
Etiketler ve dar enli baskı 
makineleri için iş akışı 
çözümleri 

Etiketler için WorkFlow Link



WorkFlow Link, baskı makineniz ile sarım üniteniz arasında güvenilir 
ve sağlam bir bağlantı sağlayan, AVT %100 Otomatik Denetim 
platformları için isteğe bağlı bir eklenti modülüdür. Workflow 
Link, baskı aşamasında denetim sisteminizden gelen PrintFlow 
verilerini kullanarak sarım ünitesini baskı kusurlarını belirleyerek 
otomatik olarak durdurur; böylece hatalı materyal ayıklanabilir. 
Bu durum, yüksek kaliteli, hatasız baskı sonuçları sağlarken genel 
verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olur.

Baskı makinesi ve sarım 
ünitesi performansını artırır
Baskı aşamasında süreç kontrolü
Baskı  makinesine kurulan %100 AVT 
Otomatik Denetim sistemi,  Workflow 
Link çözümünün ayr ı lmaz b ir  parça-
sıdır. Denetim sistemi, baskı kusurlarının 
önceden algılanmasını sağlayarak opera-
törlerin baskı israfını önlemek için hemen 
harekete geçmelerine olanak tanır. Ayrıca, 
rastgele kusurlar dahil tüm baskı hataları, 
işlem sonrası süreç ve analiz için kaydedilir.

Sarım ünitesinde sorunsuz 
ve etkili rulo temizliği
AVT denetim sistemlerine, isteğe bağlı 
olarak Workflow Link eklenebilir ve bu da 
denetim sistemlerinin PrintFlow verilerine 
uzaktan erişim sağlayabilme olanağı sunar. 
Bu da baskı operatörlerin sonlandırma 
öncesinde sanal olarak denetlenmiş ruloyu 
kontrol edebilmelerine imkan verir. 

İlgili rulo verileriyle birlikte, Workflow Link 
gerekli/gereksiz her kusur için sistemi dur-
durma ihtiyacını ortadan kaldırarak sonlan-
dırma sisteminin hızını artırır. Operatörler, 
ayıklama işlemi sırasında önceden tanım-
lama yapıldığından, sadece istenilen kusur-
larda duraksatma yapabilme imkanına 
sahiptirler. Bu durum, sonlandırma sistem-
lerinin tam hızda çalışmasını sağlar.

Baskı kusurlarını hızlı ve 
etkili bir şekilde giderin



Üretim hatlarında kalite 
güvencesi ve standardizasyon
Birden fazla sistemden gelen PrintFlow 
verileri, üretimi geliştirmek ve yüksek kali-
teli malzeme sunmak için yöneticilerin ve 
kalite güvence personelinin doğrudan kendi 
bilgisayarlarından sorunlu alanları tespit 
etmelerine ve karar verme sürecine yar-
dımcı olmalarına olanak sağlar. 

Birden fazla AVT sisteminden oluşturulan 
PrintFlow verilerine tesisler arası erişilebi-
lirlikle, üretim kalitesini izleyebilir, analiz ve 
kontrol edebilir ve üretim hatlarında kalite 
standardizasyonunu sağlayabilirler. 

Müşterilerinizle iletişimi güçlendirmek ama-
cıyla istatistiksel analiz için kalite raporları 
oluşturulur ve daha sonra kullanılır.

Baskı
Baskı sırasında otomatik denetim
• Baskı hatalarının erkenden algılanması 
• Anında düzeltici eylem (baskı israfı, 

maliyetli hatalar)
• Tanımlanan kusurlar

Rulo ayıklama
Kalite ve iş akışı optimizasyonu
• Kalifiye personel tarafından rulo incele-

mesi ve ayıklama işmeleri (kalite kontrol 
ve standardizasyon)

• Gözardı edilen kusurların rapordan 
çıkarılması

• PrintFlow Manager düzenleme istasyonu 
(isteğe bağlı)

Baskı sonrası işlemleri
Otomatik sarım ünitesi kontrolü
• Her rulonun otomatik tanımlanması 
• Baskı/ayıklama istasyonundan gelen 

verilere göre sarım ünitesini otomatik 
olarak durdurur

• Renk kodlamayla net/kısa grafiksel kusur 
konum haritası 
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Temel faydalar
İsraf önleme
• Baskı hatalarının tanımlanması ve düzeltici eylemler

İş Gücü Optimizasyonu
• Rulolar istenen iş akışına bağlı olarak baskı 

operatörleri, sarım ünitesi operatörleri veya Kalite 
Güvence Yöneticileri tarafından düzenlenebilir

Makine-zaman Optimizasyonu
• Yalnızca ilgili kusurlarda durarak sarım ünitesinde 

tam hızda etkili temizleme

Süreç Optimizasyonu
• Süreç ve iş akışı değişimi için değerli kalite 

istatistiklerinin toplanması 


