
Elastyczne 
rozwiązanie 
zapewniające nowy 
poziom kontroli

Kontroler lasera

Oprogramowanie  
Videojet Touch Control Software+



Elastyczność integracji,  
prosta obsługa  
i zdalne sterowanie laserem

* Nie dotyczy przeglądarki internetowej Safari.

Oprogramowanie Videojet Touch Control Software+ (TCS+) 
powstało, aby umożliwić producentom zdalne sterowanie laserami 
Videojet za pośrednictwem kontrolera lasera TU440 lub z poziomu 
praktycznie dowolnego urządzenia z przeglądarką*.

Możliwość zdalnego sterowania rozwiązaniami do znakowania laserowego jest wygodna 
dla producentów, którzy nie są zmuszeni do korzystania z komputerów i mogą swobodniej 
wybierać urządzenia stosowane do sterowania laserami. Łatwa integracja z istniejącymi 
systemami pozwala producentom zaoszczędzić czas, obniżyć koszty prac rozwojowych 
i zmniejszyć do minimum liczbę błędów znakowania spowodowanych przez użytkowników.

Wydłużony czas działania 
Laserami Videojet można sterować za pomocą 
kontrolera lub praktycznie dowolnego urządzenia 
z przeglądarką. Sprawdzona konstrukcja kontrolera 
lasera znakomicie nadaje się do pracy w trudnych 
środowiskach o dużym zapyleniu i wilgotności. 
Dzięki stopniu ochrony IP65 kontrolera można też 
używać na liniach wymagających regularnego 
zmywania. 

Kontrola jakości nadruków
Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala 
na kontrolerze lasera TU440 z uruchomionym 
oprogramowaniem TCS+ oferuje wspomaganie 
wprowadzania informacji oraz łatwe wprowadzanie 
kodów, co pomaga ustrzec się ryzyka poprawek 
i zwrotów. Funkcja rejestracji zdarzeń pomaga 
śledzić zmiany w systemie, a rozbudowany 
mechanizm kontroli dostępu ogranicza możliwość 
wystąpienia błędów i przestojów spowodowanych 
przez użytkowników. 

Produktywność w standardzie
Rozwiązanie TCS+ umożliwia swobodny wybór 
urządzeń sterujących i monitorujących do większości 
systemów znakowania laserowego Videojet i nie 
wymaga pobierania dodatkowego oprogramowania. 
W celu usprawnienia integracji i wprowadzania 
nowych produktów zostało ono wyposażone 
w kreator konfiguracji linii. Oferuje także funkcję 
łatwej edycji szablonów, która pozwala szybko 
tworzyć treści i zarządzać nimi. 

Prostota obsługi
Kontroler lasera Videojet TU440 łatwo integruje 
się ze środowiskiem linii produkcyjnej. Dzięki 
interfejsowi z kolorowym ekranem dotykowym jest 
łatwiejszy w obsłudze niż poprzednie modele. Dzięki 
interfejsowi z kolorowym ekranem dotykowym 
jest łatwiejszy w obsłudze niż poprzednie modele. 
Wygląd i obsługa interfejsu są zawsze takie same, 
co sprzyja bezproblemowej pracy na liniach 
produkcyjnych. Sprawnie działająca, nowoczesna 
funkcja przeglądarki może z kolei być używana 
z większością systemów znakowania laserowego 
Videojet. 
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Sieć LAN lub Wi-Fi

Z oprogramowania TCS + działającego w przeglądarce internetowej 
można sterować wieloma systemami znakowania laserowego. 
W przeglądarce każdy laser jest przedstawiony na osobnej karcie. 
Wszystkie systemy znakowania laserowego muszą znajdować się w tej 
samej sieci co komputer lub urządzenie z przeglądarką, w której działa 
oprogramowanie TCS+. Aby możliwe było sterowanie przez Wi-Fi, każdy 
laser musi być wyposażony w zestaw Wi-Fi i zalogowany w sieci klienta.

Do sterowania systemami znakowania laserowego Videojet można użyć  
nowego kontrolera lasera Videojet TU440 lub praktycznie dowolnego  
urządzenia z przeglądarką.

Jeden kontroler lasera Videojet TU440 może sterować 
jednym zgodnym systemem znakowania laserowego 
Videojet, w tym większością laserów światłowodowych 
Videojet CO
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Naszym celem jest pomaganie klientom z branży pakowanych 
artykułów konsumenckich, produktów farmaceutycznych 
i wyrobów przemysłowych w zwiększaniu wydajności, 
ochronie i rozwijaniu marek oraz nadążaniu za trendami rynku 
i zmianami przepisów. Firma Videojet jest liderem technologii 
i ekspertem w dziedzinie atramentowego druku ciągłego 
(CIJ), termicznego druku atramentowego (TIJ), znakowania 
laserowego, nadruku termotransferowego (TTO), znakowania 
i etykietowania opakowań zbiorczych oraz różnych 
technologii drukowania. Na całym świecie zainstalowano już 
ponad 400 000 drukarek firmy Videojet.

Nasze urządzenia wykonują nadruki na ponad dziesięciu 
miliardach produktów dziennie. Oferujemy pomoc w zakresie 
sprzedaży, serwisu, szkoleń oraz stosowania naszych 
rozwiązań za pośrednictwem ponad 4000 pracowników 
biur firmy w 26 krajach na całym świecie. Ponadto 
sieć dystrybucyjna firmy Videojet obejmuje ponad 
400 dystrybutorów i producentów OEM, którzy obsługują 
135 krajów.

Zadzwoń pod numer 887 444 600 
Napisz na adres handel.em@videojet.com
lub odwiedź stronę www.videojet.pl
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Poczucie pewności w standardzie

Firma Videojet Technologies jest światowym liderem w branży identyfikacji 
produktów oferującym rozwiązania do drukowania na bieżąco, znakowania 
i kodowania. Nasza oferta obejmuje także płyny do konkretnych zastosowań oraz 
usługi LifeCycle AdvantageTM.

Siedziba światowa

Biura sprzedaży i placówki serwisowe 
firmy Videojet

Zakłady produkcyjno-rozwojowe

Kraje, w których znajdują się biura 
sprzedaży i placówki serwisowe firmy 
Videojet

Kraje, w których znajdują się biura 
sprzedaży i placówki serwisowe 
partnerów firmy Videojet
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