Dağıtım zincirinizin her
halkasında güvenilir ve
tutarlı kod kalitesi

Büyük Karakterli Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

Videojet 2351 ve 2361 yüksek
çözünürlüklü mürekkep
püskürtmeli yazıcılar

Videojet 2351 ve 2361 mürekkep
püskürtmeli yazıcılar: İşinizi
hafifletmek için zorlu koşullarda
çalışmak üzere tasarlandı

İsteğe bağlı yazdırma çözümüyle güvenilir yazdırma
performansı ve asgari bakım ihtiyacı
Büyük karakterli mürekkep bazlı sistem, hızlı başlangıç olanağı ve dağıtım
zincirinizin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış dayanıklı kodlar sunar.
Uzun kullanım sürelerinde dahi tutarlı metin, logo ve barkod kalitesi sunan
isteğe bağlı yüksek çözünürlüklü yazıcı serisi.
Patentli mikro temizleme işlemimiz ve saniyeler içinde değiştirilebilen mürekkep
dönüş hattı filtremizle asgari müdahale ve bakım.
Videojet CLARiTY TM arayüzü, giriş verilerini standartlaştırarak operasyonu
sadeleştirir ve kodlama hatalarının asgaride tutulmasına yardımcı olur.
Videojet LifeCycle AdvantageTM hizmeti, hatlarınızı işler halde tutmanıza yardımcı
olmak için maksimum yazıcı performansını proaktif olarak korumanızı sağlar.

Müşteri odaklı özellikler
• Bağımsız ve son derece kompakt ünite, yerden tasarruf sağlar ve kolayca entegre olur
• Yukarı bakan ekran konveyör hattına bağlandığında görüntüleme açısının ayarlanmasına olanak tanır
• B
 asınçsız ve damlatmayan mürekkep kutusu, mürekkebin üretim durdurulmadan değiştirilmesini
mümkün kılar. Sıvı Kimlik Numarası (FIN) sayesinde yanlış mürekkebin eklenmesi engellenir.
• B
 asınçlı hava ile çalışan mürekkep sistemi; pompalar, solenoidler ve diğer hareketli parçaların
bakımından kaynaklanan hat duruş sürelerini neredeyse tamamen ortadan kaldırır
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Patentli mikro temizleme teknolojisi, tutarlı
baskı kalitesini korumaya yardımcı olur
Videojet 2300 serisinin mikro temizleme özelliği, yazdırma kafası
yüzeyindeki toz ve kalıntıları atarak püskürtme uçlarındaki olası
tıkanıklıkların giderilmesine yardımcı olur. Videojet mikro temizleme
teknolojisini diğerlerinden ayıran şunlardır:
• O
 tomatiktir; süreci başlatmak için tesis personeli tahsis edilmesini
gerektirmez
• Yazdırmaya engel olmaz; yazdırmayı durdurmanızı gerektiren
süre tabanlı temizleme sistemlerinin aksine, kısa temizleme işlemi
yazdırmalar arasında gerçekleştirilmesi sağlanabilir
• Üflenerek atılan mürekkep geri dönüştürülür ve yazdırma
sistemine geri döner, böylece kullanıcılar şu avantajları elde eder:

Videojet 2351 ve 2361: Daha az
karmaşa ve bakım ihtiyacı
Zamanınız değerlidir. Yazıcınızla uğraşmak sizin asıl önceliğiniz
olmamakla birlikte düzenli bakımın atlanması kod kalitesiyle ilgili
sorun yaşanmasına neden olabilir. Videojet 2351 ve 2361, özellikle
bakım gereksinimlerinizi sadeleştirmek ve azaltmak için
tasarlanmıştır.
Düşük maliyetli mürekkep dönüş hattı filtresi kullanımı, temizleme
döngüsünün her gün değil, ayda bir uygulanmasını mümkün kılar.
Böylece mürekkebin yere, ekipmana veya ürün ambalajına dökülme
olasılığı en aza indirilir.

1. Optimum mürekkep kullanımıyla daha düşük işletim giderleri
2. Temizleme sırasında atılan mürekkep havaya karışmadığı için
daha temiz operasyon
3. İşletim giderleri veya temizlik açısından olumsuz etkisi
bulunmadığından daha sık temizleme işlemi yapılabilir

Farkı görün:
Mikro temizleme olmadan

Tıkanmalar ve kod bozulmaları sıkça görülür

Hızlı, kolay ve daha temiz mürekkep dönüş hattı filtresi değişimi

Mikro temizlemeyle

Videojet 2300 serisi yazıcılarda önceden her gün yapılması gereken
mürekkep kabı temizleme işlemi, 2351 ve 2361 modellerinde ayda
bir filtre hattı değişimine indirgenmiştir. Bu yenilik, kullanıcıların,
büyük ölçüde temizleme aralıklarının kaçırılmasından kaynaklanan
kirlilik ve tıkanıklıklardan kaçınmasına olanak tanır.
İstenen yazdırma kalitesini korumak için her gün yapılması gereken
bakım, yazdırma kafası yüzeyinin günde bir kez silinmesine
indirgenmiştir.
Bir diğer kolaylık: CLARiTYTM kullanıcı arayüzüyle çalışan çalışmaya
hazırlama süreci, harici ekipmana duyulan ihtiyacı ortadan kaldırır ve
yeniden çalışmaya hazırlama süreci gereken durumlarda yazıcının
hızla ve kolayca tekrar kullanıma alınmasını mümkün kılar.

Kod, net ve son derece okunaklı kalır
* Test, mikro temizleme teknolojisiyle ve bu teknoloji olmaksızın karton üzerine yapılan 5000 baskıdan
sonra alınan örnekleri esas almaktadır.
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Koli kodlama ve isteğe bağlı
yazdırma çözümünün verimliliği

Güvenilir koli kodlama, dağıtım
zinciri verimliliği için kaçınılmazdır

İsteğe bağlı yazdırma özellikli koli
kodlamayla ilgili olarak

En temel düzeyde barkod ve metin formundaki kod verileri, koli
içeriğinin kolayca tanımlanmasını mümkün kılarak üreticiden
perakendeciye veya nihai hedefine ilerleyişi sürecinde kolilerin
yüklenmesini, indirilmesini, depolanmasını vb. sağlar.

Kolilere uygulanacak kod bilgileri bağlamında özgün ihtiyaçlara
göre farklı yaklaşımlar söz konusu olabilir Ön baskı uygulanan
koliler, genel olarak tutarlı okunaklılık sağlar ancak aynı zamanda
özgün SKU'ların geniş ve maliyetli envanterlerinin yönetilmesi
anlamına gelir. İsteğe bağlı koli kodlama çözümü, şu operasyonel
avantajları sunabilir:

Ayrıca koli kodlama şunları yapabilir:
• Ürün ve ambalajın izlenebilirliğini sağlamaya yardımcı olabilir
• Üreticilerin sektöre dair düzenlemelere ve müşteri
gereksinimlerine uyum sağlamasına yardımcı olabilir
• Fabrika ve depo süreçlerinin otomatikleştirilmesine yardımcı
olabilir
• Kolilerin görünümünün iyileştirilmesine ve ambalajın markayla
ilişkilendirilmesine yardımcı olabilir
İnsan veya makine tarafından okunabilir bir kodun söz konusu
olmadığı durumlarda bu avantajlardan yararlanmak mümkün
değildir. Bu durum, dağıtım zincirinin durma noktasına gelmesine
neden olarak perakende ve lojistik iş ortaklarıyla ilişkilerin olumsuz
etkilenmesine ve hatta cezalara ve ödeme iadelerine neden olabilir.

Perakende ve lojistik iş ortaklarınızın talep ettiği kod
kalitesi için Videojet'e güvenin
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• Parti kodu ve üretim tarihi gibi dinamik üretim verilerinin
kullanılması
• Satın alma gereksinimlerinin makul boyuta taşınması ve özgün
koli envanteri ihtiyacının azaltılması
• Taşıma maliyetlerinin, gereken depolama alanının ve atıklarla
ilişkili ihtiyaçların azaltılması
• İçerik ve ürün talebindeki değişimlere daha hızlı reaksiyona
olanak tanıyan görece yüksek esneklik

Videojet 2351 ve 2361 büyük
karakterli yazıcılar, operasyonel
verimliliğin iyileştirilmesine ve
masrafların kısılmasına yardımcı olur

Dayanıklı ve ekonomik büyük karakterli kodlar
için neden mürekkep püskürtmeli yazıcı
kullanılmalı?

Uygulamalar

Büyük karakterli metinlerin ve barkodların uygulandığı koliler genel olarak son derece
karmaşık bir dağıtım zinciri üzerinden nakledilir. Bu, kolilerin sık sık taşındığı ve çeşitli
ortam koşullarına maruz kaldığı anlamına gelir.
Mürekkep bazlı kodlar, oluklu fiber yüzeylere tutunmada ideal olduğundan taşıma
veya sıcaklık değişimlerinden dolayı soyulabilen veya dökülebilen parafin bazlı
kodlama alternatiflerine kıyasla daha dayanıklıdır. Ayrıca parafin bazlı yazıcıların aksine,
büyük karakterli mürekkep püskürtmeli yazıcılar, çalışmak için belirli bir sıcaklığa
çıkılmasını gerektirmediğinden kullanıcıların bir dakikadan daha kısa sürede yazdırma
işlemini gerçekleştirmesini mümkün kılar. Dahası, isteğe bağlı mürekkep püskürtmeli
yazdırma, etiket yazma ve yapıştırma çözümlerinden çok daha düşük maliyetlidir.

