنشــئة الطباعية

بأنواعهــا  التجاريــة  األقســام 
المختلفــة، وحتــى تســليم المنتــج 
النهائــي للعميــل. وبنــاًء ا علــى هــذا 
فــإن هــذا النظــام يتكــون مــن عــدة 

برامــج
يقتنيهــا  أن  العميــل  يســتطيع 
حســب احتياجــه وحســب تطــوره 
المســتقبلي. فالنظام له مرونة كافية 
فــي التصاعد مــع احتياجات العميل

ويمكــن للنظــام أيضــاً أن يتــم ربطه 
ليــس فقــط داخليــاً بيــن األقســام 
المختلفــة ولكــن ايضــاً باالنترنــت، 
ــرج ــث ابتكــرت أيضــا هايدلبي حي

 Prinect نظــام  داخــل  برامــج 
لربــط اإلنترنــت داخلــي اً بالمنشــئة 
الطباعيــة وذلــك الربــط تطلــب أن 
ــزة ــج واألجه ــع البرام ــون جمي تك

ــة  ــل بلغ ــة تعم ــدات بالمطبع والمع
  GDF واحــدة وهــي لغــة

 )Job definition format(
و هــي لغــة حديثــة لربــط مــا ســبق 

ذكــره وإتاحــة
نقــل المعلومــات والبيانــات بيــن 
واألجهــزة  البرامــج  مختلــف 
والمعدات داخل المنشــئة الطباعية.

Prinect كيفية عمل نظام
الطباعيــة  المنشــئة  قامــت  إذا 
باإلســتثمار الكامــل فــي نظــام 

Prinect فــإن العمــل علــى هــذا 
النظــام ســوف يبــدأ مــن الخطــوة 
مــج نا بر هــو  و  ، لــى و أل ا

 Prinect Business Manager 

برنامج
Prinect Business Manager 

هــذا البرنامــج هو المختــص داخل 
اإلداريــة  بالعمليــات  المنظومــة 
ــدة  ــة جدي والمتابعــة وإنشــاء عملي

ــواردة مــن ــر ال ومتابعــة التقاري
مختلــف األقســام الفنيــة واإلداريــة 
يبــدأ  حيــث  المنشــئة.  داخــل 
الشــخص المختــص وغالبــاً مــا 
اإلنتــاج  مســؤولي  أحــد  يكــون 

بإنشــاء - -
عمليــة جديــدة مــن حيــث إختيــار 
ــات  ــر والخام ــورق والحب ــوع ال ن
المطلوبــة للعمليــة األخــرى، وفــي 
هــذه اللحظة يقــوم البرنامج فــوًر ا

ــاف  باإلبــاغ بتواجــد هــذه األصن
ســوف  كانــت  وإذا  وكمياتهــا 
عــن  وذلــك  احتياجاتــه  توفــي 
طريــق إرســال رســالة فوريــة إلى 

الكمبيوتــر
وســوف  بالمخــازن.  المختــص 
فــوراً  الشــخص  لــدى  يظهــر 
ويمكنــه  المتاحــة  الخامــات 
اإلختيــار منهــا مــا يشــاء، مــع 

كل ســعر  ظهــور 
ــة  ــن معرف ــن م ــى يتمك ــه حت خان
ــد  ــات وبع ــة للخام ــة المبدئي التكلف
ــار  ــن اختي ــي الشــخص م أن ينته
الخطــوة  إلــى  ينتقــل  الخامــات 

ــة، الثاني
وهــي اختيــار المعــدات المطلوبــة 
ــي  ــة وأيضــا ف ــذه العملي ــذ ه لتنفي
البرنامــج  يقــوم  اللحظــة  هــذه 
عــن  فوريــه  رســالة  بإرســال 

طريــق وظيفــة
وهــي   Prinect scheduler
بالبرنامــج  المختصــه  الوظيفــة 
بمعرفــة أوقــات اإلنتــاج للماكينات 
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ونهايتهــا  عمليــة  كل  وبدايــة 
وتصــل

ومفادهــا  للبرنامــج  الرســاله 
ــات  ــاء العملي ــت إنته ــة توقي معرف
الحاليــة علــى الماكينــات المختلفــة 
ويســتطيع الشــخص المســؤول في 

هــذه
اللحظــة أن يقــوم بتقييــم الوقــت 
لتســليم هــذه العمليــة حســب البيــان 
الــوارد إليــه بالتوقيتــات. ومــن 
حــق الشــخص المســؤول أن يقــوم 

بتغييــر
ــى  ــا إل ــال وترحيله ــض األعم بع
مواعيــد أخــرى أو أن يكمل العمل 
حســب مــا هــو معــروض، وعنــد 

هــذه اللحظــة يقــوم الشــخص
المســؤول بإرســال هــذه العلومــات 
ــة  ــم إنشــاؤوها عــن العملي ــي ت الت
إلــى الكمبيوتر الخاص بمســؤولي 

ً المبيعــات بالمنشــئة وذلــك أيضــا
ــن  ــة م ــالة فوري ــق رس عــن طري
ــر مســؤول  ــى كمبيوت البرنامــج إل
مســؤول  ويتســطيع  المبيعــات. 
المبيعــات فــي هــذه اللحظــة أن 

ــل يرس
إلــى  نصيــة  رســالة  أو  إيميــل 
العميــل بهــذه المعلومــات للوقــوف 
علــى موافقتــه علــى هــذه البيانــات 
التعديــل عليهــا وفــي  أو ال، أو 

ــال ح
وصــول رد العميــل ترســل فــوراً 
ليقــوم  اإلنتــاج  مســؤول  إلــى 
بالخطــوة الثالثــة وهــي إرســال 
ــب الحصــول  ــل بطل ــل للعمي إيمي

علــى الملــف
الرقمــي PDF الخــاص بالعملية 
يصــل  وعندمــا  اإلنتــاج  لبــدأ 
الملــف إلــى البرنامــج إلســتكمال 
البرنامــج  يقــوم  العمــل  دورة 

ــى ــاله إل بإرس
المتكامــل  اإلنتــاج  برنامــج 
 Prinect Integration
Manager الــذي يقــوم بــدوره 
بفحــص الملــف مــن األخطــاء 

وتصحيحهــا. الفنيــة 
ــي اً أو  ــر أوتوماتيك ــزم األم إذا ل
إرســال رســالة إلــى الشــخص 
تصحيــح  بطلــب  المســؤول 
وتدخــل يــدوي إذا كان التصحيــح 

ال يمكــن عملــه

هــذه  وتصــل  اً.  أوتوماتيكــي 
برنامــج  إلــى  اً  فــور  الرســاله 
إرســالها  يتــم  والتــي  اإلداراة 
فــوًر ا عــن طريــق اإليميــل إلــى 

أخطــاء بوجــود  العميــل 
قبــل  بالملــف  تداركهــا  يجــب 
ــول  ــال وص ــاج وح ــة اإلنت عملي
الــرد مــن العميــل يقــوم برنامــج 
الملــف  بإرســال  فــوراً  اإلدارة 

المصحــح مــع
باقــي المعلومــات الســابق ذكرهــا 
 Prinect ــاج ــى برنامــج اإلنت إل

Integration manager

 Prinect اإلنتــاج  برنامــج 
integration manager

منظومــة  هــو  البرنامــج  هــذا 
ــا  ــع بعضه ــل م ــن البرامــج تعم م
ــاج  ــل اإلنت ــة مراح ــض لخدم البع
ــع  ــل م ــن التعام ــدءا م ــة ب المختلف

PDF ملفــات 
اإللكترونــي،  والمونتــاج   ،
الطباعيــة،  األلــواح  وتصويــر 
 CTP ــات ال ــي ماكين ــم ف والتحك
وإرســال المعلومــات إلــى ماكينات 

طباعــة
الطباعــة  وماكينــات  األوفســت 
التشــطيب  وماكينــات  الرقميــة، 
المختلفــة. حيــث يقــوم هــذا النظــام 
بالتعامــل مع الملــف فوراً وإرســال 

ــة كاف
المعلومــات إلــى الماكينــات المعنية 
بتنفيــذ العمليــة وأيضــا إلــى أجهــزة 
ــج  ــى البرنام ــاس الجــودة. ويتلق قي

الرســائل المختلفــة الــواردة إليــه
مــن كافــة األجهــزة والماكينــات 
كان  إذا  بالمنظومــة  المربوطــة 
هنــاك مــا يعيــق تنفيــذ العمليــة 
بشــكل صحيــح أو تعديــل مطلــوب 

إجــراءه
ــذ ويســتطيع البرنامــج  ــاء التنفي أثن
تصحيــح ذلــك أوتوماتيكــي اً أو 
الشــخص  إلــى  رســالة  إرســال 
فــي  اإلنتــاج  عــن  المســؤول 

المرحلــة
المطلــوب تعديلهــا ليتدخــل بنفســه 
ــل. وفــي هــذه  إلجــراء هــذا التعدي
األثنــاء يقــوم البرنامــج بإرســال 
هــذه التقاريــر إلــى برنامــج اإلدارة

لتحليلها وحســاب الوقت المستهلك 

فــي تنفيــذ هــذه العمليــة للتعــرف 
بشــكل كامــل علــى التكلفــة الكلية 

لتنفيــذ هــذه العملية.

