Software

CLARiSUITE -opties
TM

CLARiSUITE-oplossingen zorgen ervoor dat
de juiste code op het juiste product terecht
komt, van lijn tot lijn en van fabriek tot
fabriek, wat de productiviteit verhoogt, de
kosten verlaagt en uw merk beschermt.

Slechte codes kunnen leiden tot verspilling, herproductie,
boetes voor regelgevingsovertredingen en mogelijke
schendbaarheid van uw merk. Om dit te voorkomen
levert CLARiSUITE een volledige software-oplossing voor
afdruktaakontwerp, en het monitoren en controleren van
printers, afdruktaken en randapparatuur. Met de
software kunnen fabrikanten inefficiënties en de kans op
menselijke fouten verminderen om ervoor te zorgen dat
de juiste code steeds weer op de juiste verpakking komt.

Meer uptime

Code Assurance

• Stel meerdere printers op één locatie op, zodat er minder tijd nodig
is om de lijn stil te leggen waardoor de productiviteit toeneemt
• Met handscanners kunnen operators snel berichten selecteren van
een takensheet of voorbeeldproduct, zodat er in minder dan
15 seconden een lijn ingesteld kan worden
• Problemen snel identificeren en oplossen vanaf iedere locatie in de
fabriek met de WebServer-versie

• Software zorgt voor minder invoer van operators en controleert
deze invoer om het aantal fouten te verminderen
• Gespecificeerde regels voor foutcontrole tijdens het instellen,
zorgen ervoor dat de invoer van operators beperkt blijft tot de door
u gespecificeerde keuzes, met veel minder fouten en meer correcte
codes tot gevolg
• Verminder kostbare procedures voor herproductie en voorkom
mogelijke boetes van leveranciers als onjuist gecodeerde
producten de fabriek verlaten

Ingebouwde productiviteit
• Centraal opgeslagen en beheerde taakgegevens voorkomen
vertragingen bij het starten van productieruns
• Direct uw producten juist coderen, zodat u meer winst kunt maken
met uw productiedoorvoer
• Diagnostische schermen houden oorzaken van
productieonderbrekingen bij en helpen problemen op te lossen om
de lijn snel weer in productie te krijgen

Eenvoudig te gebruiken
• Intuïtieve gebruikersinterface en HMI's met kleurrijke graphics zijn
eenvoudig en efficiënt
• Printers kunnen vanaf één scherm worden onderhouden, zonder dat
iedere printer afzonderlijk moet worden bezocht
• Fysieke en virtuele omgevingen en software die wordt uitgevoerd in
de modernste IT-omgevingen voor een naadloze integratie in iedere
productieomgeving

CLARiSUITE -opties
TM

Software

Maak een keuze uit één van de CLARiSUITE-sets: Foundation-, Alliance- of WebServer-versie. Allemaal ontworpen om hoogwaardige Code
Assurance te bieden. Iedere versie bevat functies voor het starten van taken, barcodevalidatie, validatie van geprinte codes (Vision) en
gegevens/gebeurtenissen loggen ter ondersteuning van OEE.

Foundation
Afdruktaakbeheer/gegevensbron

Alliance

WebServer

• CLARiSOFT -database

• CLARiSOFT -database

• Eén query, externe ODBC-gegevensbron,
bijvoorbeeld, MS Access, MS SQL, etc.

• Eén query, externe ODBC-gegevensbron,
bijvoorbeeld, MS Access, MS SQL, etc.

• Via CLARiTY-gebruikersinterface

• Via CLARiTY-gebruikersinterface

• Via CLARiTY-gebruikersinterface

• Via handmatige barcodescanner2

• Via handmatige barcodescanner2

• Via handmatige barcodescanner2

• Centraal gestart door CLARiNET

• Centraal gestart door CLARiNET

• Gestart via webbrowser

• Op het netwerk aangesloten barcodescanner

• Op het netwerk aangesloten barcodescanner

• Scanner aangesloten op CLARi
   TY-printer

• Scanner aangesloten op CLARiTY-printer

• Scanner aangesloten op CLARiTY-printer

Codevalidatie (Vision)

• Via CLARiTY-printer3

• Via CLARiTY-printer3

• Via CLARiTY-printer3

Operationele modus

• Windows®-applicatie

• Windows®-applicatie

• Windows®-service

Gebruikersinterface / HMI

• Via een pc

• Via een pc

• Via een webbrowser

Activiteiten loggen

• Gebeurtenissen loggen

• Gebeurtenis / Productie / Efficiency / OEE

• Gebeurtenis / Productie

• Naar tekstbestand loggen

• Naar tekstbestand loggen

• Naar SQL-database loggen6

Taakselectie & starten

Barcode validatie

• CLARiSOFT -database
®

®

®

• Op het netwerk aangesloten scanner

• Exporteren naar CSV-bestand

OPC (Open Process Control)

Compatibele
Printer:

Ja

Ja

Ja

Continuous inkjet

Verpakkingscodering

Lasermarkeren4

- Excel 2000/178/DN
- 400-serie

- 2300-lijn
- 2120
- Overture/Patrion

Thermo inkjet5

- 1000-lijn1

Labels printen

Thermo transfer overprinters

- Sato-printengines
- Zebra-printengines
1 1210/1220 niet ondersteund
2 Handscanner, rechtstreeks aangesloten op USB- of RS232-poort van CLARiTY-printer
3 Vast gemonteerde camera, rechtstreeks aangesloten op RS232-poort van CLARiTY-printer. Neem contact op met uw plaatselijke Videojet-vertegenwoordiger om de
camerafuncties te bespreken
4 3020, 3410 en Focus-lasers uitgezonderd
5 Alleen Wolke m600 touch, Videojet 8510 en Videojet 8610 inbegrepen
6 CLARiSUITE WebServer-versie met Microsoft SQL Server Express. Er kunnen ook door de klant geleverde databases conform ODBC worden gebruikt
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