توليد کتاب بر اساس تقاضا )( Book On Demand

رواج روزافزون نشر الکترونيک و عرضه گسترده تبلت ها و کتاب خوان های الکترونيک موجب تحوالتی شگرف در
بازار نشر کتاب گرديده است .اين امر در کنار عوامل ديگری از قبيل افزايش قابل توجه توليد علم و مقاالت علمی ,
توجه به صرفه جوئی در مصرف کاغذ در راستای حفظ محيط زيست و  , .....موجب کاهش تيراژ چاپ کتاب گرديده
است .بديهی است برطرف شدن نياز به نسخ چاپی کتاب امری است که تقريبا غير ممکن می نمايد و داليل بسيار
محکمی بر وجود اين نياز هنوز پا برجاست.
مجموعه عوامل يادشده موجب پديد آمدن شاخه جديدی در صنعت نشر بنام توليد کتاب بر اساس تقاضا شده است.
رواج جهانی اين پديده در کنار کاهش شديد تيراژ کتابهای داخلی  ,افرايش قابل توجه هزينه های توليد کتاب,
افزايش شديد قيمت کتابهای وارداتی  ,اشباع انبارها از کتابهای چاپ شده و فروش نرفته و .....زمينه الزم جهت
گسترش اين شاخه از نشر را در ايران نيز فراهم آورده است.
شرکت بهامين پويا  ,بعنوان يکی از شرکت های فعال در زمينه ارائه راه حل های صنعت چاپ  ,نشر و بسته بندی در
ايران با  51سال سابقه فعاليت و همچنين نمايندگی گروهی از شرکت های معتبر جهانی توليد کننده ماشين آالت اين
صنعت ,با درک اين نياز  ,مجموعه ای از باکيفيت ترين ماشين آالت مورد نياز در اين زمينه را جهت دست اندرکاران
اين صنعت و همچنين عالقمندان سرمايه گذاری در اين بخش فراهم آورده است  .پارامترهای در نظر گرفته شده برای
انتخاب ماشين آالت اين مجموعه عبارتند از :

 امکان خريد و واردات ماشين آالت ,قطعات يدکی و لوازم مصرفی  ,همچنين ارائه خدمات پس از فروش
باتوجه به واقعيت های کنونی کشور.
 تکنولوژی بروز و کارآمد.
 کيفيت مطلوب ماشين آالت.
 هزينه منطقی سرمايه گذاری.
 کيفيت مطلوب کتابهای توليد شده.
 کاهش هزينه تمام شده کتاب های چاپ شده.

الف ) چاپ کتاب
کتاب از دو بخش جلد و متن تشکيل يافته است:


چاپ جلد  :جلد کتاب معموال بصورت رنگی و از مقوا  022- 012گرمی آماده می گردد  .لذا می بايست جهت
چاپ آن ماشينی که توانائی چاپ رنگی و برروی مقوا داشته باشد انتخاب گردد.



چاپ متن  :متن کتاب بر اساس محتوی آن و با در نظر گرفتن اهداف تاليف کتاب و همچنين بودجه در نظر
گرفته شده  ،بصورت تک رنگ  ,دو رنگ و يا تمام رنگی چاپ می گردد.

 .5ماشين چاپ ديجيتال Qpress

با در نظر گرفتن پارامترهای فوق الذکر  ،شرکت بهامين پويا ماشين چاپ ديجيتال  Qpressرا جهت پروژه کتاب
براساس تقاضا پيشنهاد می نمايد .در جدول زير  ,به وضوح می توان برتری ماشين چاپ ديجيتال  Qpressرا از نظر
زمان و هزينه تمام شده  ,در مقايسه با ديگر ماشينهای چاپ ديجيتال و چاپ افست را مشاهده نمود  .همچنين
توانائی چاپ بر روی طيف گسترده ای از کاغذ و مقوا (  012-46گرم ) امکان چاپ متن و جلد کتاب با دستگاه يادشده
را فراهم می آورد.

ب ) -عمليات تکميلی بعد از چاپ
عمليات تکميلی می بايست متناسب با سيستم چاپ و تقاضا انتخاب گردد .با عنايت به ماشين چاپ پيشنهادی و از
آنجائيکه قريب به اتفاق کتاب های مورد سفارش بر اساس صحافی شوميز و يا جلد نرم با سيستم چسب گرم می
باشند ماشينهای پيشنهادی بشرح زير می باشد :

 .5دستگاه ورق تاکنی هوريزون مدل AFC-564A :

اين دستگاه با برخورداری از  6عدد شانه و يک شمشير  ,همچنين تنظيمات اتوماتيک و اپراتوری آسان ،اوراق چاپ
شده را بصورت فرم های  8صفحه ای تا می نمايد .بدليل استفاده از فرم های تاشده  ,کتابهای توليد شده با اين
سيستم در مقايسه با کتابهای چاپ شده توسط دستگاههای چاپ ديجيتال سايز  A3که بدليل سطح چاپ کوچکتر
امکان استفا ده از دستگاه ورق تاکن را ندارند از استحکام زيادی برخوردار هستند.

 .0دستگاه صحافی چسب گرم تمام اتوماتيک هوريزون مدل BQ-270V :

اين دستگاه که مجهز به سيستم تغذيه اتوماتيک و خط زنی جلد کتاب می باشد  ,جهت جوابگوئی به سيستم توليد
کتاب براساس تقاضا طراحی شده است  .تنظيمات اين دستگاه بگونه ای است که با اندازه گيری ضخامت هر بلوک
کتاب  ،ماشين را متناسب با آن تنظيم می نمايد .اپراتوری آسان  ,ورود اطالعات از طريق مانيتور لمسی  ،سيستم
چسب زنی عطف و کناره کتاب و ..توليد کتاب هائی با کيفيت عالی را ميسر می سازد.

 -0دستگاه برش سه طرف بر روباتيک هوريزون مدل HT-30C :

برش نهائی کتاب توليد شده  ,مرح له نهائی و از حساس ترين بخش های توليد کتاب محسوب می گردد .بديهی است
هرگونه اشتباه و يا استفاده از سيستم های غير معمول در اين بخش  ,باعث هدر رفتن زحمات و هزينه در بخش های
چاپ و صحافی خواهد شد.


دستگاه برش سه طرف بر روباتيک هوريزون مدل  HT-30C :که جهت انجام برش نهائی و در هماهنگی کامل
با دستگاه صحافی چسب گرم تمام اتوماتيک هوريزون مدل  BQ-270V :طراحی و ساخته شده است.



در صورت استفاده از سيستم انتخابی  Variable Trimming Device V-30Sبا توجه به بارکد درج شده
برروی جلد کتاب  ،اطالعات برش کتاب بطور اتوماتيک به ماشين منتقل و بالفاصله تنظيمات مورد نياز اعمال
می گردند.

جهت آگاهی بيشتر از مشخصات فنی ماشين آالت پيشنهادی و مشاهده ويدئوی عملکرد آنها به وب سايت شرکت
بهامين پويا  ،به آدرس  www.behaminpooya.comمراجعه فرمائيد.