التسليم  النهائي  للعميل
بعــد اإلنتهــاء مــن كافــة مراحــل 
اإلنتــاج وإرســال كافــة التقاريــر 
ــى برنامــج اإلدارة،  والرســائل إل
يقــوم البرنامــج بحســاب التكلفــة 

النهائية
مــن وقــت مســتقطع وخامــات 
هــادرة إن وجــد والعمــل علــى 
تافــي هــذه المشــاكل ودراســتها 
لتجنبها فــي العمليــات القادمة. ثم 

ــوم - - يق
البرنامــج بحســاب تكلفــة عمليــة 
النقــل للعميــل إذا كان المطلــوب 
ذلــك ســواء كان نقــل بــري أو 
بحــري أو طيــران، إلضافتهــا 

إلــى - -
إجمالــي التكلفــة ثم يقــوم بإصدار 
ــل  ــؤول بنق ــر للشــخص المس أم
المنتــج إلــى العميــل وإصــدار 

ــة. ــورة النهائي الفات

Prinect Internet
باالنترنــت،  وباالتصــال 
البرنامــج  هــذا  يســتطيع 
المنظومتيــن  مــع  الربــط 
ــاج.  ــإدارة واإلنت الســابقتين ل
الشــخص  ويتســتطيع 
المســؤول عــن طريــق هــذا 
مــن  يتدخــل  أن  البرنامــج 
أو  بــه  الخــاص  الكمبيوتــر 
ــة  ــت لمتابع ــل أو التابل الموباي
العمليــات ومــن حقــه أيضــا 
أن يوقــف أي عمليــة أو يقــوم 
ــرى  ــكان أخ ــة م ــل عملي بتبدي
الملــف  إرســال  وأيضــا 
الســتكمال  للنظــام   PDF
كان  إذا  وذلــك  الخطــوات. 
ــاب  ــن أصح ــذا الشــخص م ه
يســتطيع  وال  القــرارات 
المنشــئة  داخــل  اإلنتظــار 
عــن  لإســتعام  الطباعيــة 
اآلن.  تســير  التــي  األعمــال 

هــذا يوفــر  وبالتالــي 
الوقــت  الكثيرمــن  البرنامــج 
ــح فــي  ــرار الصحي إلتخــاذ الق

الوقــت الصحيــح.
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حلول   عملية  لمشاكل  األحبار و  الورنشة
  باألشعة  فوق  البنفسجية

تعتبــر الورنيشــات التــى تجــف باألشــعة فــوق البنفســجية عبــارة عــن 
ــآ فإنــه تتــم عمليــة البلمــرة لــكل  مــواد التحتــوى علــى مذيبــات وعملي
المــواد فــى طبقــة التغطيــة الــى فيلــم صلــب )محتــوى المــواد الصلبــة 

. )%100

مميزات استخدام األحبار والورنيشات التى تجف باألشعة فوق البنفسجية فهى كما يلى :-

المشاكل األكثر شيوعا عند إستخدام ورنيشات األشعة فوق البنفسجية 

1.جفاف فورى
2.اليجف على ماكينة الطبع ، ويمكن استكمال العمل فى اليوم التالى

3.التصلب على الفرخ بنسبة %100
4.عدم استخدام بودرة التى تساعد فى عمليات الجفاف

5.مقاومة عالية لإحتكاك
6.مقاومة عالية للكيماويات

7.درجة لمعان عالية وملمس ناعم
8.التحويل السريع للعمل بعد التغطية بالورنيش.

سنحاول في ما يلي تناول األسباب الفعلية ألكثر المشاكل التي تحدث داخل المطابع عند تطبيق ورنيش 
األشعة فوق البنفسجية ، وهي كما يلي :-

المشكلة األولى : إنخفاض اللماعية
السبب األول: وزن التغطية قليل جدآ.

الســبب الثانــى: اســتخدام خامــات طباعيــة ذات درجــة مســامية عاليــة ممــا ينتــج عنــه فــى الكثيــر مــن 
األحيــان ضعــف فــى حمــل طبقــة التغطيــة.

الســبب الثالــث: نقــص فــى درجــة اللماعيــة مــع الوقــت وهــذا بســبب اســتمرار جفــاف الحبــر الطباعــى 
الموجــود تحــت طبقــة التغطيــة.

السبب الرابع:-
1.تدفق ضعيف للورنيش

2.ضعــف عمليــة التبلــل لســطح الخامــة والــذى يرجــع الــى انخفــاض الطاقــة الســطحية للخامــة المــراد 
الطبــع عليهــا واألحبــار.

3.ارتفاع الطاقة السطحية للورنيش لتبلل الخامة المراد الطبع عليها.
4.الخــواص الريولوجيــة )اللزوجــة( الخاصــة بطبقــة التغطيــة غيــر مائمــة لطريقــة التطبيــق ، الســرعة 

او درجــة الحــرارة.

إعداد :  أ.د. مجدي عزت عبد القادر
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حلول   عملية  لمشاكل  األحبار و  الورنشة
  باألشعة  فوق  البنفسجية

المشكلة الثانية :ضعف قوة اإللتصاق بين طبقة الورنيش والخامة المطبوعة
.  Primerالسبب األول: عدم الجفاف الكامل ألى من الورنيش أو الـ

السبب الثانى: انخفاض واضح فى عملية التعريض لألشعة فوق البنفسجية.
السبب الثالث: زيادة واضحة فى عملية التعريض لألشعة فوق البنفسجية.

المشكلة الثالثة :مقاومة ضعيفة لإلحتكاك لطبقة الورنيش
السبب األول: انخفاض فى زمن التعريض لألشعة فوق البنفسجية.

السبب الثانى: انخفاض فى وزن طبقة التغطية.
السبب الثالث: اختيار خاطىء فى اختيار عملية التطبيق

السبب الرابع: خشونة سطح الخامة المطبوعة.

المشكلة الرابعة : ضعف قوة اإللتصاق بين أحبار اليوفى ذات األلوان الداكنة والخامة المراد 
الطبع عليها

السبب األول: انخفاض الطاقة السطحية للخامة المراد الطبع عليها.
السبب الثانى: احبار غير مائمة للخامات المراد الطبع عليها.

Cracking المشكلة الخامسة :التشقق
ــة  ــاف طبق ــد جف ــدث عن ــذا يح ــة . وه ــم التغطي ــى فيل ــك ف ــدوث ذل ــى ح ــقق ال ــدوث التش ــزو ح 1.يع

التغطيــة بســرعة اكبــر مــن الحبــر المطبــوع تحتهــا اى بحــدوث 
مايســمى بـــ  الصدمــة الهوائيــة air shock  . ويكــون المظهر 
ــى صــورة قديمــة مرســومة  ــك تنظــر ال ــة وكأن ــى هــذه الحال ف
باأللــوان الزيتيــة . ويحــدث هــذا التشــقق فــى البدايــة فــى 
ــذه المشــكلة  ــة. وه ــة عالي ــات حبري ــا كثاف ــى به المســاحات الت
اليمكــن اكتشــافها اثنــاء الطباعــة او بفحــص األفــرخ المطبوعــة 

بعــد الطبــع مباشــرة
2.وإلكتشــاف هــذه المشــكلة يتم ســحب خمســة افــرخ مطبوعين 
ــع  ــة الطب ــة صال ــواء غرف ــرض له ــم بالتع ــماح له ــآ والس حديث
لمــدة تتــراوح مابيــن دقيقــة ودقيقتــان وبعــد ذلــك يتــم فحصهــم 

بعنايــة.

