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الطابعة اجلديدة »igen4« أحدث ما توصل إليه العلم في مجال الطباعة

)محمد ماهر(محمد أبوخالد وهاشم الشنابلة 

ن أحدث الطابعات الرقمية في العالم  »الخط« تدشِّ

محمد راتب
أعلن املدي���ر التنفيذي في 
الرقمية، هاشم  مطابع اخلط 
ب���دء املرحلة  الش���نابلة عن 
الرقمية  التشغيلية للمطبعة 
األح���دث كليا على مس���توى 
العالم، والوحيدة على مستوى 
الكويت، والتي تزخر بإمكانيات 
مهولة من حيث توفير الوقت 
واجلهد، ع���اوة على توفير 
جزء كبير جدا من مصاريف 
الطباعة على الشركات، وفي 
الوقت نفس���ه احلصول على 
أرقى مستويات اجلودة الرقمية 

التي عرفها العالم.
ج���اء ذلك خ���ال تصريح 
صحاف���ي أدلى به الش���نابلة 
على هام���ش افتتاح املطبعة 
اجلدي���دة والتي حتمل اس���م 
igen4، وذلك بحضور الرئيس 
التنفيذي ملطابع اخلط صقر 
املعوشرجي، ومدير عام مطبعة 
اخلط محمد أبوخالد، وبعض 

املهتمني بالطباعة الرقمية.
وأوضح الشنابلة ان املطبعة 
اجلديدة، والتي صممت لتكون 
صديقة للبيئة ومناسبة لصحة 
اإلنس���ان من حي���ث أحبارها 
أبدا، باش���رت  الض���ارة  غير 
تنفي���ذ طلبات الطباعة، وهي 
تعتبر أحدث صيحة في عالم 
املطاب���ع الرقمية، وآخر إبداع 
ابتكرته شركة زيروكس العاملية 
الطابعات  ف���ي  املتخصص���ة 
الرقمي���ة، الفتا إل���ى ان هذه 
الطابعة اجلديدة هي الوحيدة 
على مستوى الكويت من حيث 
السرعة والكفاءة وتوفير الوقت 
واملال، وخدمة الكميات احملدودة 
التي ميكن توفيرها ألصحاب 
الشركات الصغيرة واملبتدئة، 
والتي ال حتت���اج إلى كميات 
كبيرة م���ن الطباع���ة، حيث 
تفيدهم هذه املطبعة من حيث 
األسعار، نظرا ألن إمكانياتها 
تس���تطيع الطباعة ابتداء من 

نسخة واحدة فأكثر.
وق���ال: ان ه���ذه املطبعة 

تش���كل نقلة نوعية في عالم 
الطباعة الرقمية على مستوى 
العالم، وهي تستطيع أن تلبي 
احتياجات جميع املؤسسات 
والشركات والبنوك والدوائر 
احلكومية، إضافة إلى الشركات 
الصغيرة واملبتدئة، وهذا ما 
سيوفر على الشركات تكاليف 
الطباعة الباهظة والتي تستدعي 
عمل »بليت���س« أي »مونتاج 
إلكتروني«، ما اختصر علينا 
الوقت  وعلى عمائن���ا عامل 

واجلهد واملال.
واعتبر الشنابلة ان دخول 
هذه املطبعة إلى حيز التشغيل 
في ظل األوضاع االقتصادية 
التي يشهدها العالم خال الفترة 
الراهنة، س���اهم في تخفيف 
العبء والنفقات على أصحاب 
الشركات الكبيرة والتي تتطلب 
أعماله���ا املزيد من احتياجات 
الطباعة، حيث ان التكلفة قلت 
إلى حد كبي���ر جدا مع ضمان 
أفضل مستويات اجلودة، عاوة 
الوقت واجلهد،  على توفي���ر 
وإمكانية تلبية طلبات الطباعة 
الطارئة في وقت قصير جدا.

الطابعة اجلديدة  وتعتبر 
أسرع ماكينة في عالم الديجيتال، 

إنتاجية طباعة  حيث توف���ر 
مبعدل 110 صفحات في الدقيقة، 
كما أنها تس���تطيع استيعاب 
ال���ورق، وهي  جميع أحجام 
مزودة بتقنيات مهولة، حيث 
ان نسبة اخلطأ فيها ال تتعدى 
ال� 1 باأللف، وعزا الشنابلة هذه 
اإلمكانيات غير املسبوقة إلى 
ابتكار الشركة املصنعة لشريط 
املسح الضوئي املثبت داخل هذه 
الطابعة، والذي يقوم بقراءة 
حجم امللف ودرجة اللون بدقة 
متناهية، كم���ا توجد بداخلها 
عدسة ملراقبة األلوان وتتبع أي 
خطأ وإرساله من خال تقرير 
إل���ى رأس املاكينة، وبعد ذلك 
معاجلته بشكل أوتوماتيكي، 
الطباع���ة تلقائيا من  وإعادة 
جديد بالدقة املطلوبة واملبرمجة 

مسبقا.
وأضاف الشنابلة ان املطبعة 
الرقمية اجلديدة توفر خدمة 
ب� »البيانات  جديدة تس���مى 
املتع���ددة«، وذل���ك من خال 
إمكانية إدخ���ال البيانات إلى 
الطابعة بكل ساسة، وهو ما 
لم يكن موجودا في الس���ابق، 
ومن ثم فإن ذلك جعل عملية 
الطباعة أكثر سهولة وسرعة، 

لتؤدي الغرض املطلوب بأفضل 
املستويات، وقال: »على سبيل 
املثال، كان���ت طباعة بطاقات 
األعم���ال »البيزن���س كاردز« 
تتطلب فترة ال تقل عن يوم أو 
يومني في مطابع »األوفسيت«، 
في حني بات باإلمكان طباعة تلك 
الكروت أو البطاقات الشخصية 
خال ربع س���اعة على أقصى 
تقدير، من خال هذه الطابعة 

اجلديدة«.
وأوضح ان ه���ذه الطابعة 
املتطورة تس���تطيع أيضا ان 
تخدم قطاع البنوك وشركات 
االتصاالت الكبرى واملؤسسات 
إمكانية  احلكومية، من حيث 
تعديل البيانات املتغيرة على 
الرسمية، وهو ما  املستندات 
لم يكن متاحا في السابق على 
مطابع »األوفسيت«، كما ان هذه 
املطبعة اجلدي���دة باتت تقدم 
خدم���ة مميزة وه���ي إمكانية 
طباعة التقارير أو املنشورات 
بأسماء األشخاص كل واحد على 
حدة، وأي���ا كان عددهم، دون 
احلاجة إلى وضع س���تيكرات 
بأسماء األشخاص، وهذا أيضا 
ما لم تعرفه املطابع املوجودة 

من قبل.

»igen4« صيحة مبتكرة توفر الجهد والمال والوقت بإمكانيات غير مسبوقة

أسرع طابعة في عالم الديجيتال ونسبة الخطأ ال تتعدى الـ 1 باأللف


