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Add values 

! Μικρό τιράζ 

! Μεταβλητά δεδομένα 

! On Demand εκτύπωση 

! Web 2 Print 

! TransPromo 

Η ψηφιακή εκτύπωση είναι μια 
επιχειρηματική λύση  

και όχι μια διαδικασία παραγωγής  



3 Graphic Arts 

Print Service Providers 

Digital printing 
2% 

Total WW Market Pages 

2007 
 45 trillion pages 

91% Graphics 

Office 9% 

Graphic Arts represent 91% of the 
total 

WW Graphic Arts pages 

2007 
41 trillion 

pages 

Only 12% of the pages are digital 

Digital printing 
12% 

Publishing Creatives Signage Packaging Labels 
InfoPrints 

TransPromo 
Marketing 
collateral 

Photo 
Specialty 



Print 

! Για προσαρμοσμένες και εξατομικευμένες παραγωγές και υπηρεσίες, από 1 έως 2500 αντίτυπα  
! Για υπηρεσίες εκτύπωσης με ταχύτητα και υψηλή ποιότητα 
! Για εφαρμογές Μεταβλητών δεδομένων, Bar Codes, IDs, κ.α. 
! Για εύκολη και οικονομική παραγωγή 
! Για μικρές και μεσαίες απαιτήσεις 
! Για γρήγορη απόσβεση της επένδυσης 
! Ο χρόνος παραγωγής μειώνεται και η διαδικασία γίνεται αποδοτικότερη 
! Καλύπτονται απαιτήσεις αγορών, όπως οι εποχιακές αγορές, οι γρήγορες 
    εναλλαγές προώθησης προϊόντων ή direct mail, members cards, κλπ. 
! Για την προσέλκυση νέων πελατών και την διατήρηση των παλαιών 
! Για ασφαλή και ελεγχόμενη πρόσβαση στην διαδικασία εκτύπωσης 

Σταθμός εργασίας (PC / Mac) 

Εφαρμογές επεξεργασίας 
InDesign, Ilustrator,Freehand, 
Photoshop, Corel DRAW,  
Quark Xpress, Page Maker, κλπ 



XEROX 9700 (1977) 



"  Φόρτιση 

"  Έκθεση 

"  Σύνθεση (4χρωμία) 

" Μεταφορά 

"  Fusing 

"  Καθαρισμός 

Τρόπος λειτουργίας 



Toner Liquid 

•  Κτήσης 
•  Λειτουργίας Κόστος 

•  Σχ. εκτύπωσης Σχήμα 

Κατηγοριοποίηση 
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κλασσική Offset Xerographic Electro/Liquid 
Ink 

- Dot gain 
- Διάχυση και εξάπλωση 

- Στέρεο σωματίδιο 
- Παραμένει στην επιφάνεια  

- του υλικού 
- Απαιτείται fusing 

- Polymerization 
- Gloss curve 

Xerography Liquid Ink 



5µ 





Web 2 Print 
•  B2B / B2C 
•  Photo Book 

On Demand 
•  V.D.P. 
•  Direct Mail 

TransPromo 
•  V.D.P. 
•  Mail 



PSP  

production 
assets 

Print service provider 
network 

Small/Medium 
Business 

Graphic designers 

Creative agencies 

Οι εφαρμογές Web2Print παρέχουν την δυνατότητα συνεργασίας δεδομένων,  
της δημιουργίας και αποθήκευσης templates με το χρηστικό interface και την ευκολία της  
παραγγελίας των προϊόντων.  

• On-Line δυνατότητα παραγγελίας εκτυπώσεων (24/7) 
• Απλοποιημένη διαδικασία παραγγελίας 
• Δημιουργία και ανάπτυξη νέων αγορών 
• Δυνατότητα παρακολούθησης παραγγελίας  
(αποστολέας,  χρονοδιάγραμμα, παράδοση, κλπ) 
• Δυνατότητα προσωποποιημένης εκτύπωσης 
• Όσα αντίτυπα χρειάζεται ο πελάτης-όταν τα χρειάζεται! 



13 Παγκόσμιες τάσεις για την εκτυπωτική βιομηχανία 

ON-DEMAND 

’98 ’99 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 

Ο TurnAroundTime γίνεται ολοένα και μικρότερος  
(= περισσότερες σελίδες για την digital  εκτύπωση) 

Έως το 2010, το 20% των εκτυπωτικών εργασιών θα 
απαιτούνται για παράδοση αυθημερόν   

Ο ρυθμός ανάπτυξης της offset είναι από επίπεδος ως 
καθοδικός 
Ο ρυθμός ανάπτυξης της Ψηφιακής Εκτύπωσης είναι  
40%  ανά έτος 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ  
( = ΥΨΗΛΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) 