العالج
1.ضبط لزوجة الورنيش المستخدم

2.تقليل درجة حرارة الجفاف المستخدمة فى عملية جفاف الورنيشات
3.زيادة سرعة التشغيل

4.اضافة مؤخرات جفاف الى خامة الورنيش المستخدمة
5.استخدام نوعية اخرى من الورنيش.

Orange Peel Effect  المشكلة السادسة :اثر سطح قشرة البرتقال
يحــدث ذلــك نتيجــة عــدم تجانــس خــام مــادة الورنيــش ، وفــى هــذه الحالــة تبــدو عمليــة التغطيــة بالورنيــش 

فــى هــذه الحالــة كســطح قشــرة البرتقــال.

العالج
1.تقليل سرعة التشغيل

2.تقليل كمية خام التغطية
3.الضبط الصحيح للزوجة

المشكلة السابعة : لماعية غير كافية
استخدام ورنيشات ذات درجات ملحوظة من اللماعية

إعداد :  أ.د. مجدي عزت عبد القادر
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العالج
1.اختيار نوعية من الخامات الورقية ذات األسطح الناعمة وغير المسامية بشكل كبير

ــثمانية  ــار لــ ــة اإلنتظ ــذه الحال ــى ه ــب ف ــاف ، فيج ــى ج ــة رطــب عل ــات التغطي ــراء عملي ــد اج 2.عن
ــة. ــة الثاني ــى المرحل ــدء ف ــل الب ــاعة قب ــون س وأربع

Poor Drying  المشكلة الثامنة :ضعف او فقر عملية الجفاف
وجوب جفاف طبقة الورنيش للمس باإلصبع بعد 10 الى 15 ثانية بعد الطبع.

العالج
1.التقليب لخام الورنيش المستخدم واختبار قيمة لزوجته

2.تقليل كمية التغطية بالورنيش
3.تقليل سرعة الماكينة.

المشكلة التاسعة : حدوث تراكمات غير مرغوب فيها من الحبر او الورنيش على حدود 
صورة الطبعة.

العالج
1.فحــص وتقليــل قيمــة الضغــط الحــادث بيــن اســطوانة الصحــان )التوزيــع( واســطوانة التغطيــة وايضآ 

بيــن اســطوانة التغطيــة وســطح الخامــة المــراد الطبــع عليهــا.
ــت  ــى او تحــت ســطح البانك ــوح الطباع ــت الل ــى تح ــو الخلف ــن الحش ــة م ــات ناعم ــتخدام نوعي 2.اس

ــى(. ــيط المطاط )الوس
3.ضبط درجة لزوجة مادة الورنيش.

4.تقليل كمية الورنيش على الخام المراد تطبيق الورنيش عليه.  

المشكلة العاشرة :عدم نعومة طبقة الورنيش
طبقة الورنيش تظهر بمظهر وكأن تحتها طبقة رملية أو ماشابه

العالج 
1.تقليل كمية بودرة التجفيف كلما امكن ذلك.

2.فــى حالــة تطبيــق طبقــة مــن الورنيــش علــى حبــر تقليــدى فيجــب فــى هــذه الحالــة تــرك المطبوعــات 
مــن 24 الــى 48 ســاعة بعــد الطبــع وقبــل اجــراء عمليــة الورنشــة.

المشكلة الحادية عشرة :التصاق المطبوعات بعد اإلنتهاء من الورنشة
العالج 

1.تقليل كمية الورنيش
2.زيادة الفترة الزمنية لعملية التجفيف

3.خفض سرعة الماكينة
4.ضبط كفاءة لمبات األشعة فوق البنفسجية

5.ضبط عواكس اللمبات

المشكلة الثانية عشر :إعاقة عمليات اللصق فى المساحات المغطاة بطبقة من الورنيش
العالج 

1.مراعاة ان تكون المساحات التى يتم استخدام مواد اللصق معها غير مغطاة بأى طبقة من الورنيش
2.استخدام نوعيات من خام الورنيش لديه قابلية لمواد اللصق المستخدمة 

المشكلة الثالثة عشر :ضعف جفاف طبقة التغطية
العالج

1.اســتخدام مــواد تزيــد مــن عمليــة الجفــاف غيــر ملونــة علــى ان التزيــد النســبة عــن 1% ، إلن زيادتهــا 
تعمــل علــى اصفــرار طبقــة الورنيش.

2.اضافة بادئات ضوئية Photoinitiator  بنسبة التزيد عن %3.
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ا�لة ا
حدث وا
سرع حتي 135 دقيقة ألوان.
أرخص سعر لطباعة الورقة عالميا.

تعمل بال توقف ، أكبر حجم طباعة شهري.
تعمل علي جميع انواع الورق من 52 جرام إلي 470 جرام.

طباعة البانر حتي 125 سم.

Ricoh Pro C9200_C9210

IOS) تعلن شركة نظم المكاتب المتكاملة
عن طلب موزعين في جميع محافظات الجمهورية

ل§تصال  شركة سبيد برو إكسبرتس الموزع الرسمي لها
ويتم إستقبال الطلبات بدا من ا
ول من ديسمبر 2019 .

)

شركة سبيد برو إكسبرتس

الموزع الرسمي لشركة نظم المكاتب المتكاملة ، وكيل Canon Océ / Ricoh في مصر
فريق صيانة علي اعلي مستوي صيانة 7/24 دعم فني علي أعلي مستوي

#_يعني_دعم_وسعر_وخبرة

إتصل ا�ن
موبايل : 62 336 234 012 - 65 680 221 012

تليفون/فاكس : 083 27742 02
www.speedprox.com : الموقع ا�كتروني

  sales@speedprox.com : البريد ا�لكتروني
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Print2Pack Egypt 2019 
PAPER-ME Egypt 2019 

وذلك تحت رعـــــــــاية كالً من: وقد كان نسبة العارضين بالمـعرضين ما يزيد 
عن 400عارض

وقد كان  إجمالي عدد الزوار 12000 زائر من 32 دولة 
أهم الـــــدول مصـــر ، الجزائــــــر، تونــــــس ، الســـــودان ، ألمانيـــــــا ، فرنسا ، قبرص ، تركيا ،النمسا ، إيطاليا ، زامبيا ، 

جمهوريـــة التشيك ، أوغـــــــــندا ، نيجيريـــا ، إثـــيوبيا ، كينيـــا ،الند ، سوريــا ، لـبنان ، األردن ، المغــــــــــرب ، 
المملكة العربية الـسعودية 

نتطلع للترحيب بكم في الدورة الثانية عشر من PAPER ME  2019& PRINT 2 PACK 2019 فى 
الفترة من 6-7-8 سبتمبر 2020

ُعقــدت الــدورة الثامنة للمعرض الدولــى للطباعة والتعبئــة والتغليف 
PACK 2 PRINT2019 فى الفترة 5-7 ســبتمبر 2019 

والدورة الحادية عشــر لمعرض الشــرق األوســط الدولي لصناعة الورق و الكرتون
والــورق الصحي والصناعــات التحويلية

TISSUE-ME 2019 / PAPER-ME 2019 
فــي الفتــرة  18-20  ســبتمبر 2019  بالقاهــرة – مصر

- وزارة  الصـناعة  و التجارة 
- وزارة البيئة

- مركز  تحــــديث  الصنــــاعة 
- االتحــاد العربــى للصناعــات الورقيــة والطباعــة والتعبئــة 

والتغليــف
- المجلس التصـديرى للصناعات الكيماوية واألسمدة

- غرفة  صنـــــــاعات  الطباعــة   والتــغليف
- المجلس التصديرى للطباعة والتغلــيف والـورق

 العارضون الدولــــيون 180 عارض، 
العارضون     الـــــــــمصريون 220 ، 
اجمالى   الــــــــــــدول  العارضة 27 ،

المساحة اإلجمالية للمعرضين 21600 متر مربع

وقــد اجمــع غالبيــة المشــاركين علــى أن معــرض PAPER ME  2019& PRINT 2 PACK 2019   هــو المعــرض 
ــن  ــن المصنعي ــة م ــرواد الصناع ــراً ل ــو منب ــه ه ــذ انطاق ــرض من ــد ، فالمع ــقف واح ــه تحــت س ــن نوع ــد م ــد والفري الوحي
والمســتهلكين علــى حــد ســواء حيــث أنــه يمثــل نقطــة التقــاء المصنعيــن والمشــترين والــزوار المحلييــن والدوليين فى مــكان واحد
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المستقبل  هو  اليوم
جوستا  فو   مو  ليناتي

