
Rozwiązania do obsługi 
przepływów pracy w produkcji 
etykiet i innych zastosowań 
druku na wąskiej wstędze

WorkFlow Link do etykiet



WorkFlow Link to opcjonalny moduł do platform AVT, służący 
do kompleksowej  automatycznej  inspekcji  oraz pomagający 
zagwarantować pewną i niezawodną łączność między maszyną drukową 
a przewijarką . Korzystając z danych PrintFlow z systemu inspekcji 
zamontowanego na maszynie drukowej , WorkFlow Link automatycznie 
zatrzymuje przewijarkę dokładnie w miejscu wystąpienia wady, co 
umożliwia usunięcie zawierającego ją materiału. To pozwala zwiększyć 
ogólną prędkość produkcji oraz zagwarantować wysoką jakość zadań 
drukowania i brak błędów.

Zwiększenie wydajności 
maszyny drukowej i przewijarki 
Kontrola procesu z poziomu 
maszyny drukowej
Automatyczny 100% system inspekcyjny 
AVT zamontowany na maszynie drukowej 
stanowi integralną część rozwiązania 
WorkFlow Link. System inspekcji umożliwia 
wczesne wykrycie wad procesowych, co 
pozwala operatorom niezwłocznie podjąć 
działania zapobiegające generowaniu 
odpadów. Ponadto wszystkie wady druku – 
także te przypadkowe – są rejestrowane na 
potrzeby dalszej obróbki i analizy.

Płynne i skuteczne czyszczenie 
roli na przewijarce 
Opcjonalny moduł dodatkowy WorkFlow 
L i n k  d o  a u to m a t y c z n y c h  sys te m ów 
inspekcji AVT gwarantuje kompleksowy 
nadzór i zapewnia zdalny dostęp do danych 
PrintFlow z systemów inspekcji . Dzięki 
temu operatorzy i ich przełożeni mogą edy-
tować skontrolowaną wirtualną rolę przed 
etapem obróbki. 

Oprócz dostarczania danych o edytowanej 
roli WorkFlow Link eliminuje konieczność 
przerywania pracy przy każdej potencjalnej 
wadzie, co przekłada się na zwiększenie 
prędkości pracy maszyny do obróbki. 
Operatorzy mogą uruchomić maszyny 
do obróbki z maksymalną prędkością, 
ponieważ do automatycznego spowol-
nienia będzie dochodziło wyłącznie w miej-
scach wystąpienia rzeczywistych wad zde-
finiowanych w trakcie procesu edycji.

Szybkie i skuteczne usuwanie 
wadliwych wydruków



Kontrola jakości i standaryzacja 
na całej linii produkcyjnej
Dzięki danym PrintFlow pochodzącym 
z różnych systemów operatorzy i kierow-
nicy jakości mogą identyfikować proble-
matyczne obszar y i   podejmować bez 
odchodzenia od komputera decyzje zwięk-
szające wydajność produkcji oraz pozwa-
lające realizować zadania wysokiej jakości. 
Dostęp w różnych placówkach do danych 
PrintFlow z wielu systemów AVT pozwala 
monitorować, analizować i kontrolować 
jakość produkcji oraz zapewnić jej jedna-
kowy poziom na wszystkich liniach produk-
cyjnych. Wygenerowane raporty na temat 
jakości można następnie wykorzystać do 
analiz statycznych oraz poprawy komuni-
kacji z klientami.

Drukowanie
Automatyczna inspekcja na maszynie
• Szybkie wykrywanie wad procesowych 
• Natychmiastowe podjęcie czynności 

naprawczych (ograniczenie odpadów 
i kosztownych błędów)

• Rejestracja wad

Edycja roli
Optymalizacja jakości i przepływów pracy
• Weryfikacja i edycja roli przez personel 

posiadający odpowiednie umiejętności 
(kontrola i standaryzacja jakości)

• Usunięcie nieistotnych wad z raportu
• Stanowisko do edycji PrintFlow Manager 

(opcja)

Obróbka
Automatyczne sterowanie przewijarką 
• Automatyczna identyfikacja każdej roli 
• Automatyczne zatrzymanie przewijarki 

na podstawie danych z maszyny dru-
kowej/stanowiska do edycji

• Przejrzysta/zwięzła graficzna mapa wad 
z oznaczeniami barwnymi 



esko.com

Belgium Raymond de Larochelaan 13, 9051 Gent | Tel. +32 9 216 92 11 | info.eur@esko.com

USA 8535 Gander Creek Drive, Miamisburg, OH 45342 | Tel. +1 937 454 1721 | info.usa@esko.com

Brasil Rua Professor Aprígio Gonzaga, 78 - 10º andar - São Judas - 04303-000 - São Paulo-SP | Tel. +55 11 5078 1311 | info.la@esko.com

Singapore 8 Changi Business Park Ave 1, UE BizHub East #07–51, South Tower, 486018 | Tel. +65 6420 0399 | info.asp@esko.com

Japan Telecom Center Building, West Wing 6F, 2-5-10, Aomi, Koto-ku, Tokyo, 135-0064 | Tel. +81 (3) 5979 6086

China Floor 6, Building 1, 518 Fuquan North Road, 200335 Shanghai | Tel. +86 21 3279 6555 | info.china@esko.com

Główne korzyści
Ograniczenie ilości odpadów
• Identyfikacja wad procesowych i działania naprawcze

Optymalizacja wykorzystania zasobów ludzkich
• Inteligentne wykorzystanie umiejętności personelu (drukarze/

operatorzy/kierownicy ds. kontroli jakości)

Optymalizacja czasu pracy maszyny
• Skuteczne czyszczenie na przewijarce przy pełnej prędkości, 

zatrzymanie tylko w miejscu wystąpienia istotnych wad

Optymalizacja procesów
• Gromadzenie cennych danych statystycznych dotyczących 

jakości na potrzeby modyfikacji procesów i przepływu pracy 
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