Ο όγκος εργασιών ολοένα και συρρικνώνεται (= περισσότερες 
σελίδες για την digital  εκτύπωση)  

Το 75-80% των 4χρωμων εκτυπώσεων είναι λιγότερες από 5.000 
αντίτυπα 

’98 ’99 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 

SHORT RUNS 

 40% ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
(ΣΕ ΟΓΚΟ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ)         

Marketing Collateral    11% 

Direct Mail                       11% 

Βιβλία (OnDemand)               47% 

Συσκευασία                     59% 

Ετικέτα                               45% 

Photo                               105% 

Πηγή: RIT Research & Strategy for Management 



April 25, 2016 
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Workflow 

Impose 

Web  
Portal Workflow Press Finishing 

Order 
Server 

Enhance 
Colour 

MIS 

1 2 

4 

5 

3 

7 8 

6 

9 

MIS 



Βιβλία on demand:  

"  Short-runs - from one-off jobs 
" Εκτύπωση Reviews  & end-of-life εκδόσεων,  επαγγελματικών περιοδικών και        

εφημερίδων ,… 

"  On-demand παραγωγή 
" Γρήγορη αναπαραγωγή όσων αντιτύπων απαιτούνται, χωρίς stock.  

"  Versioning, personalization 
" Προσωποποιημένα βιβλία  και εκδόσεις,… 

"  Self-publishing 
" Web -to-print based self-publishing,… 

Lightning Source 



TransPromo 

Transactional Promotion 
Συναλλακτική προώθηση 

" Oniya Shapira (Israel)  Ο βασικός printer provider των λογαριασμών 
Visa CAL 

" Printlaser, (Brazil) Ο μεγαλύτερος psp της Βραζιλίας και 7ος σε 
υπηρεσίες transactional στον κόσμο 
printer 

" Empresas Jordan, (Chile) Ο βασικός transactional printer σε Χιλή και 
Αργεντινή 

" Communisis, (UK) Ένας από τους τρεις μεγαλύτερους  direct mail  & 
transactional printers στον κόσμο 





http://www.vistaprint.com 

Προϊόντα-
Δυνατότητες 

B2bB / B2C 

Κάρτες 
Flyers 

Brochures 
Εταιρική 

ταυτότητα 
Marketing 

materials 
Προσκλητήρια 

Σχεδιασμός 
ιστοσελίδων 
Promotional 
Σφραγίδες 

Επιγραφές (μικρό 
σχήμα) 

κ.α. 

http://www.mainlyprinting.com 



" Bar Codes 

"  IDs 

" Mail 

Μεταβλητά δεδομένα 







April 25, 2016 
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Photography Printing 



Photo books 

" Γαμήλια άλμπουμς 

" Ταξιδιωτικά βιβλία 

" Οικογενειακά άλμπουμς 

" Βιβλία “Coffee table”   



24 



25 Photo Specialty- market sizing 
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Η Ιστορία της Εκτύπωσης 
Woodblock                                200 π.Χ. 
Movable type  (νομίσματα)     1040 
Intaglio                                        1430 
Printing press                              1439 
Lithography                                1796 
Chromolithography           1837 
Rotary press     1843 
Flexography     1873 
Mimeograph     1876 
Linotype typesetting   1886 
Offset press     1903 
Screen-printing    1907 
Dye-sublimation    1957 
Photocopier     1960 
Laser printer     1969 
Dot matrix printer    1970 
Thermal &  
Inkjet printer     1976 
Digital press     1993 



Η λιθογραφική πλάκα 
(αρνητικό) 

Το εκτυπωτικό αποτέλεσμα 
(θετικό) 

Πηγή Εικόνας: Lange Nacht der Museen (Μόναχο) 



! ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  
ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΑ 
! ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΥΚΙΔΑΣ ΚΑΤΆ 40-50% 

Το αρχικό πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι η πλάκα ψευδαργύρου που 
χρησιμοποιείτο για την απόθεση της εικόνας στον κύλινδρο, μπορούσε να αποδώσει 
μεγάλη ακρίβεια κατά την μεταφορά, επιτρέποντας έτσι την χρήση κατώτερης 
ποιότητας χαρτιών εκτύπωσης.  Αυτό οφείλεται στην ικανότητα της ελαστικής 
κάλυψης να παραμορφώνεται και να έχει καλή επαφή με την ανώμαλη επιφάνεια του 
χαρτιού.  Το στρώμα του μελανιού μοιράζεται πάνω στην ‘κουβέρτα’ και στην πλάκα 
εκτύπωσης, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα λεπτό στρώμα του πάνω στο χαρτί. 
Τα μελάνια λιθογραφίας ‘αφήνουν’ πάνω στην επιφάνεια του υλικού εκτύπωσης μελάνι 
πάχους περίπου 2μm, που κατά μέσο όρο περιέχει 18-22% χρώμα.  