مــع مغادرتنــا لمطــار هونــج 
كونــج وأثنــاء مرورنــا علــى 
ــط  ــذي يرب ــد ال ــري الجدي الكوب
مدينــة  مــع  كونــج  هونــج 
أحسســنا  الصينيــة  زوهــاى 
الــى  رحلــة  فــي  وكأننــا 

. لمســتقبل ا

ــة خــال  ــارة المدين ــم بزي ــم أق ل
الماضيــة  األربــع  الســنوات 
لــم  أننــي  وبالتالــي أحسســت 
حياتــي.  فــي  المدينــة  أزور 
األبــراج  وجــدت  حيــث 
مــكان،  كل  فــي  الشــامخة 
الضخمــة  الطويلــة  المبانــي 
والشــوارع والطــرق الحديثــة 
المليئــة بالزهــور. وأحسســت 
أننــي فــي مــكان دائــم التطويــر 
زوهــاي  فمدينــة  والنمــو، 
ــى  ــي ، وحت ــو ح ــا عض وكأنه
الرائعــة  المعــارض  أرض 
المبانــي  مــن  واحــدة  كانــت 

الجميلــة. المســتقبلية 

ومعــرض ريماكــس وورد هــو 
أكبــر معــرض متخصــص فــي 
ــل  ــا وبالفع ــي صناعتن ــم ف العال

ــاً كهــذا. يســتحق مكان

صناعــات الطباعــة تمــر بمرحلة 
ــبوق،  ــر مس ــر غي ــة وتغيي إنتقالي
ولكــن كانــت هنــاك طاقــة داخــل 
أضافــت  والتــي  مشــترك  كل 
وكانــت  االبتــكار  بيئــة  علــى 
بمثابــة دعــوة لتحويــل األزمــة 

ــدة . ــرص جدي ــى ف ال

الكبيــر  العــدد  جانــب  الــى 
المســتهلكات  مــن  المعــروض 
الخاصــة  الغيــار  وقطــع 
كان  والناســخات،  بالطابعــات 
المقترحــات  مــن  عــدد  هنــاك 
داخــل  لإعجــاب  المثيــرة 
التقنيــات  لبعــض  المعــرض 
ان  يمكــن  التــي  والخدمــات 
مربحــة  آعمــال  الــى  تتحــول 

. جحــة نا و

الضــوء علــى  إلقــاء  ســأحاول 
والتــي  الفــرص  هــذه  بعــض 
أجدهــا فرصــاً قيمــة لنــا جميعــاً.

 
طابعات متخصصة:

األخيــرة  األونــة  فــي  ظهــرت 
ذات  الطابعــات  بعــض 
المتخصصــة  االســتخدامات 
فــرص  تقديــم  يمكنهــا  والتــي 

معظــم الشــركات العارضــة أبــدو 
دهشــتهم وإعجابهــم مــن مســتوى 
التنظيــم  و  المعــرض  وحجــم 

ــه. ــاز ل الممت

ــدد  ــر ع ــت للنظ ــن الملف وكان م
كانــوا  الذيــن  الزائريــن  وكــم 
المعــرض  علــى  يتوافــدون 
األيــام  وخــال  اليــوم  طــوال 
الثــاث للمعــرض، وبــكل تفــاؤل 

. وإهتمــام 

وال أحد يــــستطيع إنــــــكار ان
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وجيــدة.  مربحــة  اعمــال 
ســهلة  حبــري  نفــث  طابعــات 
مــع  ومحمولــة،  االســتخدام 
للتصديــر  بيانــات  قاعــدة 
ــة  ــات متنوع ــتيراد وإمكان واالس
الطباعــة. لضبــط  وشــاملة 

األصليــة  المعــدات  مصنعــي 
الصيــن: مــن  للطابعــات 

مــا عرضتــه مصانــع الطابعــات 
الصينيــة مــن مــدى متوســع مــن 
ــن  ــر م ــاف الكثي ــات أض المنتج
القيمــة للمعــرض. وبالرغــم مــن 
لمضاهــاة  المطلــوب  التطــور 
ــن،  ــن التقليديي ــس المصنعي وتناف
ــي  ــى ف ــاه يتنام ــذا االتج ــان ه ف
بديلــة  فرصــاً  ويمنــح  الصيــن 
التكلفــة  حيــث  مــن  لألســواق 

والتقنيــة.

نحــن ال نعلــم مــا الــذي ســيحدث 
المســتهلكات،  مــع  مســتقباً 
والدعــم  الوظيفيــة  التكاليــف، 
العالمــي لهــذه المعــدات الجديــدة. 
ــظ  ــة لوح ــنوات الماضي ــي الس ف
داخــل الصيــن انهــم قــد زادوا 
مــن مشــاركتهم ومــن المتوقــع 
إســتمرار هــذه الزيــادة مســتقباً.
أنهــم  أعتقــد  ألننــي  راقبوهــم 
ســيقدمون الكثيــر الــذي يمكــن 

عنــه. التحــدث 

معــادة  وطابعــات  ناســخات 
: تصنيعهــا

هــذا المجــال هــو اآلخــر فــي 
ــاب  ــر لإعج ــتمر ومثي ــو مس نم
ــة  ــاً جيــدة ومربح ويمثــل فرص
ــا. ــي منطقتن جــداً للمســتثمرين ف
فــي  شــركات  هنــاك  بالفعــل 
األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات 
بضمــان  بتطويرهــا  يقومــون 
وجــودة يمكــن مقارنتهــا مــع تلك 
الجديــدة.  بالمعــدات  الخاصــة 
ــدة شــراء  ــارات الجي ــن االختي م
ــة  ــة بتكلف ــة التقني ــدات عالي المع
ــاة  ــل وتظــل المعــدة لديهــا حي أق

مســتدامة أمامهــا.

خدمات طباعة النفث الحبري:
يعــد  لــم  الحبــر  إعــادة ميــاد 
الــى  بدعــة، فجنبــا  او  إبتــكار 
التــي  المعــدات  مــع  جنــب 
بالوظيفيــة  مــزودة  أصبحــت 
وتكاليــف  الكمــي  واإلنتــاج 
أصبــح  المنخفضــة،  التشــغيل 
الحبــري  والنفــث  الحبــر 
مســتخدماً وبكثــرة فــي مجــاالت 
كانــت يومــاً مــا مســيطر عليهــا 
الطباعــة  تقنيــات  قبــل  مــن 

لليزريــة. ا
الخزانــات  ذات  الطابعــات  ان 
الكبيــرة   أضيــف لهــا العديــد 

واإلمكانــات  األجهــزة  مــن 
التــي جعلتهــا طابعــات نفــث 
اإلنتاجيــة  عاليــة  حبــري 

توفــر والتــي 
لتطويــر  ممتــازة  فرصــاً 
المتنوعــة  الطباعــة  خدمــات 

. ء للعمــا
ان معــرض ريماكــس الدولــي 
ليــس  زوهــاي  مدينــة   فــي 
للمنتجــات  معــرض  فقــط 
هــو  بــل  والخدمــات، 
واالعمــال  للتدريــب  حــدث 
والمعلومــات، وذلــك بفضــل 
ــاز المصاحــب  ــر الممت المؤتم
الســاخنة  بعنوانيــه  لــه، 
ــراء  ــه الخب ــة ومحدثي والحديث
العالــم.  أنحــاء  كل  مــن 
للجوائــز  حفــل  أيضــاً  هــو 
الصناعــة  ورواد  للشــركات 
ضروريــة  تاقــي  ونقطــة 
هــذه  فــي  المشــتغلين  لــكل 

الهائلــة. الصناعــة 

لهــو  المســتقبل  ان  شــك  ال 
زيارتهــا  ويمكنكــم  اليــوم، 
مدينــة  فــي  عــام  كل  مــرة 
تتجنبــوا  حتــى  زوهــاي 
فــي  والبقــاء  التواجــد 

. ضــي لما ا
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هل  سيختفي  الكاش  )البنكنوت( ؟
مســتقبل  عــن  يتســأل  الــكل 
ــيما  ــكاش وال س ــوت وال البنكن
الدفــع  طــرق  تزايــد  مــع 
الحديثــة والتــي تنافــس الــكاش 

بقــوة مثــل:
•الكروت اإلئتمانية

•الشيكات
•كروت الخصم والسحــب النقدي
•التحويات الــبنكية والبريدية
•التجارة االلـــــــــــــــكترونية
•العملة االلكـترونية )بيتكوين(

