
Kodların doğruluğunu sağlamaya 
yardımcı olan otomatik kalite kontrolleri 
olmaksızın her parçayı kodlamak için 
yavaş, uygulamalı çalışma

Çeşitli üretim aşamalarından sadece biri 
olan kod doğruluğu ve kalitesi, üretim 
personeliniz için her zaman akılda kalan 
bir iş değildir

Reddedilen parçalar nedeniyle pahalı 
malzeme kayıpları ve yeniden yazdırma 
maliyetleri

Gerekli manuel ayarlamalar nedeniyle kod 
tutarsızlıkları – özellikle de elde kullanılan 
kodlama cihazları veya geçici çözümler ile

MANUEL KOD GİRİŞİ

ZORLU İŞLEM YÖNETİMİKODLAMA HATALARI 
MALİYETLERİ ARTIRIR

DEĞİŞKEN KOD KALİTESİ

Videojet, parçaların markalanmasını 
otomatikleştirip basitleştirmeye yardımcı olabilir

Tek bir motorun 40.000 bileşenden oluşabildiği bir dünyada, havacılık ve otomotiv parçalarını düzgün şekilde 
kodlamak karmaşık bir süreç olabilir. Parça markalama, bir parçanın üretim süreci boyunca makineler tarafından 

birden fazla kez kodlanıp taranabileceği düşünüldüğünde daha da önem kazanmaktadır.

Her seferinde doğru kodu kolayca uygulayın, 
doğruluğunu kontrol edin ve müşterilerinize karşı 

saygınlığınızı koruyun.

Videojet uzmanları, size yardımcı olmak için buradalar.
www.videojet.com.tr/aerospace-and-automotive adresini ziyaret edin
0216 469 7982
iletisim@videojet.com
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Parça markalama karmaşık ve 
zaman alıcı olabilir

BUGÜNKÜ GERÇEK DURUMUNUZ

Karmaşık dünyanızı kolaylaştırmak 
için parça markalama çözümleri

DOĞRU KODLAMA 
ÇÖZÜMÜNÜ BULMA
• Neredeyse her tür havacılık veya otomotiv üretim 

işlemi için tasarlanmış yazıcılar 
•  Üretim miktarı ve kod içeriği gereksinimlerinize 

uygun kodlama çözümleri
•  Sektördeki en geniş saha ekibi ve yazıcılarınızın 

çalışmaya devam etmesine yardımcı olacak bir dizi 
hizmet seçeneği

HATA AZALTMA
• Kod doğruluğunu denetlemek 

için görmeye dayalı denetim 
sistemleri 

• Operatör kaynaklı kodlama 
hatalarını ortadan kaldırmaya 
yardımcı olmak için gelişmiş 
yazılım çözümleri

• Patentli CleanFlow® tıkanmayı 
önleyen yazdırma kafası tasarımı, 
daha az bakım ile baskı kalitesini 
daha uzun süre korumaya 
yardımcı olur

ENTEGRASYON
KOLAYLIĞI
• Üretim süreçlerinizde çalışmak için 

tasarlanmış çözümler
• Belirli markalama ihtiyaçlarınızı 

karşılamak için yerinde markalama 
sistemleri ve yazılımı

• Videojet ve üçüncü taraf seçenekler 
mevcuttur

OEM ONAYLI 
MÜREKKEPLER
• OEM özelliklerini karşılayan, 

maksimum tutunma, okunabilirlik ve 
dayanıklılık sağlayan mürekkepler

• 12 büyük havacılık ve otomotiv 
üreticisinden 27 mürekkep onayı 

• Çeşitli yüzeyler, performans özellikleri 
ve baskı renkleri için tasarlanmış 
mürekkepler

PARÇA İZLEME
• Parça ve alt düzenek ömrü izleme için müşteri 

gereksinimlerine uygunluğun sağlanmasına yardımcı olma
• Giderek otomatikleşen montaj için müşteri ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere makine tarafından okunabilen kodlar
• Bileşen çalışma ihtiyaçlarını karşılamak için dayanıklı kodlar

KOD GEÇİŞLERİ
• Operatörlerin işler ve parçalar arasındaki 

mesajları kolayca değiştirmesine yardımcı 
olan yazılım

• Serileştirme veya benzeri olmayan parça 
tanımlamalarını yönetme

• Birden fazla müşteri ve projedeki kod ve 
kalite özelliklerini koordine etme

Uzmanlarımız size şu
konularda yardım edebilir:


