
Máy in phun ký tự lớn

Chuyển sang công nghệ in kỹ 
thuật số để in mã trên hộp 
hiệu quả hơn

Ghi chú ứng dụng

Hiện nay, hầu như tất cả các 
doanh nghiệp hiện đại đều có 
một tôn chỉ chung, bất kể 
ngành nghề hoặc thị trường 
mà họ hoạt động… Đó là làm 
nhiều hơn và làm tốt hơn để 
thúc đẩy tăng trưởng. Dù đó 
là một quy trình hay một sản 
phẩm thì cũng đều có tiềm 
năng cải tiến để tăng hiệu 
suất và nhờ đó tác động tích 
cực đến năng suất và lợi 
nhuận.

Thách thức:
Đây là một thách thức liên tục đối với các nhà sản xuất và nhà đóng gói theo hợp 
đồng để đáp ứng các yêu cầu hiện nay về in mã trên bao bì. Xu hướng gia tăng 
các yêu cầu đối với nhà bán lẻ và theo quy định, cộng với sự phức tạp ngày càng 
tăng của SKU, đang tạo áp lực mới lên các nhà sản xuất, buộc họ phải tăng năng 
suất và lợi nhuận trong khi giảm thiểu mọi nguyên nhân gián đoạn hoạt động 
ngoài dự kiến – bao gồm cả lỗi in mã. Các phương thức in mã như in tem hoặc 
in mã trục lăn có vẻ là các giải pháp in mã hiệu quả về chi phí đối với hộp bên 
ngoài. Tuy nhiên, công nghệ lỗi thời này có thể dẫn tới chi phí ẩn cho cơ sở hoạt 
động của bạn và trở nên không hiệu quả để quản lý về lâu dài.

Một cách đơn giản để đạt được khả năng in lớn hơn trong khi thực sự tăng năng 
suất và giảm chi phí là nâng cấp lên công nghệ in mã kỹ thuật số trên hộp.

Ưu điểm của Videojet:
Videojet có thể giúp đạt được mục tiêu sản xuất với các giải pháp in mã trên hộp 
theo yêu cầu, linh hoạt. Dòng sản phẩm bao gồm từ vòi phun van mạnh mẽ đến 
máy in có độ phân giải cao, cho phép chúng tôi cung cấp máy in phù hợp với 
từng ứng dụng. Với hiểu biết sâu sắc về ứng dụng in mã trên hộp và những xu 
hướng ảnh hưởng đến ứng dụng đó, Videojet đang ở vị thế tốt để có thể mang 
đến những lời khuyên tư vấn và sự hỗ trợ cho ứng dụng nhằm đảm bảo các nhà 
sản xuất có được giải pháp in hộp bên ngoài tối ưu cho hoạt động sản xuất của 
họ.

Ngoài ra, Videojet đảm bảo khách hàng nhận được dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và tích 
hợp toàn diện nhất bằng cách cung cấp mạng lưới hỗ trợ toàn cầu lớn nhất trong 
ngành gồm các kỹ thuật viên thực địa và chuyên gia tích hợp có kinh nghiệm và 
được đào tạo chuyên sâu, luôn sẵn sàng trợ giúp bạn, dù bạn ở nơi nào trên thế 
giới.



Lợi ích của công nghệ  
kỹ thuật số so với công  
nghệ tương tự là gì?
Công nghệ kỹ thuật số chứa một chip máy tính có  
đồng hồ thời gian thực, mang đến khả năng in thông  
tin biến đổi bao gồm ngày, mã lô và thời gian.

Chất lượng in được cải 
thiện
Các giải pháp in hiện đại cho hộp bên ngoài 
sử dụng đầu in với công nghệ kỹ thuật số 
để sản xuất mã. Vì vậy, tất cả thông tin 
được cập nhật tự động và không cần phải 
dừng dây chuyền sản xuất khi cần mã mới. 
Các giải pháp này mang đến các mã chất 
lượng cao, nhất quán so với công nghệ lạc 
hậu dùng miếng đệm để áp dụng mã. 

Miếng đệm in tem và miếng đệm in mã trục 
lăn cần được thay thế mỗi khi yêu cầu tác 
vụ mới để thay đổi dữ liệu mã. Tem bị mòn 
hoặc vỡ là hiện tượng thường xảy ra, dẫn 
đến chất lượng bản in kém và thường làm 
hỏng bao bì, gây ra sự lãng phí và phải 
làm lại nhiều lần. Các miếng đệm cũng có 
thể được cố định không chính xác dẫn đến 
mã xấu, chẳng hạn như một chữ số bị lộn 
ngược hoặc in ngược từ sau ra trước.

