
Biuletyn informacyjny

Eliminacja kosztu błędów znakowania na 
materiałach budowlanych

Konsumenci, partnerzy biznesowi i organy 
nadzoru wymagają dokładniejszych oznakowań 
oraz informacji na produktach. Czy temu 
wyzwaniu można podołać, stosując obecne 
procesy oraz systemy znakowania?

Kontrola jakości nadruków to sposób na zapobieganie 
błędom z wyprzedzeniem, poprzez opracowanie 
procesów tworzenia wiadomości oraz wyboru zadania 
w taki sposób, aby w jak największym stopniu były 
odporne na błędy. Videojet jest pionierem idei 
i wdrażania kontroli jakości nadruków przy użyciu 
interfejsu, komputerowego oprogramowania do 
projektowania informacji i tworzenia reguł oraz pakietu 
do sterowania sieciowego. To rozwiązanie jest 
decydującym, ale często ignorowanym ogniwem 
w łańcuchu zapobiegania błędom w technikach 
znakowania i etykietowania.

W tym przewodniku omówiono czynniki 
o kluczowym znaczeniu dla procesu znakowania, 
a także możliwe usprawnienia, które przyniosą 
korzyści dzięki większej produktywności, mniejszej 
ilości odpadów, niższym kosztom i zarządzaniu 
ryzykiem.
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Błędy znakowania są kosztowne nie 
tylko dla zakładów produkcyjnych, ale 
także dla całego przedsiębiorstwa. 
Koszty powstają w związku 
z poprawkami wyrobu — o ile w ogóle 
można go poprawić i zakład jest 
w stanie tego dokonać. Jeśli produkcja 
trwa przez całą dobę, siedem dni 
w tygodniu, wprowadzenie poprawek 
może okazać się niewykonalne. Z kolei 
jeśli produkt został już oznakowany, 
zmiana oznaczenia lub przepakowanie 
wyrobu mogą być niewykonalne. Zdanie 
źle oznakowanego produktu do 
odpadów bywa droższe niż przeróbka, 
ale może to być jedyne wyjście.

Wymienione kłopoty i koszty to drobiazg  
w porównaniu z sytuacją, kiedy produkty  
z niepoprawnym oznakowaniem trafią na 
półki sklepowe lub do domów 
konsumentów. Oprócz kar ustawowych 
ryzykuje się również kosztowną szkodą dla 
wizerunku marki. 

Rzeczywiste koszty z pewności będą 
widoczne
Większość organizacji z trudem oblicza 
rzeczywisty koszt strat produkcji i 
ograniczenia mocy produkcyjnych na 
skutek błędów znakowania, nie 
wspominając o szkodach dla reputacji.

Konkretne koszty przeróbek giną wśród 
ogólnych wskaźników wydajności linii, więc 
łączny efekt takich pomyłek jest często 
nieznany.

Rzeczywisty 
koszt błędów 
znakowania
Prawidłowe znakowanie produktów jest ważne 
dla producentów, ponieważ sprzyja lepszej 
wydajności i przejrzystości łańcucha dostaw, 
a jednocześnie przekazuje konsumentom 
istotne informacje o nabywanych wyrobach.

Obecnie 
poprawne 
nanoszenie 
oznakowań 
jest nie tylko 
ważne, ale 
kluczowe.



Rzeczywista częstotliwość 
błędów znakowania. 
 
Oczywiście w firmie można 
z sukcesami zbudować samodzielnie 
jakiś rodzaj kontroli jakości nadruków.
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W praktyce błędy znakowania zdarzają się 
tak często, że są traktowane jak zwyczajne 
zjawisko.

Jeśli oznakowanie jest 
zawsze prawidłowe, 
wszystkie te kwestie 
znajdują rozwiązanie, 
zanim staną się 
problemami.

Znaczenie poprawnego znakowania

Producenci szukają sposobów, aby:
• wyeliminować błędy operatorów  

z procesów konfiguracji informacji  
i wyboru zadania,

• zmniejszyć do minimum koszty 
odpadów powstające wskutek 
błędów znakowania,

• ograniczyć koszty ponownych dostaw  
w związku ze zwrotem lub 
wycofaniem produktów,

• ograniczyć ryzyko strat handlowych 
na skutek dostarczenia niewłaściwych 
produktów,

• zminimalizować szkody dla marki 
przez ograniczenie skali zwrotów,

• spełnić wymagania sprzedawców 
detalicznych i organów nadzoru 
w zakresie jakości oraz identyfikacji 
wyrobów.

