HP PageWide Web Press สรางสถิติพิมพงานสูง
สุด 500 พันลานแผน

กรุงเทพฯ, 21 ตุลาคม 2563 – เอชพี อิงค ประกาศ HP PageWide Web Press เครื่องพิมพอิงคเจ็ท สรางสถิติงาน
พิมพงานไดสูงถึง 500 พันลานแผน ผลจากปริมาณผูใหบริการดานการพิมพ (Print Service Providers) ทัว
่ โลกมี
การขยายตัวเติบโตอยางตอเนื่อง
“ผูใหบริการดานการพิมพ (PSPs) กลุมเครื่องพิมพ HP PageWide Web Press ตองการขยายชองทางสรางความ
สําเร็จและโอกาสใหมๆ เพิ่มความสามารถในแอปพลิเคชันการพิมพดิจิทัลในงานที่มีความซับซอนและสรางผลกําไร
มากกวาเดิม ขณะเดียวกันสามารถผลิตงานไดมากข้ น
ึ จากการพิมพระบบออฟเซ็ทมาเป็ นเทคโนโลยีดิจิทัลอิงคเจ็ท”
มร.คารล ฟาเร รองประธานและผูจัดการทว
ั ่ ไป HP PageWide Press กลาว “คูคาของเอชพี สามารถเพิ่มปริมาณ
งานพิมพจากการใชเครื่อง HP PageWide Press ไดมากข้ น
ึ สองเทานับตงั ้ แตการเขาตลาดที่งาน drupa 2016 หรือ
เป็ นอัตราการเติบโตสูงเกือบสองเทาของตลาดโดยรวม และโรงพิมพมากกวาครึ่งในกลุมนี้สามารถผลิตงานไดเกิน 1
พันลานแผนจากเครื่องพิมพที่ใชงานอยูอีกดวย”
HP PageWide Web Press เป็ นผูนําดานอิงคเจ็ทที่สามารถทําสวนแบงไดมากกวา 30% จากจํานวน 8.8 พันลาน
แผนของงานพิมพสีอิงคเจ็ทคุณภาพสูง ในไตรมาสแรกของปี 2563 (สามารถรับชมการใชงาน HP PageWide Web
Press T250 HD ใหม ไดที่ https://www.youtube.com/watch?v=L0HpZ8-08U4)

จํานวนการพิมพมากข้ น
ึ
ผูใหบริการดานการพิมพ ใชเทคโนโลยีในเครื่องพิมพ PageWide Web Press เพื่อรองรับงานการพิมพดิจิทัล อิงค
เจ็ทจํานวนมากในเชิงพาณิชย, สื่อสิงพิมพ, ธุรกิจการคา และไดเร็กเมล ซึ่งมีการขยายตัวทว
ั ่ โลก อยางเชน โรงพิมพ
Hatteras Inc.ในรัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา มีการขยายธุรกิจโดยการเพิ่มกําลังผลิต ดวยเครื่อง HP PageWide
Web Press T240 HD มาใชพิมพพ้ น
ื ผิววัสดุที่เบาไปจนถึงกระดาษหนา ในปริมาณจํานวนมากและมีคุณภาพสูง โดย
จอหน ออรแลนโด รองประธานฝายขายและการตลาดของ Hatteras Printing Inc.ไดย้าํ วา “ประสิทธิภาพการใช
งานที่หลากหลายของเครื่องพิมพเป็ นสวนสําคัญในการเติบโตทางธุรกิจอยางมาก” ในปัจจุบันโรงพิมพ Hatteras ให
บริการงานผลิตเพื่อสงทางไปรษณียและทางอิเล็กทรอนิกส สําหรับงานสิ่งพิมพเฉพาะดานรวมถึงงานดิจิทัลสําหรับ
ภาคการเงิน สุขภาพ การตลาดและภาคสาธารณชน
GGP Media GmbH ในเยอรมนี เป็ นสวนหนึ่งของ Bertelsmann Printing Group ผูนําดานงานพิมพของยุโรป
โรงพิมพ GPP ไดติดตงั ้ HP PageWide Web Press T490 HD เป็ นเครื่องที่สอง โดยในแตละปี สามารถผลิตสิ่ง
พิมพมากกวา 250 ลานรายการ รวมถึงนวนิยายยอดขายดี การตูนและนิตยสารแฟชัน
่
คริสตอฟ ลุควิก กรรมการผูจัดการของ GGP Media GmbH กลาวถึงความสําเร็จวา บริษท
ั ไมเพียงแตจะไดรับ
ประโยชนจากเทคโนโลยีการพิมพยุคใหมนี้เทานัน
้  ลูกคายังไดรับประโยชนดวยเชนกัน ทําใหเกิดความยืดหยุนสูง
สามารถผลิตงานพิมพที่มีจํานวนนอยและยังยนเวลาการผลิต การเพิ่มจํานวนเครื่องพิมพครัง้ นี้ เพื่อเป็ นการรองรับ
การเติบโตของตลาดการพิมพระบบดิจิทัล ตอบสนองความตองการปริมาณงานพิมพตอครัง้ ที่เล็กลง และการพิมพ
สต็อกหนังสือพิมพซ้าํ เครื่องพิมพรุนใหมมีเทคโนโลยีหัวพิมพ HP A55 Thermal Inkjet ที่ใหคุณภาพงานพิมพ
ขอความคมชัดที่ 305 เมตรตอนาที หรือ 1,000 ฟุตตอนาที
ProCo ในสหราชอาณาจักร ไดติดตงั ้ HP PageWide Web Press T240HD เครื่องแรกเมื่อปีที่แลว เพื่อผลิตงาน
พิมพไดเร็กเมลคุณภาพสูงจํานวนมาก “สําหรับ Proco ธุรกิจคือการมอบสิ่งใหมๆ เปิ ดพลังของความเป็ นตัวตน
เฉพาะของลูกคา ดวยความหลากหลายที่ยืดหยุนและคุณภาพสีของเอชพี เราสามารถเสนอตัวเลือกใหมๆ ใหกับ
ลูกคาที่ไมสามารถทําไดกอนหน านี้ นี่คือการเพิ่มมูลคามหาศาลใหกับธุรกิจของลูกคา และเป็ นปัจจัยสําคัญสําหรับ
ธุรกิจของเราเชนกัน ตอไปนี้ ธุรกิจการพิมพ ไมตองกังวลที่จะตองเลือกระหวางปริมาณการสงั ่ พิมพกับคุณภาพของ
งานพิมพอีกตอไป เฉกเดียวกับไมตองเป็ นหวงวาอะไรคือสิ่งที่เป็ นไปไดและสิ่งที่เป็ นไปไมได”
สมรรถนะใหมของ HP PageWide Web Press
สามารถเพิ่มจํานวนการพิมพใหมากข้ น
ึ โดยกําหนดคาจากแอปพลิเคชันของเครื่องพิมพ HP PageWide Web Press
T250 HD รุนใหมที่มาพรอม HP Brilliant Ink ที่พิมพบนกระดาษออฟเซ็ตแบบเคลือบและไมเคลือบผิวหลากหลาย
มากข้ น
ึ  เพื่อการใชงานเชิงพาณิชยที่ตองการงานพิมพจํานวนมาก

