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Powiąż proces przygotowania 
do druku z systemem kontroli 
używanym w drukarni

Daj swoim klientom więcej powodów, by uważali Cię za zaufanego 
partnera! Usprawnij proces kontroli jakości i skróć czas przygotowań 
do realizacji nowego zadania niezależnie od wielkości zlecenia dzięki 
uproszczonym i zautomatyzowanym przepływom pracy uwzględniającym 
zarówno Esko Automation Engine, jak i system inspekcji AVT.

Obecnie operatorzy mają zdecydowanie zbyt 
dużo zadań do wykonania jeszcze przed rozpo-
częciem druku, a ciągły wzrost liczby zleceń 
sprawia, że pracy jest coraz więcej. W przy-
padku produkcji niskonakładowej przygoto-
wanie może zająć więcej czasu niż sam druk. 
Ponadto część zleceń obejmuje jednoczesne 
drukowanie kilku różnych elementów, co trwa 
znacznie dłużej i wymaga znacznie bardziej 
złożonych procedur ręcznej kontroli. 

Te wszystkie wyzwania oraz ręczne tworzenie 
wielu duplikatów tych samych danych w trakcie 
produkcji sprawiają, że kontrola jakości i spój-
ności jest skomplikowana, przez co niemal na 
każdym etapie procesu można popełnić błąd.

AutoSet pozwala rozwiązać wszystkie te pro-
blemy. AutoSet to innowacyjny moduł AVT 
zoptymalizowany pod kątem współpracy z Esko 
Automation Engine, zwiększający możliwości 
całego procesu druku poprzez automatyzację 
konfiguracji zadań, skrócenie czasu konfiguracji 
do zera oraz wyeliminowanie konieczności 
ręcznej ingerencji. 

AutoSet umożliwia automatyczne przesyłanie 
danych z Esko Automation Engine do sys-
temu inspekcji AVT* pozwalającego poddać 
automatycznej weryfikacji nawet zadania 
o bardzo niskim nakładzie lub wielu elementach. 
Rezultat: nadzwyczajna jakość druku i kontrola 
nad procesami niezależnie od zadania oraz 
skrócenie czasu przygotowań nawet o godzinę 
na maszynę drukarską/zmianę.

* AutoSet obsługuje najpopularniejsze linie produktów 
AVT, m.in. Apollo Turbo HD, Argus Turbo i Helios.



Niezrównana skuteczność 
i produktywność 
Współpracujące z Automation Engine firmy 
Esko rozwiązanie AutoSet skutecznie eliminuje 
różne problemy związane z zadaniami i jakością 
dzięki powiązaniu procesu przygotowania 
do druku z systemem inspekcji używanym 
w drukarni. To kluczowy pierwszy etap rzeczy-
wistej kontroli kolorów i grafiki realizowanej 
w całkowicie zamkniętej pętli. 

AutoSet umożliwia automatyczną konfigurację 
i weryfikację zadań, a ponadto automatycznie 
rozpoznaje kody kreskowe, tekst, granice 
obszaru kontroli i linie cięcia podczas wykry-
wania wad druku i śledzenia powtarzalności 
etykiet i opakowań. 

Automation Engine firmy Esko przygoto-
wuje pakiet danych do inspekcji zawierający 
wszystkie potrzebne dane. Wystarczy, że 
operator drukarni zeskanuje kod kreskowy 
zawierający identyfikator zadania lub wybierze 
zadanie drukowania, którego realizacja ma się 
wkrótce zacząć. 

Następnie system kontroli AutoSet wczytuje 
pakiet weryfikacji danego zadania, dzięki 
czemu kontrola rozpoczyna się automatycznie 
po skonfigurowaniu.  

Wymiary zadania są ustawiane 
automatycznie 

Granice obszaru kontroli obrazu są 
wyznaczane automatycznie 

Weryfikacja wydrukowanego obrazu 
w porównaniu z plikiem PDF jest prze-
prowadzana automatycznie 

Elementy pliku PDF, takie jak kody 
kreskowe, tekst i ograniczenia obszaru 
kontroli są wykrywane automatycznie

AutoSet pozwala 
zaoszczędzić cenny 
czas i kosztowne 
zasoby, a jednocześnie 
zagwarantować 
rezultaty wysokiej 
jakości 
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AutoSet pozwala zaoszczędzić cenny czas i kosztowne zasoby, 
a jednocześnie zagwarantować rezultaty wysokiej jakości.

Wydłużenie czasu użytkowania maszyny drukarskiej 
poprzez skrócenie czasu konfiguracji o 5 minut na 
zadanie – dzięki temu maszyny mogą pracować nawet 
o 30–60 minut dłużej na każdej zmianie.

Zwiększenie wydajności pracy i ograniczenie błędów 
ludzkich poprzez wykluczenie procesów realizowanych 
ręcznie.

Wyeliminowanie reklamacji klientów związanych z niską 
jakością.

Główne korzyści
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