
Üretim Otomasyonu ve Yönetimi 

Automation Engine 

Automation Engine, Esko’nun iş akışı sunucusudur. Baskı üretim görevlerini otomatikleştirip 
işletme sistemlerini bütünleştirerek işlemi hızlandırır; ayrıca, hata oranını ve operatör 
müdahalesine olan ihtiyacı azaltır.



Automat ion Engine, daha fazla ver iml i l ik 
ve üretkenlik sağlayarak, zaman ve paradan 
tasarruf ettirir. Tüm standartlara göre, kaliteyi 
artırmaya, hataları azaltmaya ve işlem maliy-
etlerini düşürmeye gereksinim duyan baskı öncesi 
ve baskı profesyonellerinin karşılaştığı günlük 
zorluklara mükemmel bir çözümdür.

Automation Engine, her boyuttan baskı öncesi 
üretim işleminin merkezinde yer alır. Çok sağlam 
kalite kontrolü ile, emsalsiz bir iş akışı otoma-
syonu sağlar. 

Automation Engine, kapsamlı işletme sistemi 
entegrasyon özellikleri ile gelir ve üst düzeyde 
ölçeklenebilir niteliktedir. 

Şef faf bir kullanıcı arayüzü sayesinde, baskı 
öncesi operatörleri veya idari departmanlar iş 
akış süreciyle ve onun geniş kapsamlı koşullu 
otomasyon özellikleriyle etkileşim kurabilirler.

Baskı öncesi süreçlerinizin merkezinde

Verimliliği ve iş 
üretim miktarını 
artırın



Automation Engine operasyon departmanlarının 
iş akışlarını daha iyi kontrol edip basitleştirerek 
baskı öncesi sürecindeki çok sayıda küçük işi 
halletmesini sağlar.

Her gün daha fazla iş
Automation Engine’de, kullanımı kolay iş akışı 
düzenleme ve izleme araçları vardır. Bunlar, her-
hangi bir iş akışının kurulumunu kolaylaştıran 
görsel ve sezgisel bir iş akışı tasarım aracı ile 
birlikte gelir.

Koşullu otomasyon araçları ile randıman ve 
verimlilik artar. Bu araçlar operatör müdahalel-
erini ve aktarımları azaltarak iş akışında oto-
matik kararların alınmasına ve yönlendirmenin 
yapılmasına olanak verir. Sonuç olarak her gün 
daha fazla iş tamamlanabilir.

Maliyeti, süreyi ve hataları azaltın

Zamanında
Çıktı aygıtları üzerindeki her tür etkinlik olarak 
otomatik kaydedilir. Automation Engine Device 
Manager, Esko’nun CDI pozlandırma sistemi ve 
Kongsberg kesim makinesi gibi aygıtlarla çif t 
yönlü bir bağlantıya sahiptir. 

Device Manager, operasyonel kontrolü üretimin 
daha ön safhalarından başlatarak baskı öncesi 
departmanına kadar taşır. Flekso klişe üretimi ve 
dijital sonlandırma operasyonları, baskı öncesi 
iş akışı ile daha iyi entegre olur. Operatörler 
Device Manager’ı iş durumlarını izlemek ve bağlı 
tüm cihazlardaki iş kuyruklarını yönetip öncelik 
sırasına sokmak için kullanır. 

Dev ice Manager, ak ı l l ı  tahmin iş lev i ve iş 
yüklerini aygıtlar arasında dengeleme imkanı 
ile şirketlerin donanımlarını maksimum kapa-
siteyle kullanmalarına olanak tanır.

Automation Engine, aynı zamanda görsel dene-
tim sistemleri ile iletişim kurar, kurulum süresini 
ortadan kaldırır, operatör hatalarını önler ve her 
iş başına 3 ila 5 dakika tasarruf sağlar.