Można na przykład rozpocząć od tak 
prostych działań, jak przeszkolenie 
operatorów, poprawa ergonomii 
w punktach wprowadzania danych oraz 
wielokrotne kontrole przed uruchomieniem 
zadania druku. Te i inne metody skupiające 
się na pracy operatora mogą znacznie 
ograniczyć liczbę błędów. Jednak nawet 
przy założeniu, że takie działania podejmuje 
już większość firm, możliwości dalszych 
usprawnień są nadal olbrzymie.

Niedawno firma Videojet przeprowadziła 
ankietę wśród różnych producentów. 
Okazało się, że błędy znakowania 
występowały we wszystkich 
przedsiębiorstwach, a w wielu z nich były 
bardzo częstym zjawiskiem.

W blisko połowie ankietowanych firm 
problem z niepoprawnym oznakowaniem 
pojawiał się co najmniej raz w tygodniu,  
a u jednej czwartej respondentów co 
najmniej raz dziennie.

Aby przedsiębiorstwo odniosło realne 
korzyści z kontroli jakości nadruków, nie 
powinno ograniczać się do usprawniania 
czynności wykonywanych przez ludzi, lecz 
wdrożyć rozwiązania, które dzięki 
automatyzacji zapewnią maksymalną 
dokładność, a do minimum ograniczą 
ryzyko błędu człowieka.
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Ponad połowa błędów znakowania 
wynika z błędów operatorów — według 
naszych ankiet są one przyczyną 50–70% 
błędów. Najczęściej pomyłka polega na 
wprowadzeniu niepoprawnych danych 
i wyborze niewłaściwego zadania. W toku 
naszych badań stwierdziliśmy, że te dwie 
pomyłki powodują 45 procent błędów 
znakowania.

Producent we własnym interesie powinien 
poznać skalę i koszty pomyłek przy 
znakowaniu, a następnie podjąć stosowne 
środki zaradcze. Co więcej, wielu partnerów 
detalicznych obecnie wymaga zgodności 
z normami znakowania, przewidującymi 
wdrażanie i dokumentowanie metod 
eliminowania takich błędów.

Zaplanowana eliminacja błędów:  
procesy znakowania zapobiegające 
pomyłkom
Producenci i firmy pakujące potrzebują 
środków zdolnych z wyprzedzeniem 
rozwiązywać wszystkie te problemy — od 
nieujawnionych kosztów przez 
nieskuteczne środki zaradcze po żądania 
partnerów. Nie chcą reagować dopiero 
wtedy, gdy wystąpią problemy i pociągną 
za sobą koszty.

Problemy u źródła, czyli na linii 
produkcyjnej, można rozwiązywać na dwa 
sposoby:
• czynnie obniżając prawdopodobieństwo 

wystąpienia błędów;
• próbując wychwytywać już zaistniałe 

błędy, aby zminimalizować straty, 
skorygować błąd i jak najszybciej 
wznowić produkcję.

Nie jest to kwestia wyboru albo-albo. 
Nawet wtedy, gdy skutecznie zapobiegamy 
błędom znakowania, nadal powinniśmy 
mieć możliwość szybkiego reagowania 
i ograniczania szkód, gdyby coś się jednak 
nie powiodło. Oczywiście środki 
zainwestowane w zapobieganie mogą 
zwrócić się wielokrotnie w porównaniu 
z wydatkami na działania naprawcze.

 Lepiej zapobiegać 
błędom, niż liczyć 
straty

Nawet 70 procent błędów 
znakowania powstaje na 
skutek pomyłek operatora, 
przy czym prawie połowa 
z nich polega na błędnym 
wprowadzeniu oznakowania 
lub wyborze zadania.



Kontrola jakości nadruków od 
podstaw
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Dla sukcesu kontroli jakości nadruków kluczowe 
znaczenie mają interfejsy człowiek-maszyna, 
obejmujące zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie. 
Można i powinno się konstruować je tak, aby 
upraszczały wprowadzanie danych i pomagały 
zapobiegać błędom operatorów przy wprowadzaniu 
oznakowania i wyborze zadania. 