•الدفع باألجـــــــهزة المحمولة 

ان األبحــاث والتقاريــر األخيرة 
تختفــي  لــن  بانهــا  أوضحــت 
ــد  ــع تزاي ــن المتوق ــث أن م حي
ــات العمــات  ــي كمي مســتمر ف
ــا . ــتخدمة عالمي ــة المس الورقي

•فهــي وســيلة هامــة لتخزيــن 
ــة( ــيولة والمجهولي ــة )الس القيم
•والطلــب علي الـــ 100 دوالر 
ــذ عــام 2000  ــد من ــاً يتزاي مث

بنســبة تصــل الــى ٩.%47
•الفئــات الكبيــرة هــي المنتشــرة 
ــة  ــن كقيمــة ســائلة فوري للتخزي

للتعامــل 
•الفئات الصغيرة هي المنتشرة

في التعامل والدفع اليومي 
العالــم  ســكان  مــن   %80•
ــن 10 دوالر  ــل م ــون بأق يعيش
فــي اليــوم والكثيــر منهــم بأقــل 
ــي  ــا، وبالتال مــن 2 دوالر يومي

ســيحتاجون الــي الــكاش
•كمــا ان هنــاك حوالــى مــن 65 
العالــم  ســكان  مــن  الــى %70 
حســابات  يمتلكــون  ال  الزال 

بنكيــة.

بعــض األســباب األخــرى لتواجــد 
وتزايــد الــكاش )البنكنوت(:

ــة  ــل باســتقالية تام ــا تعم 1- انه
ــاز عــن اي جه

التعامــل  مــن  تســهل   -2
فــرد الــى  فــرد  الشــخصي 

3- ال مصاريــف عنــد التعامــل 
بهــا

4- وسيلة فورية للتعامل
5- حــل اي مشــاكل ماليــة فوريــا 
او  اوراق  او  ضمانــات  بــدون 

ــراءآت اج
6- مجهولية التعامل 

7- الحفاظ وتخزين القيمة
واالتاحــة  الســيولة  توفــر   -8

الفوريــة
الوحيــدة  الوســيلة   -٩
الطبيعيــة  الكــوارث  اثنــاء 
السياســية واالضطرابــات 

الزيــادة   -10
نية لســكا ا

زيــادة   -11
الـــ  اعــداد 

A T M s
االتجــاه   -12
العمــات  الــي 
النظيفــة الجديــدة

13- تصميم 
العمات الجديدة

تحديــث   -14

وفئاتهــا العمــات  وتجديــد 
نســب  وزيــادة  تطــور   -15
والتقليــد التزويــر  ومســتويات 

• لمتوقــع زيــادة مســتمرة فــي 
اســتخدام العمــات الورقيــة مــن 
5 تريليــون فــي عــام 2010 الــى 
7 تريليــون فــي عــام 2016 الــى 

٩ تريليــون فــي عــام .2022   
 

زيــادة  أيضــاً  المتوقــع  مــن   •
ــتيك(  ــر )الباس ــتخدام البولم اس
هيئــة  علــى  العمــات  فــي 
نوافــذ،  شــرائط،  خيــوط، 
الــى  نصــل  ان  الــى  رقائــق 
ــة. ــتيكية الكامل ــات الباس العم

• وقــد يحــدث قريبــاً تواصــل 
مــا بيــن العمــات واالنترنــت 
ــة  ــواد الخاص ــق األك ــن طري ع

ــك. بذل

أ.د. چورچ نوبار



13

عــن  إنجلتــرا  بنــك  كشــف 
التصميــم الجديــد للعملــة الورقيــة 
شــيوًعا  األكثــر  البريطانيــة 
عشــرين  فئــة  مــن  وتزويــًرا 
جنيــه إســترليني، الــذي يشــمل 
ميــزات أمــان، ويكــرم الفنــان 

تيرنــر". دبليــو  إم  "جيــه 
الجديــد  التصميــم  وســيدخل 

وســط  كانــون  شــركة  أعلنــت 
 ،)CCNA( إفريقيــا  وشــمال 
ــا فــى مجــال  المتخصصــة عالمي
حلــول الطباعــة الرقميــة، عــن 
مــع  جديــدة  شــراكة  عقدهــا 
 Delta Trading & شــركة 
 Commercial Agencies
تأكيــًدا علــى التــزام الشــركة نحو 
ــة  ــوق المصري ــي الس ــول ف الدخ
االســتثمار  بوابــة  باعتبارهــا 

بأنــه  البنــك  وصفــه  )الــذي 
فــي  التــداول  أمانًــا(  األكثــر 
العــام  فبرايــر  مــن  العشــرين 

. لمقبــل ا
مــن  النقديــة  الورقــة  وتعتبــر 
ــر  ــي األكث ــترلينيًا ه ــة 20 إس فئ
تــداوالً فــي بريطانيــا، إذ يتــداول 
ــة  ــاري ورق ــن ملي ــر م ــا أكث منه

إلفريقيــا.
خــال  االعــان  هــذا  جــاء 
التــى  الصحفــى  المؤتمــر 
اليــوم،  كانــون  شــركة  عقدتــه 
محمــد  الســيد  حضــور  فــى 
ادارة  مجلــس  رئيــس  يونــس 
 Delta Trading & شــركة 
 Commercial Agencies
باالضافــة إلى إيجــى أوتا، رئيس 
عمليــات أعمــال كانــون لمنطقــة 
DRBG، حيــث 
ــت الشــركة  أعرب
خطتهــا  عــن 
فــى  التوســعية 
الســوق المصرية 
خــال  مــن 
شــركائها ومزايــا 
التعــاون  هــذا 

ــام. ــي النظ ف
 

إحصائيــات  أظهــرت  وقــد 
البنــك أن فــي النصــف األول 
مــن   %80 العــام،  هــذا  مــن 
المــزور  الورقيــة  العمــات 
فئــة  مــن  كانــت  المكتشــفة 
إســترليني. جنيــه  عشــرين 

المربــح لجميــع األطــراف فــي 
الرقميــة. الطباعــة  مجــال 

وقــال الســيد محمــد يونس ممثل 
 Delta Trading & شــركة 
 ،Commercial Agencies
بهــذه الشــراكة ســيتم توســيع 
ليشــمل  منتجاتنــا  نطــاق 
شــركة  منتجــات  مجموعــة 
والتــى  الحافلــة  كانــون 
مــن  بباقــة  عمائنــا  تــزود 
المبتكــرة،  الطباعــة  حلــول 
كبيــًرا  اهتماًمــا  نولــى  كمــا 
وميــزات  بالموثوقيــة 
ــات  ــة بالمنتج ــامة الحديث الس
ــر  ــى نفخ ــا والت ــى نوزعه الت
علــى  بقدرتنــا  بالطبــع 
زيادتهــا بعــد ضــم منتجــات 

إليهــا." كانــون 

التصميم   الجديد   للعملة   الورقية   البريطانية 
فئة  20 جنيه   إسترليني

قامت شــركة دى أم ســنتر األســتاذ حمدى المصري 
Canon vp 10000 بالتعاقد على ماكينة

شراكه جديده بين كانون و شركة دلتا للتجاره والتوكيالت
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specialized conference 
called innovationparc 
that will address the 
latest innovations, 
technologies, and 
trends in this industry, 
and highlight optimal 
solutions for reducing 
food waste.

The ‘Hosted Buyers 
Program’ is a valuable 
tool offered by these two 
exhibitions for local and 
international industry 

specialists who are 
looking to expand their 
businesses and infiltrate 
new markets. It is a 
specialized Business-to-
Business platform thatis 
developed with a primary 
focus on building bridges 
between buyers, vendors, 
and traders from across 
the region and beyond, 
to facilitate business 
undertakings and allow 
guest buyers to explore a 
diverse range of products 

and negotiate contracts.
Participants in the 
Hosted Buyers Program 
benefit from the 
opportunity to source 
products efficiently 
through pre-arranged 
appointments with 
worldwide suppliers and 
manufacturers, network 
with international 
industry stakeholders, 
and witness the latest 
innovations and trends 
firsthand.

For more information about pacprocess Middle East Africa 
and Food Africa, visit

 www.pacprocess-mea.com and www.foodafrica-expo.com
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Egypt, the gateway 
to key markets in the 
Middle East and Africa, 
is scheduled to host two 
major international 
trade fairs in December 
that will set numerous 
business opportunities 
in motion and establish 
new international trade 
connections.