Ön medya ajansları, özel atölyeler ve konvertörler, daha az tekrarlanan 
işlemle veya hiçbir tekrarlanan işlem olmaksızın daha fazla iş üretmek 
için ne yapabilir? SKU’lardaki artışı, maliyetleri artırmadan nasıl idare 
edebilirler?

Zaman ve 
paradan 

tasarruf edin

Aynı personel sayısı ile  
%40 daha fazla iş 

halledin



İş organizasyonu  
ve veri yönetimi
Automation Engine’de bir ‘İş’, iş ve meta verileri 
için veri depolamayı, sipariş kodu bağlantısını, 
son teslim tarihini, müşteri bilgilerini ve Müşteri 
Hizmetleri Temsilcisi iletişim bilgilerini düzenleyen 
bir üretim emri anlamına gelir. İş, aynı zamanda 
barkod, mürekkepler ve RIP seçenekleri gibi 
grafik özellikleri de içerir. Bu bilgiler, mükerrer 
giriş olmaksızın mevcut tüm verilerden her iş 
akışında faydalanmak için kullanılabilir.

Gelişmiş ambalaj işlevselliği: Personel 
sayınızı arttırmadan daha çok iş yapın

Saniyeler içinde 3D 
modeller ve raporlar
Automation Engine’deki Raporlama ve 3D modülü, 
saniyeler içinde “rapor kartları” oluşturur. Bu rapor 
kartları şablonlara dayanır ve veritabanından 
çıkarılabilen ayrıntıları (müşteri bilgileri, mürek-
kep kapsamı, barkod özellikleri) kullanır.

3D PDF dosyaları, işin yapısal verilerinden üretile-
bilir. Bunlar grafik verileri ile birleştirilebilir ve 
böylelikle işin gerçekte nasıl görüneceğini tüm 
detaylarıyla görülebilir.

Merkezi renk yönetimi
Automation Engine, renk yönetimini tek merkezde 
toplama fırsatı sunar.

Renk görevleri, baskı öncesi iş akışının geri 
kalanı ile tam entegredir. Dört renkli veya çok 
renkli profillere dönüşümler, maksimum renk 
tutarlılığı, tekrar edilebilirlik ve tahmin edilebil-
irlik sağlayarak, iş akışınız içinden herhangi bir 
dijital baskının rengini yönetmenize olanak tanır.

Renk ön kontrol
Automation Engine, size, marka rengi beklentile-
rini karşılarken maksimum verim elde etmenin 
yollarını gösterir. En verimli mürekkep gruplarıyla 
baskı yaparken baskı süreniz (ve tıklama sayınız) 
azalacak.

Maksimum renk tutarlılığı, 
tekrar edilebilirlik ve 
öngörülebilirlik ile her 
tür dijital baskı işinin renk 
yönetimini iş akışınız içinden 
gerçekleştirin.



Otomatik konumlandırma, 
adımlama-ve-tekrarlama ve 
yerleştirme
Automation Engine, otomatik yerleştirme, adımla-
ve-tekrarla ve toplu baskı özelliklerini içerir.

“Say fa üretimi” or tamları için kullanılabilen 
gelişmiş iş yönetimi; sayfalar, prova baskılar, 
tabakalar ve kalıp durumu ile ilişkili olarak baskı 
öncesi departmanına yönelik kapsamlı bir genel 
bakış sunar. Automation Engine, geniş formatlı 
tabaka yerleşimini optimize etmek için, toplu 
baskı işlevi sunar. Automation Engine, giyotinli 
kesme gibi sonlandırma adımlarını hesaba kata-
rak farklı tabaka boyutlarındaki optimal dolguyu 
arayacaktır.

Toplu baskı için tüm işler, ayrı bir görünümde 
her bir baskı malzemesi için organize edilir. Stok 
yönetimi ile entegre olduğunda, yerleştirme dahi 
güncel bir baskı malzemesi envanteri temelinde 
optimize edilir.