Máy in hộp bên ngoài 
kỹ thuật số sẽ loại bỏ 
những mối lo ngại này, 
giúp việc thay bản tin 
nhanh chóng và đơn 
giản.

Dữ liệu biến đổi theo thời 
gian thực
Công nghệ kỹ thuật số chứa một chip máy 
tính có đồng hồ thời gian thực, mang đến 
khả năng in thông tin biến đổi bao gồm 
ngày, mã lô và thời gian. Máy tính cũng sẽ 
cho phép bạn thực hiện các phép tính cơ 
bản để những thông tin như 'Hạn sử dụng' 
có thể được tính toán tự động kể từ ngày 
sản xuất.

Công nghệ in mã tương tự sử dụng tem cố 
định nên không thể in mã dữ liệu thời gian 
thực. Điều này chứng tỏ một bất lợi rõ rệt 
đối với các nhà sản xuất đang tìm cách cải 
thiện khả năng truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm. Trong trường hợp thu hồi, công nghệ 
kỹ thuật số cho phép người dùng tách biệt 
sản phẩm chính xác hơn đến một khoảng 
thời gian nhất định, có thể đến phạm vi 
phút và giây. Các hệ thống dùng công nghệ 
tương tự nhiều khả năng sẽ thay đổi mã ở 
mỗi ca làm việc, có nghĩa là sản phẩm trong 
tám giờ sản xuất có thể bị coi là “hỏng” và 
do đó cần phải được tách biệt. Khoảng thời 
gian rộng như vậy sẽ dẫn đến khả năng loại 
bỏ hoặc thu hồi một lượng sản phẩm lớn 
hơn, ngay cả khi toàn bộ lô không bị ảnh 
hưởng. Dữ liệu biến đổi theo thời gian thực 
có thể giúp xác định chính xác thời điểm 
xảy ra sự cố để giảm thiểu phạm vi và tác 
động của tình huống thu hồi.
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Tăng thời gian hoạt động 
và tối đa hóa năng suất
Máy in hộp bên ngoài Videojet được thiết 
kế để thiết lập đơn giản nhằm đảm bảo thời 
gian sản xuất tối đa trên dây chuyền. Các 
kiểu máy có độ phân giải cao có thể bắt đầu 
in trong vòng 60 giây kể từ khi bật nguồn, 
cho bạn nhanh chóng khởi động công việc 
hàng ngày. Máy in hộp cấp thấp, chẳng 
hạn như Unicorn® và Unicorn® II, được 
phân phối hoàn chỉnh trong một thùng vận 
chuyển duy nhất và có thể được lắp đặt trên 
dây chuyền sản xuất mà không cần kỹ thuật 
viên đặc biệt.

Trong khi đó, công nghệ in mã tương tự 
thường đòi hỏi thời gian thiết lập hoặc thay 
đổi tác vụ dài hơn vì việc thay thế tem hoặc 
miếng đệm yêu cầu người vận hành tiếp 
cận vào bên trong máy đóng gói và dừng 
dây chuyền sản xuất.

Thiết kế bình chứa dung dịch đơn giản 
của công nghệ in kỹ thuật số Videojet giúp 
thay mực nhanh chóng và dễ dàng, đảm 
bảo hiệu suất sử dụng mực rất cao, giảm 
thiểu lãng phí mực và không gây bẩn, đồng 
thời tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, đầu in tự 
động làm sạch độc đáo giúp giảm thời gian 
ngừng hoạt động và giảm thiểu chi phí bảo 
trì cho các hệ thống có độ phân giải cao.
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Nhờ giảm thiểu các lỗi in 
mã, bạn sẽ bảo vệ được 
lợi nhuận của mình
Videojet không chỉ có kiến thức và kinh 
nghiệm mà còn sở hữu phần mềm và phần 
cứng in mã trên hộp hiện đại để giúp các 
nhà sản xuất giảm thiểu lỗi in mã xảy ra trên 
dây chuyền của họ. Chỉ cần một chữ số 
không chính xác hoặc một mã bị thiếu là có 
thể ảnh hưởng xấu đến lợi nhuận do lãng 
phí, làm lại và tổn hại đến thương hiệu.