Food Africa, the 5th 
International Trade 
Exhibition for Food 
& Beverages, returns 
to Cairo from 9 to 
11 December, at the 
Egypt International 

Exhibitions 
Center. The 
trade fair 
has earned 
its reputation 
as a leading 
F&B business 
platform to 
p r o m o t e 
international 

trade and investment 
opportunities in the 
Egyptian and greater 
African markets.
 
Last year, Food Africa 
welcomed 350 exhibitors 
from 28 countries, hosted 
420 leading buyers from 
Egypt and the region, 
and attracted 13,590 
professional visitors. The 
exhibition recorded an 
eminent success with 
numerous partnerships 
and trade deals signed 
on the spot.

Running alongside 

Food Africa this year is a 
brand-new international 
exhibition, organized 
by one of the world’s 
leading event organizers; 
Messe Düsseldorf. 
pacprocess Middle East 
Africa, the International 
Exhibition for Processing 
& Packaging in the 
Middle East and Africa, is 
the latest addition to the 
interpack alliance, which 
spans all international 
events staged by Messe 
Düsseldorf under its 
Processing & Packaging 
portfolio.

The trade fair brings 
together local and 
international industry 
stakeholders from across 
the entire value chain to 
showcase cutting-edge 
technologies and forge 
lucrative partnerships. 
pacprocess Middle East 
Africa also features a 

Food Africa and pacprocess Middle East 
Africa: A spotlight on the region’s   
opportunities
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1.

foreseeable future, and the 
Labelexpo organizers are 
quite right in observing 
the current “flexo fightback”. 
Opposing digital and “analog” 
as a sign of progress is a 
marketing bubble, that we 
can only hope will soon be 
something of the past.

2. Hybrid presses
In the label industry, most 
of the larger narrow-web 
presses have a long history 
of integrating modules that 
combine the main flexo 
or offset units with rotary 
screen, gravure and other 
technologies. They have 
now been complemented 
by inkjet modules and 
industrial engines based 
on inkjet or toner. Presses 
based entirely on digital units 
are being complemented, 
for instance, by flexo units 
for coating, varnishing or 
white inks. Same story for 
converting equipment. So, 
what’s new, and what is 
real. As virtually all presses 
use “hybrid” technologies 
in one way or another, the 
“hybrid” buzz word should 
soon be redundant as well. 
Without questioning at all 
the fabulous capabilities of 
these presses.
 
3. In-line converting
Narrow- and mid-web presses 
have been at the forefront 
of integrating converting 
functionalities into printing 
presses. Diecutting and 
foiling are typical examples. 
Bobst’s Lemanic is an 
example of a press almost 
fully integrated into the 
final product processing 
line, where cigarette boxes 

can be printed, coated, 
embossed, diecut, inspected, 
and directly conveyed into 
the cigarette packaging 
line. But again, there is no 
one-for-all solution, and 
many applications, for 
reasons of speed, quality, 
operator expertise or simple 
economics, require off-line 
converting and finishing. 
That’s why, also at Labelexpo, 
so many converting and 
finishing devices can be 
found, overtaking the 
number of presses there.

4. On-press switching between 
labels and packaging
The claim of easy switching 
between label and packaging 
production on the same press 
hardly corresponds to market 
requirements. There is a clear 
trend of label converters 
venturing into folding carton 
or flexible packaging, and 
packaging converters adding 
adhesive labels, tubes and 
pouches to their portfolio. 
For converters, the ability 
to offer both adhesive and 
wrap-around labels, or for 
commercial printers to add 
roll-to-roll to sheetfed label 
and packaging products, is 
a logical step, facilitated by 
more and more accessible 
technology developments. 
However, in most cases, 
they will dedicate their 
individual presses to 
specific job categories, and 
not switch between labels 
and packaging on the 
same machine. Typically, a 
converter working with a 
particular type
of presses will buy another 
type of press to expand in 
a new type of business, but 

will dedicate each press to 
either labels or pouches or 
shrink sleeves or flexible 
packaging, each based 
on their own settings, 
technical requirements 
and economics.
 
5. Industry 4.0 readiness
Most press manufacturers 
claim to be “Industry 4.0 
ready”, but does this make 
much sense for a
printing press? Artificial 
intelligence and robots 
may be useful at the 
interface between 
printing and finishing, 
and between finishing 
and processing, but for 
the actual printing process 
they have no meaning. 
Colour management 
and inspection systems 
may have some built-
in autocorrection 
capabilities, but they will 
never tell me at which 
press speed and at which 
solvent concentration a 
particular colour will reach 
its optimal hue. Robots 
may be used to load and 
unload the substrate, 
but at what cost? The 
only application of 
Industry 4.0 readiness 
that has any relevance 
is the interaction with 
customers’ packaging 
and processing 
workflows, such as 
linerless labels or IML 
that can be picked up 
and applied by a robot 
arm in the packaging 
process. Again, much 
marketing buzz in an 
industry which in reality 
is much more down-to-
ear th.
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?

Other consumables 
for this segment were 
missing almost entirely 
at the show. Increasingly, 
label converters have been 
compelled to diversify 
into packaging, in order 
to offer their customers a 
combination of pressure 
sensitive label stock, 
wraparound labels, IML, 
lids, tubes, shrink sleeves, 
standup pouches, rolls of 
single- or multiple-layer 
flexible packaging, or 
folding carton boxes. And 
technology developments 
have been an enabling 
factor in this trend, as 
narrow- and mid-web 
presses and their converting 
and finishing extensions are 
converging on all levels. 
This has also made label 
production more accessible 
for companies who started 
out  as flexible packaging 
converters, and even for 
those whose core business 
is in commercial offset. 

Labelexpo’s flagship trade 
fair has been able to keep 
exhibitor and visitor 
numbers fairly stable, 
even though both were 
slightly down this year. 
Almost a quarter of the 600 
exhibitors were companies 
from Asia. Many of these 
told us that they came to 

Brussels to target the Eastern 
European, Russian, African 
and Middle Eastern markets, 
rather than the industry’s 
largely saturated client base 
in Western Europe.

Next to the flexo, offset and 
hybrid presses running at 
the stands of the large 
international brands but 
also at some of the Indian, 
Chinese, Turkish and other 
manufacturers’ booths, there 
were about 50 inkjet presses 
from 30 manufacturers 
at the show, as well as 
inkjet modules and print 
bars from more than 15 
manufacturers. Some of the 
converting machinery, press, 
software and consumables 
manufacturers had their 
largest Labelexpo presence 
ever, such as ABG, Bobst, 
Cartes, CERM, Codimag, 
Domino, Flint/Xeikon, 
Grafotronic, Heidelberg/
Gallus, Lombardi, Mark Andy, 
SMAG and UPM.
 
Labelexpo tried to follow 
the industry’s expansion 
into flexible packaging by 
providing a rather small space 
to demonstrate three flexible 
packaging configurations 
with digital presses from 
HPIndigo and Xeikon and 
a hybrid press from Bobst, 
backed up with systems, 

software and materials from 
Apex, AVT, Dupont, Esko, 
Flint, GEW, the UV-Foodsafe 
Group, and X-Rite Pantone. 
Traffic at the show has been 
rather calm, making it easier 
for visitors and exhibitors 
to wrap up loose end and 
finetune decisions on 
investments and material 
purchases. Most visitors 
have actually been sourcing 
ancillary devices, particularly 
converting and finishing 
equipment to extend their 
production lines or venture 
into new businesses.

Five misconceptions on the 
latest generation of label 
presses
 
1. “The future is digital”
Obviously, digital printing is 
replacing the other printing 
technologies in many areas. 
However, there are as many 
applications where digital 
will remain one mature 
set of technologies among 
other ones, side-by-side 
and in combination with 
flexo, offset, gravure, 
screen, intaglio and various 
embellishing techniques, 
which each have their own 
specific characteristics and 
advantages in terms of 
quality, feel, productivity 
and economics. These are 
unlikely to disappear in the 

Flexible packaging the label industry’s 
next saviour ?
Following a major trend in the industry, Labelexpo Europe in its 40th 
year included a significant
panoply of presses and ancillary equipment suitable for flexible 
packaging, even though substrates

Ron Augustin
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drupa innovation park 
represented in the past. 
dna will give innovators 
the chance to present ideas 
for new products, services 
and new approaches in 
relevant interdisciplinary 
technologies – either as 
best practices or business 
cases. 