Jesteśmy także przekonani, że procesy znakowania 
można zreorganizować tak, aby obniżyć ryzyko 
wystąpienia błędów. Jest to możliwe dzięki 
ograniczeniu udziału operatora nawet do tego stopnia, 
że poprawne kody są automatycznie rozsyłane do 
właściwych drukarek w celu realizacji odpowiednich 
zadań druku. 

Które technologie w najwyższym stopniu zapewniają 
wprowadzanie właściwych danych i dokładne 
drukowanie, są szybkie oraz łatwe i wygodne 
w obsłudze, dzięki czemu przyczyniają się do 
osiągnięcia maksymalnego czasu sprawności linii 
i możliwie najkrótszego czasu przestojów? 
Wprowadzenie skutecznej kontroli jakości nadruków 
wymaga uwzględnienia wielu czynników, dlatego 
określiliśmy cztery filary wydajnego, efektywnego 
znakowania i nanoszenia nadruków, a kontrola jakości 
nadruków jest jednym z nich. 

Kontrola jakości nadruków to kompleksowe 
podejście firmy Videojet do zapobiegania 
błędom lub ich eliminowania w procesie 
znakowania i kodowania.

Cztery filary:

Kontrola jakości nadruków —
nasze rozwiązania służą nie tylko zapobieganiu 
błędom znakowania, ale też umożliwiają 
umieszczanie za każdym razem poprawnego 
nadruku we właściwym miejscu i na odpowiednim 
produkcie. Przyczynia się do tego efektywne 
projektowanie całego procesu znakowania, 
tworzenie go, zarządzanie nim oraz jego 
wdrażanie.

Wydłużony czas działania —
produkty z naszej oferty są projektowane z myślą  
o maksymalnym ograniczeniu planowanych  
i nieplanowanych przerw w pracy linii 
produkcyjnych.

Produktywność w standardzie —
zapewniając większą dostępność przez dłuższy 
czas, nasze rozwiązania pozwalają 
zmaksymalizować wydajność linii oraz obniżyć 
koszt posiadania.

Łatwa obsługa —
kluczowe znaczenie ma jakość, dokładność  
i wykorzystanie danych. Dlatego przy 
projektowaniu wszystkich naszych produktów 
zakłada się, że mają być obsługiwane szybko i łatwo 
na każdym etapie oraz zapewniać spójność 
informacji od momentu ich wprowadzenia do 
umieszczenia na opakowaniu.
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Nasza kompletna metodologia kontroli 
jakości nadruków opiera się na czterech 
podstawowych zasadach

1
Uproszczenie wyboru 
informacji, dzięki któremu 
operator wybiera treść 
informacji odpowiednią do 
zadania. 

2
Ograniczenie wprowadzania 
danych przez operatora 
wyłącznie do sytuacji,  
w których kontakt jest 
absolutnie niezbędny.

3
Automatyzacja informacji  
w największym możliwym 
stopniu, z zastosowaniem 
predefiniowanych reguł 
mających zapobiegać 
niepoprawnym wpisom.

4
Używanie miarodajnych 
źródeł danych, takich jak 
MES, SCADA, ERP lub innych 
korporacyjnych systemów 
IT, aby właściwe informacje 
były z nich automatycznie 
pobierane i wysyłane do 
drukarki, gdy operator 
wybierze zadanie druku.

Od interakcji pojedynczych operatorów do automatyzacji na skalę zakładu
Głównym celem kontroli jakości nadruków jest 
uproszczenie procesu wyboru informacji oraz 
ograniczenie możliwości wprowadzenia niewłaściwych 
danych, tak aby operatorzy niezawodnie wprowadzali 
właściwą treść oznakowania i przypisywali ją do 
odpowiedniego zadania druku.

Predefiniowane reguły znakowania maksymalnie 
automatyzują proces tworzenia takich informacji, 
minimalizując ilość danych wprowadzanych codziennie 
przez operatora i jednocześnie zapewniając, że 
jakiekolwiek dane, które operator musi sam 
wprowadzić, są zgodne z logiką i zasadami 
przynależnymi do określonego zadania.

Chociaż nie można całkowicie wyeliminować działań 
operatora, inteligentny interfejs może zawęzić jego 
udział do kilku kluczowych sytuacji, w których proces 
go wymaga. Jednak nawet wtedy interfejs może 
wymuszać wprowadzanie danych w z góry określonym 
formacie i zawężać wybór do dostępnych opcji, aby 
znacznie ograniczyć możliwość popełnienia błędu 
przez operatora.