นอกจากนี้ เอชพี ไดรวมมือกับ Solimar Systems สําหรับการบริหารจัดการระบบเอกสารที่มีจํานวนมาก ภายใต
Solimar Chemistry™ Platform ประกอบดวย ReadyPDF® Prepress Server™, Rubika® และ SOLitrack™
จะชวยรองรับในขณะปฏิบัติงาน การเพิ่มประสิทธิภาพ และระบบการจัดการงานพิมพ พรอมทงั ้ ควบคุมการสงส่ อ
ื สิ่ง
พิมพและดิจิทัล และการสงเอกสารในแบบหลายชองทาง
ฟาเร อธิบายเพิ่มเติมวา “การรวมมือที่สําคัญนี้ ลูกคาของเอชพีจะไดรับประโยชนจากความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่มี
มายาวนานของ Solimar และระบบการจัดการงานชน
ั ้ นําของตลาด การผสมผสานโซลูชน
ั ่ ของ Solimar เขามา จะ
ทําใหผูใหบริการสามารถเพิ่มศักยภาพของกระบวนการทํางาน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด ตลอดจนใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีของเอชพีอยางเต็มที่ สามารถสรางผลกําไรใหธุรกิจไดมากข้ น
ึ ในทายที่สุด”
ดวยเครื่องพิมพขนาด 20 นิ้วถึง 42 นิ้ว และโซลูชน
ั ่ การผลิตที่หลากหลายของเครื่องพิมพอิงคเจ็ท HP PageWide
ชวยผูใหบริการ สามารถตอบสนองลูกคาที่ตองการงานพิมพคุณภาพสูง และในปริมาณงานมากได ตลอดจนการสราง
ซัพพลายเชนใหม เพื่อลดตนทุนการจัดจําหนายและสินคาคงคลัง นอกจากนี้ ความสามารถในการกําหนดจํานวนการ
สัง่ พิมพ จะทําใหลูกคามน
ั ่ ใจวา มีจํานวนหนังสือ นิตยสารและวารสารเพียงพอ อีกทงั ้ ยังสะทอนวาเป็ นการพิมพโดย
คํานึงถึงสิ่งแวดลอมเป็ นหลัก
ในการพิมพไดเร็กเมลและส่ อ
ื สิ่งพิมพเชิงพาณิชย ลูกคาของเอชพีไดรับประโยชนจากระบบอัตโนมัติและเครื่องมือ
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ที่มีการจํากัดงบประมาณการตลาด ในขณะที่ตนทุนกระดาษและคาใชจายการจัดสงเพิ่มสูงข้ น
ึ
HP Site Flow จะบริหารการดําเนินงานโดยอัตโนมัติและสรางประสิทธิภาพสูงสุด เชนเดียวกับโซลูชน
ั ่ ซอฟตแวร
Designer และ Composer จะชวยใหลูกคาสรางสรรคงานตางๆ จากขอมูล โดยลูกคาสามารถปรับเปลี่ยนขอความ รู
ปภาพ QR Codes ใหสมบูรณสุดทายกอนการพิมพ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องพิมพ HP PageWide Web Press นวัตกรรมการพิมพอิงคเจ็ท:
www.hp.com/go/pagewidewebpress
ขอมูลเกี่ยวกับ HP Inc.
เอชพี อิงคมุงมน
ั ่ สรางสรรคเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อประโยชนตอผูบริโภค ภาคธุรกิจ ภาครัฐและสังคมอยางแทจริง
ดวยพอรทโฟลิโอดานเทคโนโลยี ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ โซลูชน
ั ่ การพิมพ 3 มิติ และสงมอบ
ประสบการณที่ดีที่สุดใหกับลูกคา ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอชพี สามารถเขาชมไดที่ http://www.hp.com.

