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HENKAKU – a nyomtatás új világa 
VÁL ASZ A R ICOH-TÓL A JELEN HELYZETRE

miatt egyesek nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, 
elkerülhetetlenné válnak az egyesülések, felvá-
sárlások és egyes szolgáltatók megszűnése. Ezzel 
kevesebb, de valószínűleg erősebb nyomdai vál-
lalkozások maradnak a piacon.

Jó hírként, a jövőt tekintve, három kulcsfontos-
ságú fejlődési irányt azonosítottunk.

Először is számíthatunk a marketing átalaku-
lására, mivel a fogyasztói szokások is változnak. 
A marketingesek fokozottabb és kevésbé pazarló 
kommunikációra térnek át. Kevesebb emberrel 
fognak kapcsolatba lépni, és a vállalatok felké-
szülnek arra, hogy minden egyes kapcsolatért 
többet fizessenek. Ez egy új marketingparadig-
ma, és következményekkel jár a nyomtatás szem-
pontjából. Ide tartozik a kis példányszámú mun-
kák további növekedése. Többverziós, mutációs, 
személyre szabott, különleges, igényes és drága 
megoldások, nem pedig DM-levelek.

Ezekhez a változásokhoz kapcsolódik az auto-
matizálás és az integrált munkafolyamatok szük-
ségessége, amelyek lehetővé teszik a nagyszámú, 
széles spektrumú, kis példányszámú munka 
gyártását gyors forgási sebességgel. Ez a nyomta-
tás új világának kulcsfontosságú jellemzője lesz.

De hogyan hajózhatunk ezeken az ismeretlen 
vizeken?

A Ricoh 2020. évi újdonsága a Ricoh Pro™ 
C5300s/C5300s LITE sorozat. A nyomdai 
szolgáltatók a Ricoh Pro C5300 sorozatú 
színes nyomtatógéppel nagyobb termelési 
rugalmasságot, jobb nyomtatási minősé-
get és szélesebb körű szolgáltatási kínála-
tot tudnak ajánlani ügyfeleik számára 
válaszul a jelenkor kihívásaira.

A fogyasztói szokásokban alapvető változás tör-
ténik jelenleg. Nem meglepő, hogy az emberek 
minden eddiginél jobban függenek elektroni-
kus eszközeiktől információ, szórakozás, kom-
munikáció és kapcsolattartás szempontjából 
mind a magánéletben és a vállalati környezet-
ben egyaránt. Ez nyilván hosszú távú trend, de 
kétségtelenül sokkal nagyobb lendületet kap a 
járvány következtében. És nem valószínű, hogy 
ez visszarendeződne a későbbiekben. A helyzet 
másik természetes eredménye, hogy a vállalatok 
csökkentik hirdetési és marketingkiadásaikat. 
Ez ideiglenes, de súlyos következmény, különö-
sen a nyomdaiparra nézve. Nyilvánvaló, hogy 
ennek eredményeként sok nyomdai vállalkozás 
számára jelenleg egy prioritás van: a túlélés. Ez 
pedig nagymértékben függ az alkalmazkodó-
képességtől és az innovációtól. Elkerülhetetlen, 
hogy a konszolidáció felgyorsul a nyomdaipari 
vállalatok között. A kereslet erőteljes csökkenése 
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Először értékelni szükséges a meglévő nagy 
ügyfelek stabilitását. Törekedni kell a függőség 
csökkentésére az ügyfélkör bővítésével, különö-
sen a jelenlegi helyzetben újdonságok ajánlásá-
val és új szolgáltatásokkal.

Másodszor, értékelni érdemes a partnerek és 
a versenytársak helyzetét is. A kritikus partne-
rek stabilak? Ha nem, akkor kik az alternatívák? 
Nagy valószínűséggel melyik versenytárs gyen-
gül? Ki tudjuk tölteni a hiányt?

Harmadszor, itt az ideje, hogy koncentráljunk 
a nyomtatás értékére. Kapcsolatba lépni az ügy-
felekkel, segítve őket megérteni, hogy a nyomta-
tásnak továbbra is döntő szerepe van ezekben a 
nehéz időkben. Végül is nincs olyan kommuni-
kációs közeg, amely megfelelne ennek a hatás-
nak és márkaépítő erejének. 

Ezután megtervezzük a visszaállást konkrét 
stratégiai tervvel, elkülönítve a rövid távú és a 
hosszú távú célokat. Használjuk ki erősségeinket, 
versenyelőnyünket, akár a kevésbé jövedelmező 
szolgáltatásokat kivezetve a portfólióból, hogy 
valóban értékteremtő és profitábilis legyen a vál-
lalkozás.

A Ricoh-ban történt fejlesztés ebben próbál 
támogatást adni, előnye pedig abban nyilvánul 
meg, hogy a korábban csak a nagyobb teljesít-
ményű termelőeszközökben – a magyarorszá-
gi nyomdák által is – megismert és közkedvelt 
lapadagolási és befejező műveletek elvégzéséért 
felelős opciók illeszthetők az új berendezéshez.

A Ricoh Pro C5300s színes íves nyomdagép ki-
emelkedő termelékenységet biztosít a hordozók 
szélesebb skáláján. Az előd, a Ricoh Pro™ C5200s 
sikerére építve a Pro C5300s ideális kis- és közepes 

méretű nyomdáknak, igény szerinti nyomtatási 
környezetekhez, vállalati reprográfiai részlegek 
számára (CRD) és fénymásoló szalonokban.

A továbbfejlesztett rendszer kiemelkedő tulaj-
donságai:
 � kiváló képminőség a Ricoh 2400 × 4800 dpi 
VCSEL technológiával és új fényerő-szabályo-
zással a különböző képkimeneti igények kielé-
gítésére;

 � nagyobb termelékenység akár 80 A4/perc se-
bességgel és havi 150 000 A4 nyomat terhel-
hetőséggel;

 � vákuumadagolású nagy kapacitású tálca, amely 
sokféle hordozót támogat;

 � jobb elő- és hátoldali regisztráció az új papír-
illeszkedési és papírtorzulás-korrekció rendszer 
miatt;

 � a nyomatok fényessége az ügyfél általi igé-
nyekhez állítható be;

 � széles hordozókezelés akár 360 gr-os hordozó-
kig, előnyomott papír, kreatív anyagok, ala-
csony grammsúlyú nyomathordozók és borí-
tékok.

„A Pro C5300s színes íves berendezése a Ricoh 
kipróbált technológiájának fejlődése, és úgy lett 
kifejlesztve, hogy támogassa az érzékeny nyom-
daipari igényeket kis és közepes volument előál-
lító szolgáltatóknál” – mondja Eef de Ridder, a Ricoh 
Europe kereskedelmi és ipari nyomtatásért fele-
lős alelnöke. „Az elődmodell valamennyi sikeres 
tulajdonságának megtartása mellett az új képes-
ségek hozzáadása nagyszerű használhatóságot, 
rugalmasságot és termelékenységet kínáló rend-
szert eredményezett.”

Bánfalvi Zsolt
Nyomdaipari üzletágvezető
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