Istotną rolę w zapobieganiu błędom i kontroli jakości 
nadruków pełni oprogramowanie. Techniki 
wykorzystujące komputery i sieć eliminują potrzebę 
tworzenia oznakowań na poszczególnych drukarkach, 
stanowią centralne źródło właściwych oznakowań oraz 
łączą drukarki z wysoce niezawodnymi źródłami 
danych, rozwiązaniami kontroli jakości i systemami 
śledzenia produktów w całym przedsiębiorstwie.

Im aktywniej organizacja angażuje się w kontrolę 
jakości nadruków, tym mniejsze jest ryzyko pomyłek 
operatorów i kosztownych błędów znakowania. Na 
kontrolę jakości nadruków nie składa się tylko jedna 
technika, ale pasmo możliwości — od pojedynczego 
operatora po całą strukturę operacyjną. Kontrola 
jakości nadruków umożliwia każdej organizacji 
optymalne wyważenie kosztów i korzyści.

Przyjrzyjmy się bliżej kontroli jakości nadruków oraz temu, 
jak rozwiązania Videojet pomagają producentom w jej 
realizacji.



8 

Cele te muszą być realizowane tak, aby 
operator mógł łatwo i skutecznie 
wykonywać swoją pracę. Na przykład, 
projektując interfejs, konstruktorzy firmy 
Videojet przewidzieli duży ekran 
dotykowy — o przekątnej 264 mm  
(10,4 cala) — oraz łatwy w obsłudze 
interfejs z czytelnymi czcionkami, 
zrozumiałą kolorystyką i łatwo 
wybieranymi przyciskami.

Wraz z wybieraniem opartym na 
kalendarzu, rozwijanymi menu, monitami 
o uzupełnienie pól i innymi wyżej 
wymienionymi elementami kontroli jakości 
nadruków fizyczna konstrukcja tego 
interfejsu praktycznie wyklucza błędne 
utworzenie kodu lub wybór niewłaściwego 
zadania przez w miarę uważnego 
operatora.

Wdrażanie inteligentnego 
interfejsu użytkownika
Wiele firm rozpoczyna ocenę rozwiązań do kontroli jakości nadruków oraz 
ich wdrażanie od interfejsu użytkownika. Celem jest w tym wypadku 
zarządzanie dopuszczalnymi parametrami treści oznakowania oraz 
wymuszanie ich stosowania, a także eliminacja błędów operatora  
z procesu wyboru zadania druku.

Interfejs użytkownika drukarki może 
być tak skonstruowany, aby obejmował 
wiele funkcji ułatwiających osiągnięcie 
wymienionych tu celów, na przykład:
• Wymóg osobnych autoryzacji 

użytkowników do tworzenia oznakowań 
i wyboru zadań.

• Ograniczanie typów parametrów 
oznakowania wprowadzanych przez 
operatora oraz zawężanie możliwości 
wyboru zadania do listy prawidłowych 
zadań, które zostały wcześniej utworzone 
i zapisane w systemie.

• Opatrywanie zapisanych zadań 
komunikatywną nazwą opisującą właściwy 
oznakowywany produkt.

• Używanie kalendarza do wyboru dat 
w celu wyeliminowania błędów mających 
źródło w odmiennych formatach daty dla 
różnych regionów lub produktów.

• Przypisywanie dat względnych w taki 
sposób, aby na przykład datę przydatności 
do użycia można było wybrać tylko 
z przedziału prawidłowych dat dla danego 
produktu.

• powiązanie dat przydatności do użycia 
z terminami ważności, tak aby po wybraniu 
terminu ważności automatycznie 
generowana była poprawna data 
przydatności do użycia,

• Ustanawianie reguł kalendarza 
uniemożliwiających operatorom 
wybieranie określonych dat, takich jak 
przypadające w weekendy lub święta, 
a także wykluczających używanie tych dat 
przez system przy automatycznym 
obliczaniu dat.

• Ograniczanie wyboru daty do listy 
rozwijanej w celu wyeliminowania błędów 
wynikłych z naciśnięcia niewłaściwych 
klawiszy.

