
7 motivos para migrar para 
o sistema de inspeção de 
impressão 100%
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A inspeção de impressão avançou muito nos últimos anos, trazendo enormes benefícios em termos de 
custo, produtividade e qualidade para os convertedores de embalagens. Atualmente, a melhor opção é o 
sistema de inspeção 100%, no qual 100% da banda impressa é inspecionada 100% do tempo. 

Além disso, a melhor inspeção 100% é a 100% automática, que é 
possível graças à integração da tecnologia de inspeção de impressão 
a um fluxo de trabalho de produção de ponta a ponta. 

Com o atual sistema de inspeção de impressão AVT, você sai na 
frente rumo à inspeção de impressão 100% automatizada. Você 
pode fazer upgrade para um sistema de última geração da série 
Argus Turbo HD e integrar a inspeção de impressão a um fluxo de 
trabalho automatizado e de ponta a ponta da Esko, que também 
inclui precisão e qualidade de cor certificada pela X-Rite. 

É uma maneira muito econômica de obter todas as vantagens da 
inspeção de impressão 100% automática que abrange desde a 
especificação da marca, pré-impressão e produção até a execução.
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Por que investir no sistema de inspeção de 
impressão 100%?



 | 3

1. Dê um grande salto tecnológico

Câmeras de varredura 
de linha Turbo HD
Os sistemas de inspeção de impressão 100% 
automática AVT Turbo HD têm câmeras 8K de 
alta velocidade, que fornecem uma qualidade 
de imagem superior e inspeção em cores até 
3 a 4 vezes mais rápida do que a dos sistemas 
de inspeção da geração anterior. 

É possível adicionar outras câmeras, depen-
dendo da largura de banda, até uma banda  
de 2,6 m. 

Outros avanços tecnológicos 
importantes

 • Iluminação de LED – fornece uma 
iluminação mais intensa e controlável 
sobre a área de inspeção

 • Maior poder de computação

 • Menor volume e instalação simplificada
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Verificação de trabalhos
As soluções de inspeção de impressão 100% automática AVT Turbo 
HD incluem ferramentas de verificação integradas que garantem 
a impressão do trabalho correto. A verificação do trabalho elimina 
o risco de erros comuns, que levam a grandes volumes de desper-
dícios, como o uso de chapas erradas ou defeituosas, impressão 
de versões incorretas ou idiomas errados.

 • MasteRef – salva a imagem mestre de cada trabalho para uso 
posterior na verificação de conteúdo de trabalhos repetidos

 • JobRef – verificação de trabalho online usando o arquivo PDF 
original aprovado pelo cliente

 › O PDF de uma única embalagem pode ser usado para 
comparar todas as embalagens em um trabalho repetido

 › Suporte de trabalhos que envolvem vários designs

Monitoramento de materiais aprovados 
A contagem automática de materiais impressos aprovados, de 
acordo com o comprimento do substrato ou o número de embala-
gens desejado, garante que a quantidade correta seja produzida, 
eliminando a necessidade de reimpressão e mantendo os níveis 
de desperdício dentro do esperado. 

2. Evite reimpressões caras 



 | 5

Garantia de qualidade e controle 
de processos automáticos
Ferramentas avançadas permitem que o operador tenha total controle, 
para que todos os trabalhos sejam produzidos com a mais alta qualidade. A 
detecção de todos os defeitos em tempo hábil reduz desperdícios e custos 
de produção significativamente, gerando um rápido retorno sobre o investi-
mento no sistema de inspeção.

Seguindo um rápido procedimento de configuração, a plataforma de ins-
peção de impressão 100% identifica automaticamente cada ocorrência de 
cada tipo de defeito de impressão e produção o mais cedo possível no pro-
cesso de produção.

 • Facilidade para visualizar defeitos – os defeitos são marcados, 
classificados por tipo e exibidos na tela da estação de trabalho

 • Notificações imediatas – alertas são enviados em tempo real sempre que 
um defeito é detectado

Repeat Length Trend (RLT) 
Esta ferramenta avançada realiza o monitoramento contínuo e integrado do 
comprimento da embalagem, identificando e alertando sobre qualquer alte-
ração que ultrapasse o limite definido para mudanças na tensão, tempera-
tura e outros parâmetros. O sistema emite alertas imediatos sobre desvios 
significativos para evitar problemas de produção ou quebras de banda. 