Paletlerin üzerine yüksek çözünürlüklü
metin, barkod ve logolar

İsteğe bağlı yüksek kaliteli metin, logo ve
barkod yazdırma
Videojet 2351 ve 2361 yazıcılarla isteğe bağlı yazdırma, parti kodları, üretim tarihleri ve
diğer önemli veriler gibi dinamik verileri kullanmanıza olanak tanır. Bu büyük karakterli
yazıcıların 180 dpi çözünürlüğü, önceden basılmış bilgilerin kolayca üstünden geçer.
Yazdırma kafalarının birleştirilmesi olanağıyla birlikte 53 mm ve 70 mm yazdırma
yükseklikleri, geniş kaplama alanı ve esnek kod yerleşimi sağlanmasına yardımcı olur.
Böylece ayarlanabilir baskı yoğunluğu, baskı kalitesi ve işletim giderleri arasında bir
denge kurulmasına yardımcı olur.

Büyük boyutlu ürünler için POS ambalaj

İhtiyaç duyduğunuz bilgileri derhal uygulayın ve önceden basılmış koli
SKU'larını azaltın

İnşaat malzemeleri üzerine doğrudan
uygulama
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Üretkenliği ve verimliliği arttırın,
insan kaynaklı hataları azaltın

Videojet İş Akışı Çözümleri
Kodlama hatalarının yarısından fazlasına, hatta anketlerimize göre %50-70'ine operatör hataları
neden olmaktadır. En sık karşılaşılan hatalar yanlış veri girişi ve yanlış iş seçimidir. İşte bu nedenle
Videojet, 2300 yazıcı serisi için birçok kod güvencesi seçeneği sunar.
2300 serisinde Videojet CLARiTYTM kullanıcı arayüzü standarttır. Simge tabanlı dokunmatik
ekran, iş ayarları arasında gezinmeyi hızlandırmasının ve kolaylaştırmasının yanı sıra doğru
kodun, her seferinde doğru kolinin üzerinde yer almasına yardımcı olan araçlar sunar.
Sağladığı avantajlar:
• Hataları önlemeye yardımcı ayarlama: İş ayarı sırasında, hata önleme kurallarını
kolayca oluşturun (örneğin, alanların düzenlenip düzenlenemeyeceği, izin verilebilir veri
türleri, tarih aralığı kısıtlamaları vb.)
• Görsel iş seçimi: İş dosyaları, anlamlı adlarla kaydedilebilir ve aranabilir. Doğru işin
yüklendiği, mesaj ön izlemesiyle doğrulanır.
• Kılavuzlu veri girişi: Operatörler, yalnızca izin verilen alanları tanımlı kurallara göre
düzenleyebilir. Yazdırma işleri yalnızca operatör her bir girişi onayladıktan sonra
yüklenebilir.
• İçerik duyarlı veri girişi: Veri giriş ekranları, operatörleri iş ayarlanırken tanımlanan
tercihlerle sınırlandırır. Operatörler, izin verilen son kullanma tarihlerini gösteren
takvimden seçim yapabilir.
Videojet CLARITY arayüzüyle çalıştırmak için iki yazılım seçeneğinden birini tercih
edebilirsiniz. CLARiSOFTTM PC tabanlı mesaj tasarımı yazılımı, her bir yazıcıda şablon
üretilmesine gerek olmadığından iş oluşturma sürecini kolaylaştırır. Bu süreci tesisinizden
çıkararak hataların en aza indirilmesine ve yazdırma işi şablonları için merkezi depolama
konumu oluşturulmasına yardımcı olursunuz. Etiket yazıcıdan geçiş yapıyorsanız ve elinizde
halihazırda üçüncü taraf etiket tasarımı paketinde oluşturulmuş yazdırma dosyaları varken,
2300 serisi yazıcılar, Zebra (ZPL) veya Sato (SBPL) emülasyon moduyla bu mevcut dosyaları
kullanabilir.
Benzer şekilde Videojet CLARiSUITE® Şablon Yönetimi yazılımı, üst düzeyde kod güvencesi
sağlanmasına yardımcı olur. Kod verileri yetkili bir kaynaktan alınabilir ve yazıcıda insan
müdahalesi olmadan güncellenebilir. Ayrıca tesis genelinde geçerli kullanıcı arayüzü, yazıcı
durumunu ve performansı belirtir. Yazdırma işlerinin bağımsız olarak veya koordineli şekilde
gerçekleştirilmesine yardımcı olur.

