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Julkaistavaksi
Sanomapaino uudistaa sivunvalmistuksen työnkulkuaan
NewsWay 2012-tuotteella
Netanya, Israel – 1.10.2015: New ProImage (www.new-proimage.com) on tänään
julkistanut, että Suomen johtava sanomalehtipainotalo Sanomapaino on ottanut
käyttöönsä ProImage NewsWay -työnkulkuratkaisun sivunvalmistukseen.
Mediakonserni Sanoman sanomalehtipainamisesta vastaava Sanomapaino-yksikkö
käyttää NewsWay 2012 -järjestelmää työnkulkuratkaisuna painolaitoksissaan
sanomalehtituotteiden painatuksessa. Ulkoisten asiakkaiden lisäksi Sanomapaino
painaa Sanoman omaan portfolioon kuuluvia Suomen suurimpia sanomalehtiä
Helsingin Sanomia ja Ilta-Sanomia.
Lehtien toimitukset työskentelevät Helsingin keskustassa ja lehdet painetaan
Sanomapainon painolaitoksissa Vantaalla ja Varkaudessa. Samalla kun Sanoma on
korvaamassa käyttämäänsä CCI-toimitusjärjestelmää uudella versiolla, se päätti
vaihtaa myös työnkulkujärjestelmänsä uudenaikaiseen ja pitkälle automatisoituun
ProImage NewsWay -ratkaisuun.
NewsWay vastaanottaa CCI-järjestelmässä tuotetut sivusuunnitelmat ja valmiit sivut.
Sivut ripataan Global Graphics Harlequin RIP -tuotteilla ja levytiedostot muodostetaan
kunkin painolaitoksen erityisvaatimusten pohjalta, esimerkiksi RIP-käyrät ja
levymerkinnät huomioiden. Lisäksi muodostetaan värivyöhyketiedot eri painokoneiden
esiasetteluja varten.
Valmiit levytiedostot ohjataan painolaitoksiin yhdessä värivyöhyketietojen ja muiden
vaatimusten kanssa. Vantaan painolaitoksessa on myös heatset-painoyksikkö, jota
varten sivut ripataan Fuji XMF -RIP-laitteella ja fanout-korjaus suoritetaan ProImagen
Press Register -tuotteella.
Sanoman ulkopuolisten asiakkaiden osalta NewsWay on integroitu Media Workflow
Managementin ERP-järjestelmään. Toiminnanohjausjärjestelmä lähettää tiedon
toteutettavasta painotyöstä NewsWayhin, missä asiakas itse määrittää lopullisen
sivumäärän NewsWay Shuttle -käyttöliittymän kautta. Kun suunnitelma on valmis,
NewsWay Shuttle antaa asiakkaan ladata sivut, nähdä pre-flight -raportit sekä
hyväksyä tai hylätä sivuvedokset. Koko prosessi on täysin automatisoitu painolevyn
valmistamiseen saakka.

”ProImage tarjoaa tarpeisiimme räätälöidyn ja käyttäjäystävällisen käyttöliittymän,
joka suoraviivaistaa koko painoprosessia niin painon kuin asiakkaidemme osalta.
Ratkaisu mahdollistaa korkean automaatioasteen ja lisää kustannustehokkuutta”,
toteaa työnkulkujärjestelmän uudistamisprojektia vetänyt Sanomalan
tuotantopäällikkö Janne Räihä.
”Sanoman saaminen asiakkaaksi on hienoa. Yhteistyömme osoittaa koko NewsWayympäristön mahdollisuudet työnkulun hallinnasta fanout -kompensointiin ja
Sanomapainon asiakkaiden käyttöliittymiin saakka. Projektissa työskentelimme
yhdessä suomalaisen kumppanimme THT-image Oy:n, Sanomapainon ja Sanoma
Technology -yksikön kanssa ja saavutimme pitkälle automatisoidun ja täysin
integroidun sekä tehokkaan ratkaisun”, kommentoi Izzet Edige, ProImage EMEA
Manager.
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