3. Novas ferramentas de controle de processos 
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Monitoramento de defeitos 
contínuos e aleatórios
Esta nova ferramenta de controle classifica 
processos e defeitos aleatórios, e emite 
alertas intuitivos, ajudando os operadores 
a diferenciar defeitos repetitivos de alea-
tórios, para que possam se concentrar nos 
problemas mais relevantes em tempo real. 

Com a capacidade de identificar rapida-
mente a origem dos problemas, como 
defeitos na chapa, no anilox, no cilindro de 
CI e outras causas, os operadores podem 
tomar decisões mais eficazes em relação à 
qualidade do rolo e à remoção de resíduos.

Inspeção de verniz 100%
Esta ferramenta exclusiva permite 
a inspeção simultânea de verniz 
impresso e transparente – tudo por 
meio de um único sistema. Suporte 
para verniz fosco, brilhante, registrado 
e de cobertura total. 

 • Processo de registro de verniz 
mais rápido – durante a preparação, 
o sistema pode ajudar os 
operadores a registrar o verniz mais 
rapidamente, sem a necessidade de 
parar a impressora repetidas vezes

 • Detecção completa – durante 
o tempo de execução, todos os 
tipos de problemas de verniz são 
detectados, incluindo erros de 
registro, saltos e respingos
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Precisão de cor com o SpectraLab XF
O SpectraLab XF é uma solução exclusiva para medição espectral 
automatizada, integrada e com certificação XRGA em altíssima veloci-
dade durante a preparação e a produção. 

Compatível com sistemas de inspeção de impressão 100%, a solução 
oferece a melhor medição de cor absoluta da categoria, garantindo 
cor e consistência de qualidade em todo o ciclo de impressão.

 • Medição abrangente – mede L*a*b*, ΔE, densidade e ganho de ponto

 • Adaptado para embalagens – em conformidade com as normas ISO 
e do mercado para embalagens flexíveis e papéis cartão

 • Conectividade e relatórios – permite importar dados de cores de 
repositórios existentes para o sistema e exportar os resultados 
automaticamente; inclui conectividade com os softwares X-Rite 
ColorCert e X-Rite InkFormulation

 • SpectraLab BestMatch – um recurso exclusivo que recomenda 
ajustes de densidade de cor durante a preparação e a produção, 
permitindo alcançar as metas de cor sem alterações desnecessárias 
nas tintas

4. Medição de cor espectral integrada 
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O poder da digitalização
Uma solução de fluxo de trabalho conectada, 
que abrange especificação da marca, pré-
-impressão, produção e execução, garante o 
alinhamento com os padrões de qualidade e 
permite uma inspeção automatizada desde a 
primeira cópia. 

Ela economiza tempo, aumenta a precisão e 
oferece suporte à produção padronizada em 
diferentes trabalhos e em vários locais de 
produção.

AutoSet
Com o Automation Engine da Esko, o AutoSet 
conecta a pré-impressão ao sistema de 
inspeção 100% no ambiente de impressão, 
eliminando as intereferências manuais do 
fluxo de trabalho para um setup de inspeção 
automatizada, fornecendo a primeira etapa 
essencial para a verdadeira inspeção de 
conteúdo e cores de ciclo fechado. 

 • Automação da maioria das tarefas 
de setup – configuração automática 
da dimensão do trabalho e dos limites 

de inspeção de imagens, validação 
automática de imagens impressas através 
da comparação com o arquivo PDF, 
identificação automática de elementos  
do PDF

 • Maior produtividade – economia de 3 
a 4 minutos antes de cada trabalho de 
impressão, aumentando o tempo de 
produtividade da impressora em até  
30-60 minutos por turno

 • Melhor qualidade – eliminação 
de intervenções manuais e, 
consequentemente, do risco de  
erros humanos

Setup offline 
Com o setup offline, as configurações de ins-
peção de trabalhos para todos os sistemas de 
inspeção 100% AVT instalados são realizadas 
em um local centralizado, antes do início da 
impressão. Isso economiza um tempo valioso 
de produção na impressora, laminadora e 
rebobinadora, e garante resultados de ins-
peção padronizados e consistentes em todas 
as máquinas.

