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için otomatik kurulum

AutoSet



Baskı öncesi departmanını üretim 
denetim sistemlerine bağlayın

Müşterilerinize sizi güvenilir bir ortak olarak görmeleri için daha 
fazla neden gösterin! Esko Otomasyon Motorundan AVT denetim 
sistemlerinize kolaylaştırılmış ve otomatikleştirilmiş bir iş akışı ile kalite 
kontrolünü iyileştirin ve her boyuttaki tirajda baskı hazırlık süresinden 
tasarruf edin.

Bugünün baskı makinesi operatörlerinin baskı 
süreci başlamadan önce çok fazla görevi 
vardır ve tiraj sayısı sürekli arttıkça iş yükü de 
o oranda ağırlaşır. Çok kısa tirajlar için hazırlık 
süreci, toplam baskı süresinden daha uzun 
sürebilir. Bununla birlikte, iyi bir denetleme 
için tanımlanacak uzun ve karmaşık manüel 
süreçler içeren farklı dozajlı baskı işlemleri 
vardır. 

Bu zorluklar üretim akışı boyunca birden fazla 
manüel veri ile birleştiğinde, kalite ve tutarlılık 
denetimierini kontrol etmeyi zorlaştırarak, 
baskı sürecinin neredeyse her aşamasında 
insan kaynaklı hatalara yol açar.

AutoSet, bu sorunların hepsinin üstesinden 
gelir. Esko Otomasyon Motoru için optimize 
edilmiş yenilikçi bir AVT modülü olan AutoSet, 
baskı hazırlıklarını otomatikleştirerek, hazırlık 
süreçlerini en aza indirir ve manüel müdahale 
ihtiyacını ortadan kaldırarak genel baskı süreç-
lerini optimize eder. 

AutoSet i le  ver i ler,  Esko Otomasyon 
Motorundan çok kısa tirajların ve çoklu tasarım 
işlerinin bile otomatik olarak denetlenebildiği 
AVT denetim sistemlerine* otomatik olarak 
gönderilir. Sonuç: her işte olağanüstü baskı 
kalitesi ve süreç kontrolü, ve iş kurulumundan 
baskı/vardiya başına bir saate kadar zaman 
tasarrufu.

* AutoSet, Apollo Turbo HD, Argus Turbo ve Helios 
dahil olmak üzere AVT’nin önde gelen ürün gruplarını 
destekler.



Eşsiz verimlilik ve üretkenlik 
AutoSet, Esko Otomasyon Motorundan güç 
alır; tüm süreçleri baskı öncesi hazırlık depart-
manına bağlayarak, çoklu görevleri ve kalite 
risklerini etkili bir biçimde ortadan kaldırır. Bu 
süreç, kapalı döngü renk ve içerik denetim 
sürecinde çok önemli olan birinci adımdır. 

AutoSet, otomatik iş akışı ve doğrulaması 
sağlar. Baskı kusuru tespiti ve trend analizi 
için barkod, metin, denetleme sınırları ve kalıp 
çizgilerini otomatik olarak tanımlar. 

Esko Otomasyon Motoru, ilgili tüm verileri içeren 
bir denetleme paketi sunar. Baskı makinesi 
operatörü çalışmanın bilgilerine istinaden, 
barkodu tarar veya baskı makinesinde başlamak 
üzere olan çalışmayı seçer. 

AutoSet denetim sistemi daha sonra o çalışma 
için denetim paketini yükler ve kurulumdan 
sonra denetleme otomatik olarak başlar.  

Çalışmanın boyutları otomatik olarak 
ayarlanır 

Çalışmanın denetleme sınırları otomatik 
olarak ayarlanır 

Dijital PDF ve çalışma doğrulaması 
otomatik olarak yapılır 

Barkodlar, metin ve denetleme sınırları 
gibi PDF içerikleri otomatik olarak 
tanımlanır

AutoSet, yüksek 
kaliteli sonuçlar 
sağlarken, hazırlık 
süresinden ve maliyetli 
kaynaklardan tasarruf 
etmenizi sağlar 
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AutoSet, yüksek kaliteli sonuçlar sağlarken, hazırlık süresinden 
ve maliyetli kaynaklardan tasarruf etmenizi sağlar

Hazırlık süreçlerini çalışma başına 5 dakika azaltarak 
baskı makinesi verimliliğini artırır ve vardiya başına 
30-60 dakika arasında ek çalışma süresi sağlar.

Operasyonel verimliliği artırır ve manüel süreçleri 
ortadan kaldırarak insan kaynaklı hataları azaltır.

Düşük kaliteden kaynaklanan müşteri 
memnuniyetsizliğini ortadan kaldırır.
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