Artwork oluşturma ve 
değişken veri baskısı 
süreçlerini otomatikleştirin
A u t o m a t i o n  E n g i n e ,  m a r k a  k ı l a v u z l a r ı 
doğrultusunda artwork oluşturmak için otomatik 
süreçler sunan ilk iş akışı sunucusudur. Eskiden 
artwork yaratmak uzun bir süreçti. Automation 
Engine ise Adobe Suite’le bağlantılı çalışarak 
bu işi tam otomatik hale getiriyor. Yeni SKU’lar 
yaratmak artık hızlı, kolay ve hatasız bir süreç.

Automation Engine, aynı zamanda tüm dijital 
baskı türlerinin üzerine Değişken Veri Yazdırma’ya 
izin verir.

Otomatikleştirilmiş flekso 
klişe üretimi
Otomatikleştirilmiş f lekso klişe üretim modülü, 
tam otomatik bir iş akışı yürütmenize olanak 
tanıyarak elle müdahale gereksinimini ve klişe 
israfını azaltır. 

Dahası, Automation Engine Device Manager, oper-
asyonel kontrolü üretimin daha ön safhalarından 
başlatarak baskı öncesi departmanına kadar 
taşır. Operatörler bu yazılımla iş durumlarını 
izleyebilir ve bağlı tüm cihazlardaki kuyrukları 
yönetip öncelik sırasına sokabilir.

Sayfalar, prova 
baskılar, tabakalar ve 

klişelerin detaylı genel 
görünümüne anında 

erişin



Automation Engine, geniş çaplı 
kalite güvence araçları sunar. 
Baskı öncesi operatörleri ve idari 
personel, iş akışındaki hataları 
erkenden tespit edebilirler.

Benzersiz Automation Engine Viewer programı, 
tüm baskı öncesi formatlarını, imajlarını ve RIP 
verilerini işleyebilir. Geniş çaplı ölçüm ve QA 
araçları, dosyanın baskıya hazır olup olmadığını 
kontrol etmek için sof istike yöntemler sunar. 
Ayrımlara, kesimlere ve ortam boyutlarına göz atın, 
tasarım dosyaları ile üretim dosyaları arasındaki 
farklılıkları karşılaştırın veya tüm düzeltmelerin 
uygulanıp uygulanmadığını kolaylıkla kontrol edin.

Büyük dosya yığınlarının sorunsuz bir şekilde 
karşılaştırılması için iş akışında kullanılabilecek 
otomatik karşılaştırma araçları mevcuttur. Global 
Vision’ın sunduğu ekstra kalite kontrol özellikleri, 
bu kontrollerin (metin, resim, yazım denetimi, 
braille, barkod) otomatik olarak yapılmasına 
ve kalite kontrol raporlarının otomatik olarak 
oluşturulmasına imkan tanır. Sonuç: Doğru kalit-
ede, güvenli bir baskı öncesi iş akışı.

Hatalara karşı sıfır tolerans

Hataları %80 azaltın

Güvenli bir baskı öncesi akışı



İşletme sisteminizle entegrasyon sağlayın

Bir sonraki adım, doğal olarak, iş akışınız ile işletme 
sistemleriniz arasında entegrasyon sağlamaktır. 

Tüm süreci modernize etmek ve hatalar-
dan kaçınmak için, MIS/ERP ’yi baskı öncesi 
departmanına bağlamak çok iyi bir fikirdir. Böylece 
Automation Engine, anında dijital geri bildirim 
sağlayacaktır.

Automation Engine Connect modülü, herhangi bir 
üçüncü taraf ürününün uzun ve pahalı danışmanlık 
projeleri gerekmeden herhangi bir Esko bileşeni 
ile entegre edilmesine olanak tanır.

Bu, özel geliştirmeye ihtiyaç duyulmayan ölçekle-
nebilir ve sürdürülebilir bir çözümdür.