• monitowanie o uzupełnienie niezbędnych 
pól i zatwierdzanie poprawności wpisów, 
zanim operator będzie mógł rozpocząć 
realizację zadania druku,

• zatwierdzanie danych przed każdą zmianą 
zadania, aby zagwarantować, że wybrano 
poprawne zadanie.



Wprowadzenie kontroli 
jakości nadruków
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Wdrożenie kontroli jakości nadruków w organizacji 
można rozpocząć od tak prostych działań, jak 
przeszkolenie operatorów, usprawnienie 
ergonomii w punktach wprowadzania danych oraz 
przeprowadzanie kontroli krzyżowej przed 
wysłaniem zadania druku.
Działania te mogą ograniczyć liczbę pomyłek, 
jednak ich nie wykluczają.

To jedyny dostępny na rynku interfejs 
użytkownika, który umożliwia wdrożenie 
modelu kontroli jakości nadruków firmy 
Videojet. Wprowadzamy go do 
szerokiego asortymentu naszych 
urządzeń, do których należą:
• systemy znakowania przy użyciu 

laserów CO2 oraz laserów 
światłowodowych,

• drukarki termotransferowe z serii 
DataFlex®,

• seria 2300 drukarek wysokiej 
rozdzielczości do opakowań,

• termiczne drukarki atramentowe 
8510,

• drukarki do ciągłego druku 
atramentowego 1550, 1650 i 1860

Rozbudowa rozwiązania do kontroli 
jakości nadruków o kolejne warstwy 
pozwala wdrożyć centralny system 
tworzenia informacji w jednej lokalizacji, 
a także przesyłanie oznakowań — 
zgodnych z wymogami prawnymi 
i skontrolowanych pod kątem 
jakości — do wszystkich drukarek 
w przedsiębiorstwie. Klient ma pewność, 
że na produktach są umieszczane 
właściwe oznakowania, co pozwala 
ograniczyć ryzyko, konieczność 
poprawek oraz wycofania produktów 
z rynku, a także buduje renomę marki. 
Ponadto usprawnione zarządzanie 
danymi oraz uproszczone wprowadzanie 
zmian pozwalają zwiększać wydajność 
i osiągać cele w zakresie automatyzacji.

Korzyści 
z dokładnych 
oznakowań:
•  niższe koszty ogólne, brak 

konieczności tworzenia projektów 
oznakowań dostosowanych do 
różnych rodzajów drukarek oraz 
opanowywania obsługi 
i stosowania oprogramowania 
różnych drukarek,

•  większa kontrola i wydajność 
dzięki możliwości przygotowania 
jednej informacji, z dala od linii 
produkcyjnej, a następnie 
drukowania jej na dowolnej 
drukarce,

•  lepsza jakość oznakowań 
i mniejsza liczba błędów dzięki 
takim funkcjom, jak wspomagane 
programowo tworzenie złożonych 
lub połączonych pól, 
bezproblemowa łączność 
z rozmaitymi bazami danych czy 
podgląd wydruku pozwalający 
sprawdzić gotowy projekt, a także 
dzięki wielu innym 
zaawansowanym funkcjom.
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znakowania i kodowania, płyny do konkretnych zastosowań oraz serwis 
urządzeń w całym cyklu eksploatacji.
Naszym celem jest pomaganie klientom z branży 
pakowanych artykułów konsumenckich, produktów 
farmaceutycznych i wyrobów przemysłowych 
w zwiększaniu wydajności, ochronie i rozwoju marek oraz 
nadążaniu za trendami na rynku i zmianami przepisów. 
Firma Videojet jest liderem technologii i ekspertem 
w dziedzinie atramentowego druku ciągłego (CIJ), 
termicznego druku atramentowego (TIJ), znakowania 
laserowego, druku 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. Firma oferuje pomoc 
w zakresie sprzedaży, serwisowania, szkoleń oraz 
zastosowań swoich rozwiązań za pośrednictwem ponad 
4 000 pracowników naszych biur w 26 krajach na całym 
świecie. Firma Videojet posiada także sieć dystrybucyjną, 
która obejmuje ponad 400 dystrybutorów i producentów 
OEM obsługujących 135 krajów.

Siedziba światowa

Biura sprzedaży i obsługi firmy 
Videojet

Zakłady produkcyjno-rozwojowe

Kraje, w których działają biura 
ds. usług i sprzedaży firmy 
Videojet

Kraje, w których działają biura 
ds. usług i sprzedaży partnerów 
firmy Videojet
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