Studium przypadku

The Original Philadelphia Cheesesteak Co.

Czystsze znakowanie
opakowań zbiorczych
Konsolidacja procesów znakowania
opakowań zbiorczych przynosi
smakowite rezultaty
Filadelfijska kanapka cheesesteak dla niektórych stanowi wartą

Uzyskane rezultaty w pełni usatysfakcjonowały firmę

grzechu przyjemność, a dla innych stały składnik diety. Ten

The Original Philadelphia Cheesesteak Co. Całkowicie

pobudzający kubki smakowe przysmak składający się z cieniutkich

wyeliminowano przestoje związane ze znakowaniem i koszty

plasterków wołowiny, kurczaka lub wieprzowiny ułożonych w bułce

etykietowania. Największe korzyści są jednak związane

pochodzącej z piekarni Amoroso i polanych dużą ilością roztopionego

z wykorzystywaną w drukarkach Videojet technologią

sera pochodzi z Filadelfii (stan Pensylwania, USA), ale obecnie jest

mikroczyszczenia, która nieustannie chroni głowice drukujące

spotykany w barach kanapkowych na całym świecie.

przed kurzem i innymi zanieczyszczeniami, co przekłada się na

Wiele z nich jest prowadzonych przez rodowitych filadelfijczyków,
którzy po zmianie miejsca zamieszkania nie mogli znaleźć

stałą, wysoką czytelność nadruków, niemożliwą do uzyskania
w ramach stosowanego wcześniej dwuetapowego procesu.

prawdziwych kanapek cheesesteak w swoich nowych miastach
i z tego powodu zdecydowali się na otwarcie własnych lokali. Istnieje
duże prawdopodobieństwo, że przygotowując swoje produkty,
korzystają z cieniutkich plasterków
miękkiego mięsa pochodzącego z firmy
The Original Philadelphia Cheesesteak Co.,
będącej niszowym producentem tego
niezbędnego składnika filadelfijskiej
kanapki, a konkretnie z dwóch
przebadanych przez Departament
Rolnictwa USA zakładów znajdujących
się w samym sercu Filadelfii.
Przez lata swojej działalności firma
stosowała dwuetapowy proces znakowania wykonanych z tektury
falistej opakowań transportowych: najpierw nadrukowywała datę oraz
kody partii bezpośrednio na pudełku przy pomocy atramentowej
drukarki punktowej, a następnie przy pomocy etykieciarki umieszczała
kod kreskowy UPC w rogu opakowania. Ostatecznie zadecydowano o
konsolidacji tych funkcji, wybierając cztery drukarki atramentowe
dużych znaków Videojet® z serii 2300.

„Wyraźne i czytelne nadruki mają
duże znaczenie zarówno dla samej
firmy, jak i dla naszych
dystrybutorów, gdyż ułatwiają
procesy śledzenia, identyfikowania,
magazynowania, składowania,
ponownego zamawiania
i rozliczania produktów, a także
realizacji zleceń. Wszystko jest ze
sobą powiązane. Obecnie firmy
właśnie w taki sposób identyfikują,
składują i magazynują produkty,
przygotowują i weryfikują
zamówienia, a także dokonują ich
wysyłki i rozliczeń. Czytelne nadruki
mają wpływ na cały łańcuch dostaw”.
Jim Trivelis, Prezes
The Original Philadelphia Cheesesteak Co.

Budynek o powierzchni 80 000 stóp kwadratowych mieszczący siedzibę
i zakład firmy The Original Philadelphia Cheesesteak Co.

Wielokanałowa sprzedaż

Z uwagi na fakt, że firma The Original Philadelphia Cheesesteak

Firma The Original Philadelphia Cheesesteak Co. wytwarza dwa rodzaje

Co. obsługuje niemal 200 jednostek SKU, Jim Trivelis podkreśla,

mięsa do kanapek — surowe, znajdujące się w postaci zamrożonej, oraz

że operator pracujący na linii może być zmuszony zmieniać

poddane pełnej obróbce termicznej. Produkty są sprzedawane za

nadruki nawet 10 razy dziennie.

pośrednictwem różnych kanałów, w tym do krajowych
i regionalnych dystrybutorów, którzy z kolei
odsprzedają je barom kanapkowym, małym rodzinnym
delikatesom i firmom zajmującym się sprzedażą
żywności na stadionach i kampusach uczelnianych.

„Czytelne
nadruki mają
wpływ na cały
łańcuch dostaw”.

W laptopie pracującym w biurze inżynierów produkcji
znajduje się globalna baza danych jednostek SKU
przypisanych do produktów wytwarzanych przez
firmę, które zostały wczytane do czterech drukarek
Videojet z serii 2300. Po utworzeniu na komputerze

Firma The Original Philadelphia Cheesesteak

nowej jednostki SKU jest ona przenoszona

Co. zaopatruje także właścicieli marek własnych sprzedających

do drukarek za pomocą pamięci USB. Wybór

oferowane przez siebie towary w sieciach restauracji szybkiej obsługi

konkretnego nadruku jest niezwykle prostym i trwającym mniej

oraz w sklepach typu convenience. Ponadto, dzięki własnemu

niż minutę procesem, który przeprowadza się z poziomu ekranu

programowi Licensed-2-Sell , firma odsprzedaje swoje produkty innym

dotykowego drukarki.