Automation Engine QuickStart for Labels
Automation Engine QuickStart for Labels, etiket konvertörleri için anahtar teslim bir çözümdür. Yazılım, etiket konvertörleri 
için başarısı kanıtlanmış iş akışları ile önceden yapılandırılmış halde gelir ve 5 gün içinde üretime geçmenize olanak tanır.

• Taşırma ve adımlama ve tekrarlama gibi rutin görevleri 
otomatikleştirir 

• Entegre ön kontrol ve hata kontrolü

• Hataları azaltır ve üretim süresini kısaltır

• Dijitalleştirilmiş, standartlaştırılmış süreç akışı

• Otomatik rapor oluşturma

• Sorunsuz entegrasyon: Verilerinizi organize eder ve 
çalışanlarınız arasında bağlantı sağlar 

• Baskı makinenizin verimliliğini artırır 

• Kârlılığı artırır

Web 
mağazaları 

SAP

MIS

Çalışma 
Klasörü

Güvenli FTPBulut tabanlı çözümler

Finans ve nakliye 
sistemleri

Automation 
Engine 

Connect
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Automation Engine modülleri

Automation Engine Tabanı
İş akışları oluşturmanızı sağlayan bu ana çer-
çeve, yönlendirme özellikleriyle donatılmıştır. 
Temel grafik işlemler (örn. dosya içe aktarma, 
taşırma, renk dönüştürme, dosya temizleme 
vb.) ve SmartNames’i kullanma imkanı sunar.

İş Yönetimi
İş Yönetimi modülü, kullanıcıların üretim verile-
rini verimli bir şekilde organize etmesini sağlar.

Bağlantı
Bağ lant ı  modülü ,  Automat ion Eng ine ve 
WebCenter’ın üçüncü taraf sistemlerle (MIS, ERP, 
nakliye sistemleri, Box, SAP...) entegre edilmesi 
için en kolay yolu sunar

Raporlama & 3D
Bu modül, müşteriler ve kalite kontrolü için 
otomatikleştirilmiş ve kişiselleştirilmiş raporlar 
üretilmesi amacıyla ilgili tüm üretim verilerini 
toplar. Modül ayrıca otomatik olarak 3D dosya-
lar oluşturur.

Yerleşim
Yerleşim modülü, dosyaların adımlanması ve 
tekrarlanması, uygulanması veya yerleştirilmesi 
için gereken tüm araçları sunar. Yerleşim modülü; 
etiketler, katlanır kutular, esnek ambalajlar, oluklu 
mukavvalar, dijital işler, ticari baskılar ve tabela 
ve vitrin üretimi dahil her segmenti destekler.

İşlemci 
İşlemci modülü, Entegre Enfocus PitStop ön kon-
trol, değişken veri genişletme ve PDF’lerde gelişmiş 
işleme görevlerini gerçekleştirme imkanı sunar.

Görüntüleme ve Kalite 
Güvencesi
Her tür dosyadaki içerik hatalarının çıktı almadan 
önce tespit edilmesine olanak tanıyan bu modül, 
tüm işler için braille okuma, barkod tarama, 
sürüm karşılaştırması gibi ayrıntılı kalite kontrol 
araçları sunar.

Renk
Renk modülü, mürekkep tasarrufu araçları ve 
gelişmiş renk dönüştürme görevleri ile marka ren-
klerinin tek merkezden yönetilmesine imkan tanır.

Otomatikleştirilmiş Flekso 
Klişe Üretimi
Otomatikleştirilmiş f lekso klişe üretim modülü, 
tam otomatik bir iş akışı yürütmenize olanak 
tanıyarak hataları azaltır ve elle müdahale ger-
eksinimini ve klişe israfını ortadan kaldırır.

Kontrol
Kontrol modülü, düşük hacimli ve değişken verili 
baskı işleri için çalışırken gerekli olan hat içi kontrol 
düzeneğinin daha hızlı bir şekilde kurulmasına 
imkan tanır.
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