Hat operatörlerinize olan bağımlılığınızı azaltın ve kodlama sürecinizde
otomasyonun avantajlarından yararlanın
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İş emirlerinden yazdırma işini almak
için el tipi tarayıcı kullanılabilir
ve CLARiSUITE® ile gereken
kodlama verileri otomatik olarak
güncellenebilir.

Videojet 2300 serisi, çalışma süresi taahhüdümüzü korumak, zaman içinde
operasyonları iyileştirmek ve planlanmamış hat kesintilerinde dakikalar içinde sorun
gidermenize yardımcı olmak için gelişmiş analiz, uzaktan bağlantı ve en geniş servis
ağı olanaklarına sahiptir.

Geliştirme

Bakım

• U
 ygulamanıza uygun yazıcı
performansını sürekli optimize
etmek üzere bağlı yazıcılar
üzerinden gelen iyileştirme verileri

• T ek bir tuşla Videojet Teknik Destekten
opsiyonel, isteğe bağlı uzaktan eğitim
• Y
 azıcınızın en iyi durumda kalmasına
yardımcı olmak üzere düzenli önleyici bakım
servis paketleri

• O
 perasyonel iyileştirmeleri
tanımlamak ve tesisinizi daha iyi
çalıştırmanıza yardımcı olmak için
uzaktan servis verilerini kullanan
danışmanlık hizmetleri

• Y
 apılandırılabilir uzaktan uyarılar, müşterileri
bekleyen arızalara karşı uyarır ve üretim
vardiyaları arasında önleyici çözümler
sağlanması için kullanım dışı kalma olayları
gerçekleşmeden önce uyarı sağlar.

Sorun Giderme
• U
 zmanlardan oluşan Videojet ekibinin yardımıyla
çoğu onarım ihtiyacı dakikalar içinde ve tesis içi servis
beklenmeden çözülebilir
• K armaşık destek gereksinimleri ortaya çıktığında tesis
içi yardım sağlayan, sektörün en büyük global servis
organizasyonu

Videojet 2300 serisi...
Minimum müdahaleyle yüksek
baskı kalitesini uzun süre
koruyun

Kodlama ve markalama
yatırımınızı optimize edin

www.videojet.com.tr/LCA

Uzaktan Servis özellikleri dünya genelinde belirli bölgelerde kullanılabilir. Lütfen kendi bölgenizdeki kullanılabilirlik durumu için yerel Videojet temsilcinizle iletişime geçin.
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Gönül rahatlığı standarttır
Videojet Technologies, ürün tanımlama pazarında bir dünya lideridir. Hat üzerinde
yazdırma, kodlama ve markalama ürünleri, uygulamaya özgü sıvılar ve ürün
kullanım ömrü hizmetleri sunar.
Hedefimiz; ambalajlı tüketici ürünleri, ilaç ve endüstriyel
ürünler sektöründe müşterilerimizle iş birliği yaparak onların
üretkenliklerini artırmak, markalarını korumak, geliştirmek ve
sektör eğilimleri ile yasal mevzuatın bir adım önünde
olmalarını sağlamaktır. Müşteri uygulama uzmanları ve InkJet
(CIJ), Termal Inkjet (TIJ), Lazer Markalama, Termal Transfer Baskı
(TTO), koli kodlama ve etiketleme ve çok çeşitli yazdırma
teknolojileri alanındaki lider konumu sayesinde Videojet,
dünya çapında 345.000'den fazla yazıcı kurulumu
gerçekleştirmiştir.

Müşterilerimiz, günde on milyardan fazla ürüne baskı yapmak
için Videojet ürünlerine güveniyor. Müşteri satışı, uygulama,
servis ve eğitim desteği, tüm dünyada 26 ülkede 4.000’den
fazla ekip üyesiyle doğrudan sağlanmaktadır. Bunun yanında
Videojet’in dağıtım ağı, 135 ülkede 400’den fazla distribütör ve
OEM ile hizmet vermektedir.

Genel Merkez
Videojet Satış ve Servis Ofisleri
Üretim ve Ürün Geliştirme
Videojet Satış ve Servisinin
olduğu ülkeler
Videojet İş Ortağı Satış ve
Servisinin olduğu ülkeler
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