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Igaüks, kes täna ostab 
trükiseid erinevatelt 

trükifirmadelt, 
kulutab tohutult aega 

hindade ja muude 
tootmistingimuste info

saamisele ja haldamisele. 
Just seda probleemi 

soovib iOnPrint
oma tarkvara abil 

lahendada.

sisuturundus

iOnPrint 
7. mail 2019 toimus Stockholmis 
Põhjamaade trükitööstuse kon-
verents PRINT NEXT 2019. 

E esti Trüki- ja 
Pakenditööstuse Liit osales 
konverentsil liidu ühisreisi 

raames, konverentsi programmis 
oli Katre Savi, ETPL ja K-Print OÜ 
ühisettekanne “Print in Estonia”. 
Konverentsi PRINT NEXT 2019 
messialal esitles end Eesti tark-
varalahenduse arendaja iOnPrint. 
Millega on tegemist ja kes on 
arenduse taga, tundis huvi ETPL 
tegevjuht Katre Savi. Küsimustele 
vastab iOnPrindi partner Kairit 
Parker, kelle peamine roll on 
platvormi turundamine ja 
 tutvustamine  välisturgudel.

Mis on iOnPrint ning 
millega see tegeleb?

iOnPrint on trükivahendajatele 
suunatud tarkvaralahendus, mis 
 lihtsustab trükitootmise hinnasta-
mist ja tellimist, võimaldades trüki-
tootmispakkumise koostada vaid 
mõne hetkega.
iOnPrindi meeskonna moodusta-
vad peamiselt arendajad. Kokku on 
platvormiga igapäevaselt seotud 
ca 10 inimest, neist vaid 2 ei tegele 
programmeerimisega.

Kust tekkis idee 
ja vajadus sellise 
lahenduse järele?

Tarkvaralahenduse idee kasvas 
välja Eesti vanima trükivahendus-
agentuuri Ellington vajadusest 
lihtsustada enda igapäevatööd. 
Tänaseks oleme loonud tarkvara-
lahendusele oma kaubamärgi – 
iOnPrint, mis elab juba oma elu. 
iOnPrint kaubamärgi all müüme 
seda tarkvaralahendust ka teistele 
vahendajatele, ja vahendusteenust 
pakkuvatele ettevõtetele.

Kellele iOnPrint on 
suunatud?

iOnPrint on trükikodade ja agen-
tuuride koostöö hõlbustamiseks 
loodud tarkvaralahendus. Usume, 
et selle lahendusega luuakse 
lisandväärtust kogu sektoris, 
 tõuseb ressursi kokkuhoid kõikides 
agentuurides ja trükikodades, kes 
võtavad lahenduse kasutusele.

– kohtumine PRINT NEXT 2019 konverentsilt

Fotol: Kairit Parker, iOnPrint partner
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Kui kaugel on 
 iOnPrint arendus?
Meil on toimiv lahendus, kuid 
arendus pole kindlasti valmis. 
Edukaks ekspordiks on näiteks 
väga oluline lisada logistika osa. 
Arendusprotsessis lähtume 
 eelkõige liitunud partnerite vaja-
dustest, kuna protsess on  
aja- ja rahakulukas. 
Detailsema ülevaate saamiseks 
tasub ettevõtetel meiega ühendust 
võtta ja tutvustame juba valmis 
lahendust ning planeeritavaid 
arengu suundi.

iOnPrint avas äsja oma veebilehe 
aadressil www.ionprint.eu

sisuturundus

Kas see tähendab, 
et Eesti trükikoda-
del võiks tekkida 
 võimalus koostöös 
 iOnPrintiga teha 
 edukamalt  eksporti?
Oluline tagaside välisturgudelt 
on, et lisaks oma trükipartnerite 
 iOnPrinti kaasamisele, sooviks nad 
näha oma võrgustikus juba liitu-
nud Eesti trükikodasid. iOnPrindis 
nähakse võimalust leida parim 
trükitootmise terviklahendus ja see 
on hea lisaekspordivõimalus Eesti 
trükikodadele.
iOnPrinti väljaspool Eestit tutvus-
tades turundame tegelikult ka kogu 
Eesti trükitööstust. 

iOnPrint lihtsustab
trükitootmise

hinnastamist ja 
tellimist

Väikestele ja keskmistele trükikoda-
dele on iOnPrint platvorm mugav 
töövahend omatoodete hinnasta-
miseks ja müügipakkumiste koos-
tamiseks. 

Kuidas iOnPrint 
 töötab? Kas tegemist 
on trükiste online 
 tellimiskeskkonna 
analoogiga?
Meil ei ole lõputuid, eelsisestatud 
tooteid ja hinnakirju, iOnPrint arvu-
tab hinna olemasolevate masinate 
ja materjalide põhjal.
iOnPrint võimaldab sisestada trüki-
töö hinnastamise mudeli parameetrid 
(masina töötunni, materjali, tööjõu, 
üldkulu jne hinnad) ning lahendus 
arvutab igale päringule vastava hinna 
ja tootmisplaani automaatselt, het-
kega. Võimaldades kiiresti otsus-
tada,  milline tarnija on töö jaoks 
kõige sobivam. 
Süsteem võimaldab hallata kõi-
ki teenusetüüpe, alates trüki-
ettevalmistusest, trükist kuni 
järel töötluseni, isegi jaotust. Igal 
trükikojal on võimalik lisada süs-
teemi oma materjalide andmed neile 
kehtivate hindadega. Materjalide 
valikut saab jooksvalt muuta või 
täiendada.
Teenus on pilvepõhine ja lahendus 
on mõeldud valdkonna professio-
naalidele, nii suurtele kui väikestele 
ettevõtetele.

Miks peaks Eesti 
 trükikojad liituma 
iOnPrintiga? 
Miks mitte kaasata tiimi tasuta 
müügimees?
Trükitootmisvaldkond on spetsiifi -
line ja klientide ning ka turuosaliste 
endi poolt keerukalt hoomatav. 
Turul pakutavad tootmis lahendused 
on kiiresti arenevad ja väga laia-
de võimalustega. Ettevõtted, kes 
valdkonnas tegutsevad ei suuda 
efektiivse toimimise tagamiseks 
kliendile terviklahendusi pakku-
da ja enamasti keskendutakse 

vastavalt kompetentsile ja tootmis-
võimalustele. Näeme, et agentuuril 
on täna suurem võimekus kliendile 
tervik lahendusi pakkuda. 
iOnPrint võimaldab saavutada 
 olulist ressursikokkuhoidu kõikide-
le osapooltele. 
Trükikodade jaoks kaob ära ressursi-
mahukas müügitööprotsess, kuid 
säilib võimalus ise oma hinna-
poliitikat kujundada ja juhtida. 
Standardiseeritud ja võrreldavaid 
hinnapäringud tehakse iOnPrint abil 
vaid nendele trükikodadele, kes 
vastavad kõikidele esitatud tehni-
listele nõuetele.
Trükikodade jaoks on iOnPrint 
hea moodul, mida kasutada maja-
siseseid hindu tehes. Kui masinad, 
materjali hinnad ja tunnihinnad 
on sisestatud, siis ei pea enam 
alternatiivseid lahendusi, Exceli 
vms, abil otsima. Lisaks võimaldab 
lahendus kasutajatele adekvaatset 
statistikat, mille abil tulevikus oma 
tootmist planeerida. 
iOnPrint eesmärk on laieneda 
välisturgudele, mis tähendab, et 
liitunud trükikodadel on võima-
lus hõivata uusi turge ja kliente 
eksport tegevusele suuri summasid 
panustamata.

Te olete platvormi 
tutvustanud ka 
 väljaspool Eestit, 
 kuidas on läinud ja 
millised on plaanid?

Meil on Eestis toimiv kontseptsioon, 
kuid meie soov oli kohtuda ka 
Rootsi, Norra ja Taani trükitööstuse 
esindajatega, et mõista, millised 
on sealsete ettevõtete vajadused 
ja kuidas iOnPrinti neile turgudele 
kohandada. 
Huvi, vahendajatele suunatud 
trüki tootmise tellimise automati-
seerimise vastu, on väga suur, 
kuna vahendajate roll neil turgudel 
on järjest kasvamas. Kuigi vara on 
veel hõisata, siis vähemalt on meil 
turgudelt positiivne tagasiside. 
Lahendame õiget probleemi!