Công nghệ in mã trên 
hộp kỹ thuật số hầu như 
loại bỏ lỗi do con người 
và thời gian ngừng hoạt 
động xảy ra khi người 
vận hành lắp tem không 
chính xác, mắc lỗi chính 
tả hoặc mất tem.
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Điểm chính
Có rất nhiều điều cần xem xét khi chọn máy 
in để in mã trên bao bì hộp bên ngoài. Mặc 
dù máy in tem hoặc máy in mã trục lăn có 
thể có chi phí ban đầu thấp hơn nhưng các 
hệ thống in kỹ thuật số thực sự ít tốn kém 
hơn nhiều để vận hành và có thể mang lại 
lợi tức đầu tư trong thời gian ngắn. Các nhà 
sản xuất và nhà đóng gói theo hợp đồng 
hiện nay cần xem việc in dữ liệu biến đổi là 
một cách để bắt nhịp với các yêu cầu theo 
dõi và truy vết hiện đại, từ đó giúp bảo vệ 
thương hiệu và người tiêu dùng. Người sử 
dụng tem hoặc máy in mã trục lăn có thể 
nhận ra những lợi ích tức thì khi nâng cấp 
từ công nghệ in tĩnh lên các giải pháp kỹ 
thuật số. 

Hãy trao đổi với đại diện 
của Videojet để biết thêm 
thông tin.

Nghiên cứu tình huống
Một trong những nhà sản xuất bột ngô Maseca và các sản phẩm tortilla (bao 
gồm tortilla ngô, bột mì tortilla và tortilla miếng) lớn nhất thế giới là một trong 
nhiều công ty đã trải nghiệm những lợi ích trực tiếp của việc chuyển đổi sang 
công nghệ in kỹ thuật số. Nhà máy sản xuất, có trụ sở tại Thượng Hải, theo 
truyền thống sử dụng nhãn in sẵn để dán các nội dung như tên sản phẩm, 
xuất xứ, thành phần, ngày sản xuất, số điện thoại, trọng lượng tịnh, địa chỉ và 
mã vạch lên hộp ngoài của sản phẩm.

Khi các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trở nên phổ biến hơn, công ty phải đối 
mặt với những thách thức mới từ khách hàng. Các nhu cầu mới bao gồm in 
trên hộp với ngày hết hạn, số lô và ngày giờ sản xuất (cụ thể tới giờ và phút) 
bằng ký tự lớn. Vì ngày hết hạn thay đổi hàng ngày và thậm chí khác nhau 
giữa các sản phẩm nên khả năng in dữ liệu biến đổi theo yêu cầu là rất quan 
trọng để đảm bảo năng suất.

Sau khi xem xét nhiều phương thức in mã để thay thế nhãn của họ, công ty 
nhận thấy rằng chỉ máy in mã kỹ thuật số mới cung cấp giải pháp thiết thực và 
hiệu quả. Các công nghệ tương tự như tem hoặc trục lăn in mã không thể in 
mã dữ liệu sản xuất trong thời gian thực cũng như sẽ gặp khó khăn với độ dài 
của mã và tần suất thay đổi mã.

Sau khi xem trình diễn chi tiết và lấy mẫu kỹ lưỡng, công ty đã chọn máy in 
trên hộp kỹ thuật số cấp thấp của Videojet. Unicorn® là máy in phun mực ký tự 
lớn vừa có hiệu suất cao vừa tiết kiệm. Chi phí sở hữu cực kỳ thấp. Ngoài ra, 
máy in cũng hỗ trợ in một dòng ký tự lớn và in tên sản phẩm, số nhận dạng, 
số lượng sản xuất tự động và mã thời gian chính xác đến từng phút.

Máy in nhỏ gọn được thiết kế để có thể hoạt động ngay mà không cần cài đặt 
và có thể thực hiện tác vụ chỉ sau vài phút, giúp việc tích hợp diễn ra nhanh 
chóng và dễ dàng. Máy in này mang lại sự linh hoạt khi di chuyển từ dây 
chuyền sản xuất này sang dây chuyền sản xuất khác và có thể hoạt động độc 
lập hoặc hoạt động cùng với các máy in hộp khác. 

Với hiệu suất ổn định và chất lượng in nhất quán, cũng như khả năng in 
khoảng 150.000 ký tự trên mỗi chai mực, máy in Unicorn chính là sự lựa chọn 
hoàn hảo cho ứng dụng này với chi phí cho mỗi mã hấp dẫn.