The next special show to list 
is touchpoint packaging 
where concepts and the 
latest knowledge about 
new packaging production, 
finishing technologies and 
substrates will be presented. 
At touchpoint packaging, 
everything revolves around 
the question: what is the 
perfect packaging. Perfect 
packaging surprises, 
inspires, awakens desires. 
Combining this aspiration 
for packaging with 
the demands of future 
consumers and brand 
owners, touchpoint 
packaging translates 
overarching topics into 
concrete projects - 
culminating in prototypes 
that will be premiered at 
drupa. The projects cover 
aspects like customisation 
in a multicultural world, 
security and authenticity 

features, automated supply 
chains or reusability of 
packaging materials. 
The tremendous potential of 
additive manufacturing as 
a cross-cutting technology 
will be another leading 
topic at drupa 2020. The 
touchpoint 3D fab+print 
forum expands on what 
exhibitors are showing 
and covers the industry’s 
entire range and includes 
presentations on state-of-
the-art technologies. For 
the first time, the VDMA 
Additive Manufacturing 
Association will be 
responsible for content 
design and implementation 
of the lecture programme.
VDMA Project Manager Dr. 
Irene Hassinger states: “we 
want to introduce visitors 
to additive technologies 
and their advantages for 
manufacturing machine 
components, spare parts 
or tooling, and give them 
realistic assessments of 
the current and future 
possibilities of additive 
processes.“

Last but not least, there 
is another new special 
show, touchpoint textile, 
dedicated to the potential 

of digital textile printing 
as a source of growth and 
momentum in new fields 
of business. touchpoint 
textile brings together 
companies in different 
industries, giving them a 
creative space for inter-
industry collaboration, new 
projects and novel product 
and manufacturing ideas, 
which can be implemented 
in a micro factory.

Looking forward to 16 - 
26 June 2020

Sabine Geldermann, 
Director of drupa and 
Global Head of Print 
Technologies at Messe 
Düsseldorf, is convinced 
that the trade fair will 
once again demonstrate 
the dynamism and 
innovative capabilities 
of the entire printing 
industry: “drupa stands for 
cutting-edge technologies 
and solutions that reach 
target groups in a wide 
range of markets. It has 
become very apparent 
in recent years that the 
appeal of print products is 
growing as the technology 
steadily advances.” 



21

Setting key trends in the global 
printing industry at drupa 2020: 

Special shows drupa cube, 
dna - drupa next age, 
touchpoint packaging, 
touchpoint 3D fab+print 
and touchpoint textile

With more than 1,650 
exhibitors from 50 countries 
already signed up - counting 
30% new exhibitors - 
drupa underlines its 
unique position as the 
most important platform 

Major conference area to headline Wall Street 
best-selling author Michael Gale

exhibitor side but also 
represent brand owners 
from vertical markets, 
showing how intersectional 
thinking can result in 
innovation. 

Our innovation partner 
Michael Gale, a Wall Street 
best-selling author as well 
as international consultant, 
will guarantee support 
in thought leadership, 
providing insights that 
matter to customers: How 
to recreate processes in 
business, how to identify 
skills to update pre-set 
notions, how to re-design 
your business. 
As the speed of ch ange 
is ever increasing, small 

businesses as well as multi-
nationals have to be pro-
active while sticking to a 
clear vision. drupa cube will 
assist in such development 
with the help of conference 
sessions that cover a wide 
range of formats – such 
as key notes, CEO Level 
sessions, executive think 
tanks and brand stories. 

Innovation and cross-
cutting technology lies 
at the heart of dna - 
drupa next age. dna will 
encourage a productive 
exchangebetween key 
players, start-ups and 
innovative SMEs. Embedded 
in a new hall concept, this 
special area builds on 
the start-up section that 

The major conference 
area in hall 6, drupa cube, 
focuses on innovation 
in the print universe 
and the wide range of 
application options for 
printed products across 
all industries and spheres 
of life. 

Following the tagline 
"educate - engage 
- entertain" events 
address technologies 
like printed electronics, 
creative multichannel 
applications and the 
use of digital printing in 
conventional segments, 
such as packaging and 
vertical markets. 
Speakers hail from the 

for the global printing 
industry. Europe is making 
a strong showing among the 
exhibiting nations, the top 5 
being Germany, Japan, Italy, 
China and Great Britain. 

Key trends at drupa
Megatrends that will be 
center stage at drupa are 
illustrated with special shows, 
the drupa “Hot Spots”: drupa 
cube, dna - drupa next age, 

touchpoint packaging, 
touchpoint 3D fab+print 
and touchpoint textile. 
They provide a unique setting 
for transferring knowledge 
and sharing experiences that 
reflects the competence and 
creativity of the industry. 
Beyond these special forums, 
innumerable exhibitors 
will also be displaying new 
solutions in these segments 
at their stands.
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Esko Announces New Features 
In Software Suite

Esko recently announced the release of Software 
Platform 18.1 update, which will drive increased 
efficiency by enhancing and improving the user 
experience and offering a greater range of functions 
for customers.

‘We are delighted 
to be making these 
updates available all 
at once, underlining 
our commitment to 
a fully integrated 
ecosystem of solutions 
and a commitment to 
our users, ensuring 
they enjoy continued 
support, benefits and 
updates when using 
Esko software,’ said Jan 
de Roeck, Esko Director 
of Marketing, Industry 
Relations and Strategy.
For example, our next 

generation native PDF 
editor for packaging 
prepress, ArtPro+, now 
incorporates an innovative, 
object-based trapping 
feature, which addresses 
one of the most time-
consuming elements 
of packaging and label 
prepress work. This 
patent-pending concept 
pushes the ‘right first time’ 
ratio to 70% and enables 
individual changes and 
enhancements to be made 
in a sustainable way.’
The latest software 

updates all lead to greater 
accuracy, efficiency 
and consistency across 
a design and print 
workflow. ‘Once you’re 
on board with an Esko 
workflow, you will enjoy 
continued support along 
the ride, each update 
bringing significant 
benefits, and those 
using several tools in 
an integrated workflow 
should expect to be 
stunned by the massive 
combined improvements 
to their workflow.’
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Save the Date
 20-6-2020

The Egyptian visitors to 
drupa are invited to attend 
our traditional gathering 
on the Egyptian Day.  On 
20-6-2020 at 11:00 am.
A special welcome 

For more information and travel arrangements kindly contact:
German-Arab Chamber of Industry and Commerce,

Official Representative of Drupa in Egypt
Email : Messeduesseldorf.Egypt@ahk-mena.com

reception by the top 
management of Drupa and 
Messe Duesselorf  and the 
Egyptian officials , then we 
accompany you to the site 
visits to the top companies 

stands.  Guided tour with 
lots of surprises and lots 
of learning and fun .
Stay tuned!  You will 
receive your personal 
invitation soon.

First Ultrastream press sold

اليوم المصرى فى معرض دروبا
2020 / 6 / 20

A glimpse of Egyptian day during drupa 2016
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First Ultrastream press sold

Kodak and Uteco have sealed the first sale of an 
Ultrastream-powered flexible packaging press, but the 
details of the customer involved are currently under 
wraps.
Ultrastream is Kodak’s 
fourth-generation high-
speed continuous inkjet 
technology. It uses 
water-based inks and is 
integrated in Uteco’s new 
Sapphire Evo W flexible 
packaging press.

The Sapphire Evo W 
model that has been 
sold has a print width of 
1.25m with a production 
speed that is said to be 
“equivalent to analogue 
presses”. A Kodak 
spokesperson said the 
customer had requested 
anonymity for the time 
being.

Kodak described the press 
as “game-changing”. It will 
have its official debut at 
Drupa 2020 next summer.

Randy Vandagriff, 
president of Kodak’s 
Enterprise Inkjet Systems 
division, said: “Uteco’s 
application of our 
technology in their new 
press is a game changer 
and a great example of 
how Kodak is helping 
printers to lower their 

costs and drive efficiency. 

“We are proud to be 
delivering on the promise 
we made in February to 
have units in the market by 
the second half of 2020.”
The press is targeted at 
short- to medium-run 
length work, at a price 
point that is claimed 
to be “favourable to 
flexography”, and Kodak 
said there was a healthy 
pipeline of customers 
interested in it. 

