
Programvara

 CLARiSUITE -alternativ
CLARiSUITE®-lösningarna hjälper till 
att säkerställa att rätt kod finns på rätt 
produkt från linje till linje och anläggning 
till anläggning, samt ökar produktiviteten, 
minskar kostnaderna och skyddar ditt 
varumärke.

Dåliga koder kan leda till svinn, omarbete, böter och 
potentiell skada för ditt varumärke. För att undvika 
detta tillhandahåller CLARiSUITE® en komplett 
programvarulösning för design av utskriftsjobb plus 
anslutning, övervakning och styrning av skrivare, 
utskriftsjobb och extraenheter.

Detta programvarupaket består av:

•  En mallhanteringsdatabas som lagrar alla utskriftsjobb 
och tillhörande kodinformation

•  Ett användargränssnitt som gör det möjligt att visa 
status för alla skrivare och ladda ned utskriftsjobb/
data och samordna dem över flera skrivare

•  Ett WYSIWYG-designpaket för att skapa filer för 
utskriftsjobb

Drifttidsfördel
• Ställ in flera skrivare från en enda plats och minimera 

tidsåtgången vid linjestopp för en märkbart bättre drifttid
• Handhållna skannrar hjälper operatörer att snabbt välja 

meddelanden från ett jobblad eller en provprodukt, vilket 
ökar effektiviteten för konfigurationen av jobbet till mindre 
än 15 sekunder 

• Använd Alliance Software-licensen eller WebServer-utgåvan 
för att distribuera på en lokal eller virtuell server och möjliggöra 
åtkomst från flera enheter

Inbyggd produktivitet
• Centralt lagrade och hanterade jobbdata hjälper till att undvika 

förseningar vid start av produktionskörningar
• Koda dina produkter rätt första gången och varje gång så att 

din produktionskapacitet blir mer lönsam
• Diagnostik på skärmen spårar orsaker till driftstopp och hjälper 

till med felsökning för att få linjen att snabbt fungera igen

Kodsäkring
• Programvara minimerar och felsäkrar operatörsinmatningar 

av data för att minska fel
• Angivna felsäkringsregler under installationen hjälper till att 

säkerställa att operatörsinmatningar är begränsade till de val du 
anger, vilket resulterar i mycket färre fel och mycket fler korrekta 
koder

• Minska dyra omarbetningsförfaranden och undvik potentiella 
leverantörsböter när en felkodad produkt lämnar fabriken

Användarvänlig
• Intuitiva användargränssnitt och HMI med färgglad grafik är enkla 

och effektiva
• Skrivare kan hanteras från en enda skärm utan att man behöver 

gå till varje skrivare individuellt
• Fysiska och virtuella miljöer och programvara som fungerar i de 

modernaste IT-miljöerna för att säkerställa sömlös integration 
i alla anläggningar
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Tre utgåvor av CLARiSUITE erbjuds för att passa dina kodkrav och din IT-miljö. Funktionerna i varje utgåva möjliggör initiering av jobb, 
validering av streckkod, validering av tryckt kod (visuell) och loggning av data/händelser för att stödja OEE.

• Alliance-utgåva: Hela utbudet av funktioner, distribuerat på en dedikerad dator som kräver en hårdvarunyckel
•  Alliance SW-licensutgåva: Komplett utbud av funktioner, distribuerat på en lokal eller virtuell server, tillgänglig för datorer som kör 

fjärrskrivbordsprogramvara
• WebServer-utgåva: Underuppsättning av funktioner, distribuerad på en lokal eller virtuell server, tillgänglig via standardwebbläsare

Alliance Alliance SW-licens CWS (WebServer)

Hantering av 
utskriftsjobb/datakälla

• CLARiSOFTTM-databas

•  Extern ODBC-datakälla med enkel fråga, 
t.ex. MS Accesss, MS SQL, osv.

• CLARiSOFTTM-databas

•  Extern ODBC-datakälla med enkel fråga, t.ex. 
MS Access, MS SQL, osv.

 • CLARiSOFTTM-databas

•  Extern ODBC-datakälla med enkel fråga, t.ex. 
MS Access, MS SQL, osv.

Jobbval och start • Via CLARiTYTM-användargränssnittet

•  Via handhållen streckkodsläsare  
ansluten till CLARiTYTM-skrivare2

• Initierat centralt från CLARiNETTM

• Nätverksansluten streckkodsläsare

• Via CLARiTYTM-användargränssnittet

•  Via handhållen streckkodsläsare  
ansluten till CLARiTYTM-skrivare2

• Initierat centralt från CLARiNETTM

• Nätverksansluten streckkodsläsare

• Via CLARiTYTM-användargränssnittet

•  Via handhållen streckkodsläsare  
ansluten till CLARiTY-skrivare2

• Initierat från webbläsaren

• Nätverksansluten streckkodsläsare

Validering av streckkod • Skanner ansluten till CLARiTYTM-skrivare

• Nätverksansluten streckkodsläsare

• Skanner ansluten till CLARiTYTM-skrivare

• Nätverksansluten streckkodsläsare (fullständig)

• Skanner ansluten till CLARiTYTM-skrivare

• Nätverksansluten streckkodsläsare (begränsad)

Kodvalidering (visuell) • Via CLARiTYTM-skrivare3 • Via CLARiTYTM-skrivare3 • Via CLARiTYTM-skrivare3

Driftläge •  Windows®-program (7, 8, 10, Server 2008R2, 
Server 2012) som körs på en lokal server

•  Windows® program (7, 8, 10, Server 2008R2, Server 
2012) som körs på en lokal/virtualiserad server

•  Windows®-tjänst (7, 10, Server 2008R2) som 
körs på en lokal/virtualiserad server

Användargränssnitt/
HMI

• PC-baserad •  PC-baserad, om virtualiserad åtkomst via 
fjärrskrivbord till virtualiserad maskin

• Webbläsarbaserad

Licensiering • Hårdvarunyckel • Programvara • Programvara

Aktivitetsloggning •  Händelse/produktion/effektivitet/OEE till 
textfil

• Händelse/produktion/effektivitet/OEE till textfil • Exportera till CSV-fil

OPC-server Ja Ja Ja

Variabla 
datainmatningar

Alla fält Alla fält Endast textfält

Förhandsgranskning av 
utskriftsjobb

Ja Ja Nej

1 1210/1220 stöds inte 
2 Handskanner ansluten direkt till USB- eller RS232-porten på CLARiTY-skrivaren 
3 Fastmonterad visionsenhet ansluten direkt till RS232-porten på CLARiTY-skrivaren. Kontakta din lokala Videojet-representant för att diskutera visionsfunktioner. 
4 Konfigurationsberoende – rådfråga din lokala Videojet-representant

Kontinuerlig 
bläckstråleskrivare
- 1000 Line1

- 1860/1880
- 1580
- 1280/1240

Förpackningskodning/
Label Print & Apply 
(LPA)
- 2361
- 2351
- 2120
- 9550 Etikettutskrift

- Sato-skrivarmotorer
- Zebra-skrivarmotorer

Termisk bläckstråleskrivare
- 8610
- 8520
- 8510
- Wolke m610 advanced

Lasermärkning4

- De flesta CO2-lasrarna
- De flesta fiberlasrarna

Termotransferskrivare
- 6530
- 6420
- 6330
- 6320
- 6220

Kompatibel
Skrivare:

mailto:info.se@videojet.com