Η λιθογραφία είναι µια επιπεδότυπη µέθοδος 
εκτύπωσης,  
αφού οι επιφάνειες της πλάκας εκτύπωσης είναι  
στο ίδιο επίπεδο 
Η αρχή στην οποία στηρίζεται είναι ότι  
νερό και λάδι δεν αναµειγνύονται.  
 Η πλάκα εκτύπωσης κατεργάζεται  
έτσι ώστε η επιφάνεια της να τυπώσει την εικόνα  
και να δεχτεί το λιπαρό µελάνι.   
δηλαδή υδρόφοβη, σε  
αντίθεση µε την επιφάνεια που δεν τυπώνει  
και είναι υδρόφιλη.   
‘Όταν µια επιφάνεια διαβρέχεται εύκολα µε νερό  
ονοµάζεται υδρόφιλη, ενώ µια επιφάνεια 
 που στρώνεται εύκολα µε λάδι  
ονοµάζεται λιπόφιλη.  Στην λιθογραφία, για την  
διαβροχή της πλάκας χρησιµοποιείται ο όρος 
υδρόφοβος,  
που σηµαίνει το αντίθετο του υδρόφιλου.  Έτσι, µια  
επιφάνεια χαρακτηρίζεται ως υδρόφοβη, όταν δεν  
διαβρέχεται ερχόµενη σε επαφή µε το νερό,  
το οποίο σχηµατίζει σταγονίδια πάνω της.  



Σταθερή υψηλή ποιότητα εικόνας 
Γρήγορη και εύκολη παραγωγή των τσίγκων 
(plates) εκτύπωσης 
Η μεγαλύτερη διάρκεια των plates εκτύπωσης 
απ‘ ό,τι στη litho , επειδή δεν υπάρχει καμία 
άμεση επαφή μεταξύ του τσίγκου και της 
επιφάνειας εκτύπωσης 
Όσο περισσότερο τυπώνετε, τόσο λιγότερο 
πληρώνετε ανά σελίδα, επειδή το μεγαλύτερο 
μέρος της τιμής αφοράα την προετοιμασία 

Ελαφρώς κατώτερη ποιότητα εικόνας έναντι 
της rotogravure &  photogravure printing. 
Λόγω της ανοδίωσης των αλουμινένιων plates, 
κάποιες φορές παρατηρείται το φαινόμενο της 
μεταφοράς μελανιού σε μη εκτυπώσιμες 
επιφάνειες 



Offset Digital  

Long runs Short/Medium runs 

Static data Variable Data printing 

Speed Fast turnaround / productivity 

Ink on paper Ink / Toner on paper 



Film 
Plate 

Clean 

Proof 

DTP 
Print 





Το περιβάλλον εργασίας και οι 
καιρικές συνθήκες έχουν σημαντικό 
ρόλο στην σωστή λειτουργία των 
λιθογραφικών μηχανών. Η 
θερμοκρασία περιβάλλοντος και η 
θερμοκρασία των κυλίνδρων θα 
πρέπει να διατηρείται σε 
συγκεκριμένα πλαίσια (ποικίλλουν 
ανά περιοχή και καιρικές συνθήκες) 
για να μην αλλάζει η ρευστότητα του 
μελανιού.  



Η φλεξογραφία  είναι 
μέθοδος εκτύπωσης με 
χρήση στοιχείων που εξέχουν 
και χρησιμοποιεί ανάγλυφα 
φύλλα από φυσικό ελαστικό.  
Το σύστημα αποτελείται από 
έναν μεταλλικό κύλινδρο 
πάνω στον οποίο 
στερεώνεται ένα λεπτό 
φύλλο καουτσούκ.  



Ο κύλινδρος Anilox είναι καλυμμένος με μικρές τετράγωνες 
κυψέλες, χαραγμένες στην επιφάνειά του, με αποτέλεσμα να 
συγκρατείται περισσότερο και παχύρρευστο μελάνι, το οποίο 
μεταφέρεται στον κύλινδρο εκτύπωσης και στην προς 
εκτύπωση επιφάνεια.  



#    Φαινόμενο της «σύνθλιψης του μελανιού» 
#   Εκτύπωση χάρτινων συσκευασιών και σακουλών 

Σημεία που απαιτούν προσοχή: 

$  Οι πιέσεις μεταξύ του κυλίνδρου Anilox και 
της πλάκας εκτύπωσης καθώς και η πίεση της 
πλάκας εκτύπωσης πάνω στο υλικό 
$  Η φυσική φθορά της επιφάνειας του 
κυλίνδρου 



•  Η χάραξη των κυλίνδρων Anilox γίνεται με laser και χρήση Η/Υ με είσοδο 
ψηφιακών εντολών 