Ultrastream heads are 
100mm wide and print 
600x1,800dpi at up to 
150m/min. The system 
uses a ‘rail and nest’ system 
and is simpler and more 
compact than the earlier 
Stream inkjet heads.

Aldo Peretti, president and 
CEO of the Uteco Group, 
commented: “As the world 
leader in the production 

of printing and converting 
machines for flexible 
packaging applications, 
we recognise the need 
for digital solutions in our 
customers’ operations.

“Converters and brands 
expect quality solutions 
that are sustainable and 
uphold brand integrity. 
We are proud to work 
with Kodak to deliver 
new technologies that 
meet such demands and 
enable growth.” 
Kodak’s Stream inkjet 
heads are used in Uteco’s 
existing Sapphire Evo 
hybrid press.

Kodak plans to bring 
Ultrastream technology 
to market by harnessing 
the capabilities of its OEM 
partners in a number 
of markets, including 
commercial printing, 
packaging, corrugated, 
labels and décor.
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Fujifilm Brings Art Project To Life
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Fujifilm Brings Art Project To Life
Fujifilm’s Jet Press has enabled visual artist Nick Knight to bring one of his projects to 
life. The artist has described the Jet Press as ‘the single most impressive piece of print 
technology’ he’d seen in several years of researching the industry.

Knight, one of Britain’s 
most celebrated fashion 
photographers, has worked 
with some of the world’s leading 
fashion designers, including 
Yohji Yamamoto, John Galliano 
and Alexander McQueen. He’s 
photographed advertising 
campaigns for iconic brands like 
Christian Dior, Calvin Klein and 
Yves Saint Laurent. He’s directed 
music videos for Lady Gaga and 
Kanye West. And all the while, 
Knight has been working on a 
personal project: taking photos 
of roses from his garden – on 
an iPhone.

For years, Knight has also been 
devoting several hours of his 
own time picking roses from his 
London garden, arranging them 
on his kitchen table and snapping 
pictures of them on his phone 
– exploring colour harmonies 
and notions of age and decay. 
He has then been spending a 
similar amount of time, on a 
Saturday or Sunday afternoon, 
experimenting with Instagram 
filters (he makes no other edits 
to the photographs) and posting 
them for his followers to enjoy 
and engage with.

This year, Knight was offered 
the opportunity to take this 
very personal project beyond 
social media and turn it into a 
photographic exhibition at the 
exclusive Albion Barn Gallery 
in Oxford. To accompany the 
exhibition, the gallery wanted 
an exclusive, case bound book 
of the rose photographs. The 

book had to be exceptionally 
high quality and, as an exclusive 
collectable for an appointment-
only exhibition, it also had to be 
very short run.

To produce such a book, Knight’s 
long-time collaborator, art director 
Paul Hetherington knew exactly 
where to go. Among many other 
projects, Hetherington and Knight 
had previously worked together 
on a promotional catalogue for 
up-and-coming fashion label Alyx, 
and for this project, Hetherington 
had done extensive research into 
the latest print technologies on 
the market to try to find a cost-
effective, ultra-high quality option 
for producing a short run of large 
format catalogues. His research had 
led him eventually to the Jet Press.

‘I’ve loved the opportunity recently, 
to rediscover print,’ Hetherington 
says. ‘For some years I was working 
on projects that were all online and 
when exploring the possibilities for 
the Alyx catalogue, it was exciting 
to see how far the possibilities in 
print have moved on. I enjoy 
thinking not just about how I 
want a piece of printed material 
to look – but how I want it to feel 
too. People want to be physical and 
tactile with print now – otherwise, 
why bother printing it? So I find 
that I start with what I want the 
look and feel of a printed piece 
to be, what materials I want it to 
use, what I want the texture and 
feel of it to be – and then work 
backwards from there.’

When tasked with project 
managing the creation of a book 

of Knight’s rose photographs, 
Hetherington turned to the 
Jet Press owners he’d worked 
with before: Emmerson Press 
in Kenilworth. ‘I knew what the 
Jet Press was capable of and I’d 
worked with Emmerson’s before, 
so I knew they’d do whatever it 
took to make it happen and get 
it right,’ said Hetherington.

Jamie Emmerson, director at 
Emmerson Press, reflects on 
the project: ‘I’d probably say it’s 
one of the most challenging 
projects I’ve ever worked on,’ 
he said. ‘Simply because of the 
number of different techniques 
we had to employ. The bulk of 
the book was printed on our Jet 
Press 720S (since upgraded to a 
Jet Press 750S model), including 
all the rose pictures, which were 
printed using the Jet Press’s Max 
Gamut colour functionality.
‘There were other elements that 
we litho or screen printed. The 
attention to detail in the book 
is extraordinary, the textured 
grey slipcase for example is a 
visual and tactile nod to Knight’s 
urban, concrete garden in which 
his roses grow. Hetherington had 
an extremely clear vision of how 
he wanted the book to look and 
feel – right down to the detail of the 
multiple paper types he wanted 
to use. He spent some time with 
us on the factory floor looking at 
proofs and experimenting with 
different ways to get the result 
he wanted. Ultimately, we were 
delighted to be able to bring a 
complex project together and 
produce a beautiful book.’
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Heidelberg top of its sector for patent applications 
Each year, Heidelberg applies 
for about 80 priority patents 
(original applications for an 
item) and submits around 
220 subsequent applications. 
Some 60 percent of these 
relate to digital innovations. 

This gives Heidelberg a total 
of approximately 3,400 existing 
patents.

“As the 2019 innovation ranking 
quite clearly shows, the printing 
industry is anything but part of 

the ‘old economy’ – it boasts a 
large number of creative minds 
who are succeeding in turning 
ideas into innovations that 
have the potential to safeguard 
the sector’s future in the digital 
world,” adds Hundsdörfer.

2019 innovation ranking – study confirms 
printing industry’s innovation credentials

Heidelberg leads the sector as one of the 25 most innovative 
companies in Germany
Contribution to digitization/digital penetration a key ranking criterion

Focus on customer benefits – Intellistart an example of how Heidelberg is combining 
analog and digital technologies

The 2019 innovation ranking – a 
study carried out for Germany’s 
Handelsblatt business newspaper 
– testifies to the printing industry’s 
impressive innovation credentials, 
especially in the context of 
the sector’s ongoing digital 
transformation. Heidelberger 
Druckmaschinen AG (Heidelberg) 
is significantly ahead of the 
competition in this ranking, 
claiming 23rd place in Germany 
(325th worldwide). The assessment 
criteria on which the study was 
based are particularly telling. The 
number of relevant patents a 
company applies for over a lengthy 
period determines its position in 

the ranking. A patent’s relevance 
and value are decided according to 
its contribution to digitization and/
or digital penetration, especially 
at the interface between analog 
and digital technologies. On this 
basis, the Swiss consulting firm 
EconSight drew up a list of the 100 
leading companies at this interface 
for Handelsblatt. According to the 
newspaper, these companies have 
an excellent chance of leading 
the way in the coming years in a 
competitive environment driven 
by innovation.
Handelsblatt quotes EconSight 
Managing Director Kai Gramke 
as saying: “We currently 

see breakthroughs where 
companies excel in combining 
digital innovations with 
established technologies as 
being the most economically 
significant.”

Heidelberg CEO Rainer 
Hundsdörfer has the following 
to say on the subject: “The 
2019 innovation ranking 
underlines our technology 
leadership when it comes to 
the digitization of the printing 
industry. It also confirms we’re 
on the right track overall with 
the digital transformation of 
Heidelberg.”

According to Handelsblatt, the 
basic rule of successful innovation 
is being able to identify a genuine 
customer need and develop 
an appropriate product that 
goes on to be a commercial 
hit. Innovation management at 
Heidelberg operates along these 
lines, focusing on the digitization 
of all value-adding processes at a 
print shop with the aim of boosting 
the profitability of customers and 
thus the company itself.

A clear example of this at 
Heidelberg is the development 
of the Smart Print Shop and the 
associated autonomous printing 
that only requires operators 
to intervene in the event of an 
actual problem. One of the key 
patents held by Heidelberg that 
contributes to this development 
relates to the optimization of 
automated job changes on offset 
presses as part of the Intellistart 
assistance system. This software 

module automatically optimizes 
job changes based on the job 
parameters. It also ensures 
automatic, time-optimized 
process implementation and 
guides operators through 
the system. This makes the 
function a key prerequisite 
for autonomous printing and 
demonstrates how Heidelberg 
is using innovations to drive 
the sector’s digitization of 
processes.