®

przetwórcom i producentom, którzy wykorzystują je jako składnik pizzy,
sałatek i sosów sałatkowych, przekąsek oraz gotowych kanapek. Duże
ilości towarów są także zakupywane przez siły zbrojne USA.

„Stosujemy jednolite rozwiązanie w zakresie obsługi kodów
kreskowych UPC oraz znakowania w odniesieniu do wszystkich
naszych produktów. Taki format zapewnia prostotę obsługi
i programowania” — mówi Jim Trivelis. „Po zainstalowaniu
w drukarkach Videojet globalnej bazy danych pozostaje ona
niezmieniona aż do momentu dodania nowej jednostki SKU
lub wprowadzenia konkretnej, zgłoszonej przez klienta zmiany
formatu, co zresztą zdarza się rzadko. Jesteśmy także w stanie
drukować kody kreskowe w formacie UCC/EAN-128, który pozwala
nam umieścić w samym kodzie informację o produkcie oraz
o profilu firmy”.

Ekran dotykowy urządzenia Videojet 2300 z wstępnie wczytanymi
danymi umożliwia szybkie wykonywanie zmian produkcyjnych.

Zawsze czytelne nadruki i niższe koszty
Wszystko zaczyna się w dwóch zakładach produkcyjnych w Filadelfii
— w pierwszym z nich, o powierzchni ok. 3700 metrów kwadratowych,
wytwarzany jest produkt poddany pełnej obróbce termicznej,
natomiast w drugim, zajmującym powierzchnię ok. 7400 metrów
kwadratowych, przetwarzane jest mięso surowe. Ta część służy także
jako siedziba spółki i miejsce pracy drukarek
Videojet z serii 2300.
Paczkowana wołowina bez kości, białe mięso
z kurczaka bez kości/bez skór oraz paczkowana
wieprzowina bez kości — wszystkie te rodzaje
mięsa trafiają do zakładu ze współpracujących

Konsolidacja procesów znakowania
Zdając sobie z sprawę z tego, że połączenie dwóch procesów
w jeden będzie wydajniejsze i przyniesie więcej korzyści
ekonomicznych, Jim Trivelis wraz z pracownikami działu
produkcji oraz inżynierami zaczęli zastanawiać się nad

„Ten system druku
jest po prostu o wiele
łatwiejszy
w obsłudze
i dużo czystszy”.

z firmą dużych ubojni. Otrzymany surowiec
podlega odpowiedniej obróbce. Przed zapakowaniem, zamrożeniem
i kondycjonowaniem następuje jego przyprawienie i dodanie marynaty.
Po pokrojeniu mięso jest porcjowane i pakowane w zakładzie
przetwarzania mięsa surowego lub poddawane obróbce termicznej
i pakowane w zakładzie przetwarzania mięsa poddanego pełnej
obróbce cieplnej.
Po zakończeniu tych czynności można już przygotować zamówienie do
wysyłki. W związku z korzystaniem z mało wydajnego, dwuetapowego
procesu znakowania opakowań wykonanych z tektury falistej, proces ten
sprawiał trudności firmie The Original Philadelphia Cheesesteak Co.
Prezes Trivelis podkreśla, że stare, atramentowe drukarki punktowe

wykorzystaniem atramentowych drukarek dużych
znaków. Ostatecznie firma zdecydowała się na
zakup czterech drukarek Videojet z serii 2300 oraz
na ich instalację w zakładzie przetwarzania mięsa
surowego. Trzy spośród nich działają na potrzeby
produktów znajdujących się na trzech oddzielnych
liniach, natomiast czwarta jest zainstalowana na
linii pojedynczej.

„Etykieciarki i drukarki punktowe po prostu nie nadążały
za naszymi wymogami w zakresie prędkości” — mówi
Trivelis. „Konfiguracja etykieciarek była dość czasochłonna,
a przeprowadzenie operacji zmiany nadruku trwało dobrych
kilka minut” — dodaje.
W firmie od razu zauważono korzyści wynikające ze zmiany.
Drukarki nanoszą zawsze czytelne dane zmienne, takie jak data,
kod partii i produktu oraz kod kreskowy UPC nawet na
30 pudełkach na minutę, co przekłada się na 12 000 pudełek
w ciągu ośmiogodzinnej zmiany i 60 000 pudełek tygodniowo.

nanosiły nadruki, które miały tendencję do blednięcia lub rozmywania
się. Z kolei liczne przestoje etykieciarek zmuszały pracowników do
ręcznego naklejania etykiet, co odrywało ich od innych zadań.
„Wszyscy nasi klienci żądali wysokiej jakości nadruku kodów kreskowych
UPC i informacji o produkcie, co było jednym z powodów, dla których
korzystaliśmy z etykieciarek” — wspomina Prezes Trivelis. „Coraz więcej
dystrybutorów przechodzi na automatyczne systemy skanujące.
Nieczytelne kody mogą generować realne straty finansowe i wpływać
na pogorszenie możliwości prowadzenia interesów. Musieliśmy więc
podjąć odpowiednie kroki” — dodaje Trivelis.