•  Η χρήση λεπτών πλαστικών φωτοπολυμερικών, τα οποία δίνουν 
καλύτερη εκτύπωση και λιγότερη σύνθλιψη μελανιού 

•  Συστήματα αφαίρεσης πλεονάζοντος μελανιού, τύπου σπάτουλας, σε 
αντίθετη γωνία από τον κύλινδρο, καθαρίζοντας τον  
αποτελεσματικότερα 

•  Νέος σχεδιασμός κυψελίδων στην επιφάνεια του Anilox για την 
συγκράτηση περισσότερου μελανιού και βελτίωση της εκτύπωσης 

•  Κύλινδροι Anilox καλυμμένοι με κεραμικό υλικό 

ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 



Η εκτύπωση με 
μεταξοτυπία είναι η 
μέθοδος της μεταφοράς 
του μελανιού με πίεση, 
μέσω ενός διάτρητου 
φύλλου, πάνω σε μια 
επιφάνεια.  



Το μελάνι συμπιέζεται με μια σπάτουλα να περάσει μέσα 
από ένα διάτρητο φύλλο (stencil) το οποίο είναι 
στερεωμένο πάνω σε ένα κόσκινο (τελάρο). Για τον 
σχηματισμό της εικόνας, κάποιες τρύπες είναι καλυμμένες 
ώστε να μην μπορεί να περάσει από εκεί το μελάνι.  

Μέθοδοι εφαρμογής stencil στο τελάρο: 

% Με χάραξη χαρτιού ή χαρτονιού και στερέωσης του με κόλλα 
πάνω στο τελάρο 
% Χειροποίητα stencils πάνω σε τελάρο 
% Με χρήση ειδικών φιλμ 
% Με χρήση ειδικών φιλμ, γαλακτώματος  
και φωτισμό UV 
% Με inkjet ψεκασμό ειδικού μελανιού και  
ξήρανση με UV 
% Με χρήση απεικόνισης laser 



Η μέθοδος της μεταξοτυπίας μας παρέχει την 
δυνατότητα να τυπώσουμε οποιαδήποτε επιφάνεια,  
όπως χαρτί, χαρτόνι, συσκευασία, πλαστικό, 
μέταλλο, κεραμικό, γυαλί, υφάσματα έως 
κυκλώματα…. 



43 Παγκόσμιες τάσεις για την εκτυπωτική βιομηχανία 

ON-DEMAND 

’98 ’99 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 

Ο TurnAroundTime γίνεται ολοένα και μικρότερος  
(= περισσότερες σελίδες για την digital  εκτύπωση) 

Έως το 2010, το 20% των εκτυπωτικών εργασιών θα 
απαιτούνται για παράδοση αυθημερόν   

Ο όγκος εργασιών ολοένα και συρρικνώνεται (= περισσότερες 
σελίδες για την digital  εκτύπωση)  

Το 75-80% των 4χρωμων εκτυπώσεων είναι λιγότερες από 5.000 
αντίτυπα 

’98 ’99 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 

SHORT RUNS 

Πηγή: RIT Research & Strategy for Management 



Graphic Arts  

Digital printing 
2% 

Total WW Market Pages 

2007 
 45 trillion pages 

91% Graphics 

Office 9% 

Graphic Arts represent 91% of the 
total 

WW Graphic Arts pages 

2007 
41 trillion 

pages 

Only 12% of the pages are digital 

Digital printing 
12% 



500 1000 2000 3000 4000 5000 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 

0,15€ 

0,50€ 

0,90€ 

     1€ 

1,50€ 

Αναλογική εκτύπωση 
(Offset, μεταξοτυπία, κλπ.) 

Ψηφιακή εκτύπωση 
Σημείο σύγκλισης* 



ΠΑΝΩ ΑΠΌ ΤΑ 2/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 

Η ψηφιακή εκτύπωση συμπληρώνει την 
αναλογική 

ΚΟ
ΣΤ

Ο
Σ 
Π
Α
ΡΑ

ΓΩ
ΓΗ

Σ 

ΑΝΤΙΤΥΠΑ 

Cross-over point 

ΑΓΟΡΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 



Πλάνο παραγωγής 

Πρέσα 1 

Πρέσα 2 

Προετοιμασία 
  Παραγωγή 

Πρέσα 1 

Πρέσα 2 

Δείτε την διαφορά 

Νεκρός χρόνος Χρόνος παραγωγής 

Με νεκρό χρόνο σχεδόν στο 50%, σίγουρα ο χρόνος είναι χρήμα! 



    Digital Run  

Πρέσα 2 

Digital Digital Digital 

Πρέσα 1 

Digital Digital Digital 

Δείτε την διαφορά 

Πρέσα 2 

Πρέσα 1 

Ψηφιακή  

     «Αναλογικό» Κέρδος  

Digital Digital Digital 

Digital Digital Digital 





http://www.proof.gr 


