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Filozófiánk
A Stanctechnik Kft. egy több mint 30 éves
tapasztalattal rendelkezô családi vállalkozás.
Alapítása óta cégünk filozófiája két alappil
lérre épül: Minôség és Megbízhatóság. E két
irányadó elvnek köszönhetôen a mai napig
meghatározó szerepet töltünk be a könyv
iparban.
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A Stanctechnik Kft. egy kis, 20 m2-es mû
helybôl az évek során egy több telephellyel
is rendelkezô, hatalmas üzemkomplexummá
nôtte ki magát. Méretünkbôl és képességeink
bôl adódóan kötelességünknek érezzük, hogy
megfeleljünk partnereink és dolgozóink felénk
támasztott igényeinek. Vállalati felelôsségvál
lalásunk alapja a közös értékteremtés, ezen
célunk pedig az üzleti partnereink maximális
elégedettsége által valósulhat csak meg.
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„Mindent 1 helyen” szlogenünket az elsô pillanattól kezdve komolyan
vettük, ennek megfelelôen építettük jövônket. Jelmondatunk mára teljesen helytállóvá
vált, hiszen folyamatos innovációs törekvéseinknek köszönhetôen nálunk Ön már
valóban mindent megtalál 1 helyen – a felületnemesítéstôl kezdve a digitális nyomta
táson át a könyvkötészetig bezárólag.
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Szolgáltatásaink biztosítják a megrendelô számára, hogy a megbeszélt határidôre pre
cíz, kiváló minôségû munkát kapjon kézhez, mindezt kedvezô piaci áron. A szaktudás
és a minôség alapkövetelménye mellett hatalmas kapacitás és a legmodernebb gép
park állnak rendelkezésünkre annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a tökéletes
végeredményt tudjuk nyújtani minden esetben.
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Stanctechnik minôség
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Minôség és innováció. A Stanc
technik Kft. az ezredforduló óta út
törô szerepet tölt be a könyviparban.
A célunk: mindig egyre jobbá válni
– ez a motiváció hajt minket elôre
annak érdekében, hogy egyre jobb
teljesítményt nyújtsunk az ügyfele
ink számára, és egyre jobban telje
sítsünk a piacon is. Szenvedélyesen
dolgozunk azon, hogy folyamatosan
újabb és hatékonyabb megoldásokat
hozzunk létre.
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Itt az idô, hogy új dimenzióban szemléljük a
könyvipart. Ki más lehetne a legalkalmasabb
arra, hogy rámutasson, milyen forradalmian új
elv alapján is tehetjük ezt, mint a Stanctechnik?
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Forradalmi innováció
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A folyamatos fejlôdésnek köszönhetôen új korszak kezd kibontakozni
a könyvipar világában – egyre nagyobb teret hódít magának a digi
tális könyvnyomtatás. Az évek során kialakult gazdasági változások
eredményeként feleslegessé vált kapacitás és a kialakulóban lévô pi
aci rés egymásra találtak. A Stanctechnik Kft., Magyarország egyik
legnagyobb kötészete ebben az új korszakban jelentôs szerepet kíván
vállalni.
A digitális könyvnyomtatás területén alkotott forradalmi innováció
nem csupán remek ötlet, hanem egy részletekbe menô, több éves
kutatásra alapozott, elôremutató fejlesztés eredménye ebben az ipar
ágban. Az évek során azzal az igénnyel dolgoztunk egy teljesen új, in
novatív technológiai folyamaton – egy a digitális nyomtatáshoz kap
csolt kötészeti gépsoron –, hogy forradalmasíthassuk Európa-szinten
a könyvgyártást (illetve annak egy bizonyos részét). Ez a megoldás
teljesen új szintre emeli a könyvterjesztés koncepcióját.
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A könyvterjesztés kérdésének új alapjai és az ehhez igazodó nézôpont
Minden változás egy kérdéssel kezdôdik. Miért ne lehetne más?
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A Stanctechnik éveken keresztül figyelemmel követte a könyvpiac változásait,
trendjeit. A támogatások rendszerének változásával párhuzamosan a nyom
tatásba kerülô könyvek jellemzôen rétegspecifikusak lettek, ebbôl fakadóan a
potenciálisan értékesíthetô példányok száma lecsökkent. Saját adataink sze
rint a 100-1500 darabos példányszámok aránya 2008-hoz viszonyítva meg
duplázódott.
Növekvô igény figyelhetô meg a kisebb példányszámból fakadó fajlagos kiadá
sok mérséklésére, a megjelenés idôtartamának rövidítésére, valamint a piaci
igényekhez költségkímélô módon történô alkalmazkodásra.
Mindezekbôl a következô konklúziót lehet levonni: egyre több könyv kerül ki
adásra egyre kisebb példányszámban.
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A Stanctechnik
Kft. technológiai
innovációja,
melynek a lényege
egyszerûen az, hogy
rentábilisabb legyen
a kis példányszámú
könyvnyomtatás.
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Új értékesítési platform – kisebb rizikó
Jelenlegi helyzet:

Bizományos rendszer + Hatalmas raktárkészlet = Lekötött tôke
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Bizományos rendszer
A ma kizárólagosnak tekinthetô bizo
mányos rendszerben a boltok csak
akkor fizetnek, ha már eladták az
adott könyvet.
Hatalmas raktárkészlet
Ezt a problémát tökéletesen lehet or
vosolni a technológiai innovációnkkal.
A témával kapcsolatban érdemes
megemlíteni a könyvforgalom csökke
nésének kialakulását, amely befolyá
solja az – aránytalanul magas – köny
várakat. Ezt a felhalmozódást és az
instabil fogyasztói szokásokat nehéz a
könyvkiadóknak finanszírozni.
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Lekötött tôke
Az Ön raktárában hány db el nem kelt könyv lapul? Ezeknek a könyveknek az összér
téke szükségtelenül bevállalt plusz kiadás jelent – a megtérüléseket illetôen kimagasló
rizikófaktorral.
A könyvkiadás és könyvkereskedelem jelenlegi gazdasági és technológiai modellje a
kis példányszámú könyvek kiadása esetében nem tartható fent könnyen.
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Megoldás Stanctechnik módra
A digitális könyvnyomtatás területén alkotott forradalmi innová
ciónak köszönhetôen megalkottuk egy új terjesztési modell
alapját, amely megkönnyíti a könyvkereskede
lem életét, hiszen:
1. Megnôtt a 100-1500 példányos tartomány
ba sorolható kiadványok iránt az igény.
18
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2. Fontossá vált a kivitelezésre fordítható átfu
tási idô minimalizálása.
3. A rendelkezésre álló pénzügyi keretek be
szûkültek, a költségcsökkentés minden te
rületen fontossá vált.
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A gyorsaság-rugalmasság-költségcsökkentés faktorok az eddiginél is fontosabbak
lettek – a Stanctechnik New Age koncepciója pedig tökéletesen megfelel ezeknek az
elvárásoknak.

A fejlesztés másik iránya a meglévô KOLBUS ragasztó-kötô és a keménytáblás bea
kasztó gépsoron a kis példányszámhoz igazodó minimális beállítási és gyártási vesz
teséget biztosító munkamódszerek bevezetése.

A New Age koncepció központjában egy olyan gyártósor áll, amely a meglévô köté
szeti gépekkel együtt biztosítja (az ofszet nyomtatásra alapozott technológiával szem
ben) a költségek minimum 15-20%-os, az átfutási idô 60-75 %-os csökkentését 1001500 példányszám esetén, bármilyen terjedelemben.

A fejlesztés eredménye a költség és idômegtakarítás, amely a digitális technika köz
ismert elônyei mellett az ívvágás, hajtás, összehordás mûveletek nyomtatással egy
idejûleg történô végzésével, az elkülönült gépek helyett azoknak a gyártósorba való
integrálásával teremthetô meg.

A fejlesztés során telepítésre került egy gépsor, ahol az SRA3 és a B+ méretû nyomat
hordozók 1 vagy 2 hajtásával létrehozott ívtagokból cérnafûzéssel is elô lehet állítani
az ofszet nyomtatásnál megszokott minôségû könyvek hajtogatott-összehúzott, ös�
szehordott könyvtesteit akár több száz oldalas változatban.

A digitális könyvnyomtatásra és a hatékony kötészeti feldolgozásra minden tekintetben
megfelelô berendezések a következôk: Canon imagePress C6011 VPS színes nyom
dagépek, OCÉ VarioPrint 6162 Ultra egyszínû digitális nyomdagépek és IBIS Smartbinder SB-2 hajtogató, összehordó vágó, kirakó kötészeti egység.
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A gépek mûszaki paraméterei:
Canon imagePress C6011 VPS színes nyomtató
Elektrofotográfia, olajmentes fixálás, ofszetminôség, valós idejû automatikus
színkalibrálás, automatikus 2 oldali nyomtatás, dupla fixáló technológia.
Egyedi ívméretek: 182×182 mm-330-487,7 mm, papírok grammsúlya: 60-350 g/m2
Felhasználható nyomathordozók: normál, bevonatos, újrahasznosított, színes
papírok, kreatív kartonok, fóliák, matricák, levelezôlapok.
22
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OCÉ VarioPrint 6162 Ultra egyszínû (fekete) nyomtató
Tökéletes duplex nyomtatás (két oldal egyidejû nyomtatása), aktív
regisztrációs technológia.
Ívméret: 2303×203 mm-350x500 mm, papírok grammsúlya: 50-300 g/m2
Felhasználható nyomathordozók: normál, bevonatos, újrahasznosított,
színes papírok, kreatív kartonok, fóliák, matricák, levelezôlapok.
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IBIS Smart-binder SB-2
A digitális nyomtatóból érkezô íveket hajtogatja (1 vagy 2 haj
tás), egymásba húzza, tûzésre, ragasztásra, cérnafûzésre alkal
mas könyvtestekké összehordja. A barcode olvasóval minden
egyes ívet leolvas, biztosítva azok sorrendiségét. A hibás könyv
testeket automatikusan kiválogatja, kiadja. Az irkafûzésre kerülô
könyvtestekre borítót rak.
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