Drukarki Videojet® z serii 2300
Urządzenia Videojet z serii 2300 to
rodzina trzech drukarek
atramentowych dużych znaków
o wysokiej rozdzielczości
znakowania, które oferują wiodącą
w swojej klasie, zawsze jednolitą
jakość druku na opakowaniach
o porowatej powierzchni i opakowaniach zbiorczych. Systemy
te zostały zaprojektowane oraz wyprodukowane z myślą
o niezawodnym drukowaniu kodów alfanumerycznych czasu
rzeczywistego, kodów kreskowych i grafik o wysokim stopniu
dokładności i jakości. Możliwość ustawiania wysokości
głowicy w wielu różnych położeniach zapewnia zaspokojenie
w sposób perfekcyjny wszystkich potrzeb w zakresie nanoszenia
nadruków. Drukarki Videojet z serii 2300 pozwalają na druk
informacji zmiennych (np. kodów kreskowych, dat, logo i grafik),
łącząc w sobie wysoką rozdzielczość drukowania oraz prostotę
interfejsu użytkownika, co sprawia że wybór informacji oraz sam
proces drukowania jest szybki, łatwy i pozbawiony błędów.

Czysta wydajność
Jedną z najważniejszych funkcji jest jednak zastosowana
w drukarkach technologia mikroczyszczenia, dzięki której możliwe
jest całkowite wyeliminowanie strat oraz przestojów, gdyż operatorzy
pracujący na linii nie muszą jej zatrzymywać w celu napełnienia,
przepłukania i oczyszczenia głowicy.
Cały atrament użyty w procesie mikroczyszczenia jest automatycznie
przefiltrowywany i przeznaczany do ponownego użycia, co pozwala
na zminimalizowanie strat i wycieków oraz na zapewnienie czystości
na stanowisku pracy (co było niemożliwe do osiągnięcia w przypadku
starych, atramentowych drukarek punktowych). Interfejs użytkownika
obejmuje także funkcje monitorowania poziomu zużycia atramentu
oraz ostrzegania o jego niskim poziomie, co pozwala operatorom
wymieniać atrament bez konieczności zatrzymywania procesu
produkcji. Jest to kolejny czynnik, który wpłynął na przyspieszenie
szybkości produkcji w firmie The Original Philadelphia Cheesesteak Co.

„Gdy zaczęliśmy rozważać
konsolidację procesów,
wiedzieliśmy, że dane zmienne
drukowane na pudełkach,
w szczególności kody kreskowe
UPC, muszą być czytelne,
a ponadto że operacje
drukowania powinny być
wykonywane w sposób
w pełni zautomatyzowany.
Nie chcieliśmy, aby były one
przeprowadzane przez personel”.

„Pracownicy mówią mi, że dzięki temu rozwiązaniu oszczędzamy
naprawdę sporo czasu. Jest to jedna z tych funkcji, które pozwoliły im w
pełni przekonać się do tego systemu drukowania” — mówi prezes Trivelis.

Przyszłość

„Jest on po prostu o wiele łatwiejszy w obsłudze i dużo czystszy” —

Prezes Trivelis jest zdania, że dzięki oszczędnościom na atramencie,

dodaje. Obecnie, każda z drukarek Videojet z serii 2300 jest zainstalowana

etykietach i kosztach pracy, inwestycja w zakup drukarek Videojet z

na indywidualnie zaprojektowanym i wyprodukowanym wózku

serii 2300 zwróci się po około roku użytkowania. Scott Holdredge,

czterokołowym, który może być wsuwany na linię lub z niej wysuwany,

dyrektor ds. produkcji, mówi, że drukarki Videojet z serii 2300

dzięki czemu w razie potrzeby istnieje możliwość zmiany położenia

stanowią część ogólnej strategii automatyzacji zakładu wdrażanej

drukarki. Rozwiązanie to stanowi dodatkową wygodę dla operatorów.

przez firmę The Original Philadelphia Cheesesteak Co.
Drukowanie danych zmiennych staje się coraz ważniejsze z uwagi
na fakt, że klienci firmy działają na tak odległych rynkach jak
Bermudy, Azja Południowo-Wschodnia czy Karaiby, a dystrybutorzy
wymagają przesyłania opakowań z czytelnymi nadrukami. Dzięki
nim nasze opakowania mają estetyczny wygląd” — mówi Scott
Holdredge. „Klient może bez problemu dostrzec, jaki produkt
otrzymuje” dodaje Holdredge.

Nadruk umieszczony na kartonie opuszczającym
zakład firmy The Original Philadelphia Cheesesteak Co.
obejmujący datę, numer partii i kody kreskowe.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem:
www.videojet.eu/pol/meat-poultry-coding.html
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