5.  Automação de inspeção e conectividade de 
pré-impressão
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Relatórios abrangentes 
e detalhados 
Os sistemas de inspeção de impressão 
100% AVT incluem o módulo PrintFlow, 
que arquiva os dados e emite relatórios 
referentes a cada rolo e a cada trabalho. 
O banco de dados SQL integrado registra 
a qualidade do rolo, medidas de cor, com-
primento de repetição e códigos de barras, 
junto com todas as estatísticas de qua-
lidade, localizações de defeitos, falhas 
em imagens e parâmetros de sensibili-
dade. Todos os eventos são registrados, 
incluindo o setup de trabalho, parâmetros 
de inspeção e volume de desperdício.

 • Análises e relatórios remotos –  
o PrintFlow Manager fornece acesso 
remoto a todos os bancos de dados 
PrintFlow de qualquer lugar e permite 
executar análises, melhorias nos 
processos e edições de controle  
de qualidade

 • Exportação de relatórios – você pode 
imprimir relatórios ou salvá-los como 
arquivos PDF e compartilhá-los  
por e-mail

Informações de qualidade 
centralizadas
A ferramenta PrintFlow Central automatiza 
e centraliza o armazenamento e o arquiva-
mento dos dados de inspeção em um único 
servidor ou computador. 

Ao melhorar o gerenciamento de dados e 
disponibilizar esses dados continuamente 
para análises e trabalhos repetidos, a ferra-
menta garante a disponibilidade dos dados 
a qualquer momento e aumenta a efici-
ência da produção.

6. Relatórios de controle de qualidade 



 | 10

WorkFlow Link – conexão entre impressão e acabamento
O WorkFlow Link é uma solução eficiente 
de fluxo de trabalho, que permite reduzir 
desperdícios e oferece o melhor de dois 
mundos: controle maior de processos e 
remoção de resíduos. Ao mesmo tempo, 
ela também garante a produção de emba-
lagens sem defeitos. Disponível para sis-
temas de inspeção de impressão 100% 
AVT, a solução usa dados obtidos durante 
a impressão para remover com eficiência 
o material com defeito. O WorkFlow Link 
oferece rastreabilidade total, da impressão 
à laminação, rebobinamento, refile e ras-
pagem, com um fluxo de trabalho automa-
tizado e econômico. 

 • Impressão – todas as falhas de impres-
são, incluindo defeitos aleatórios, são au-
tomaticamente registradas no banco de 
dados do sistema para remoção posterior

 • Garantia de qualidade e tomada de 
decisões – a edição de dados rápida e fácil 
permite definir quais áreas do material 
impresso devem ser removidas e em 
qual máquina de acabamento, tornando 
o fluxo de produção mais eficiente e 
econômico

 • Remoção de resíduos no acabamento –  
o WorkFlow Link Rewinder controla e in-
terrompe automaticamente a rebobina-
dora na posição específica do material 
com defeito, permitindo a remoção de 
resíduos com o mínimo de paradas, sem 
a necessidade de inspeção do operador. 

A solução oferece uma maior eficiência 
de produção, pois a rebobinadora pode 
operar em velocidade máxima e parar 
apenas para a remoção de defeitos  
relevantes.

7. Fluxos de trabalho de remoção de resíduos

Inspeção de impressão 100% – 
Impressora

PrintFlow Manager – Edição
Editor

WorkFlow Link Tracker
Laminadora

WorkFlow Link Rewinder – 
Máquina de corte-rebobinadora



Argus Turbo HD – 
100% de inspeção do trabalho, 100% do tempo

Para saber mais, acesse o site www.avt-inc.com

Para falar conosco, envie um e-mail para info.la@esko.com e veja como é fácil migrar para a inspeção 100%.
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http://www.avt-inc.com

