
Zjednodušená správa dat

Redefine the possiblesm

Softwarové aplikace CoLOS®

PŘÍPRAVA VÝROBY 
A JEJÍ SPUŠTĚNÍData Management *

Mezi výrobou a prodejem svých produktů se musíte starat o důležitější 
věci, než zajistit, aby byly vždy vytištěny správné informace. Při tisku a 
kódování potřebujete přesnost a efektivitu, abyste se mohli soustředit na 
výrobu vysoce kvalitních produktů.

CoLOS® Information Management System přichází s celou řadou aplikací, 
které Vám mohou pomoci snížit množství odpadu způsobeného 
chybami kódování a značení, zvýšit efektivitu linky a chránit hodnotu 
značky zajištěním souladu s tiskem.

CoLOS® Data Management Vám v počáteční fázi přípravy výroby 
umožňuje propojit pole návrhů zpráv s poli v tabulkách hlavních 
produktů uložených v ERP systémech a jednotlivé šablony naplnit 
daty mnoha (SKU) jednotlivých výrobků a automaticky je těmito daty 
doplňovat.

Méně opravných činností a přepracování

 ¡ Propojení tabulek hlavních produktů 
Propojení šablon zpráv s tabulkami hlavních produktů v systémech ERP.

 ¡ Opakované použití návrhů zpráv 
Propojení jediné šablony zprávy s mnoha SKU produkty zefektivňuje aktualizaci 
návrhů – jedna změna se znovu použije na všechny připojené SKU.

 ¡ Eliminace duplikace dat 
Není potřeba kopírovat data do místních databází, které mohou být zastaralé a 
obtížně spravovatelné.

 ¡ Menší riziko chyb obsluhy 
Používání aktuálních zdrojových dat vylučuje možnost operátorů zadávat 
nesprávná data nebo provádět chyby při jejich zadávání psaním.

 ¡ Automatické vkládání dat 
Automatické vkládání dat do šablon zprávy z aktuálních zdrojových dat pro 
skladové jednotky (SKU).

 ¡ Vestavěná správa dat 
CoLOS obsahuje integrovaný systém správy dat s jejich jednoduchou správou 
v interních výrobních tabulkách pro situace, kdy není vyžadováno připojení k 
externím zdrojům dat. Umožňuje také vytvořit tabulku produktů od samého 
začátku, když není přístup k centrální databázi produktů.

* Pro použití s aplikací CoLOS® Message Design

Přetáhněte zdroje dat do polí zpráv

Připojte se on-line k výrobním datům

Message Design &
Data Management



Další informace naleznete na adrese  
www.markem-imaje.com

Data Management - Specifikace

Funkce integrace dat
• Připojení průmyslového standardu ODBC na externí datové tabulky
• Průvodce pro vytvoření zpráv ze vzdálených zdrojů a úloh
• Přetáhnutí dat ze zdroje do polí návrhu zprávy
• Odkaz na SAP, Oracle, Excel a textové soubory
• Uložení celé zprávy v CoLOS do úložiště zpráv v databázi
• Volitelná databáze SQL pro ukládání dat zprávy pro každý produkt
• Optimalizované nástroje pro správu databází
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Rozhraní je k dispozici  
v následujících jazycích
•  Angličtina, čínština, holandština, francouzština, němčina, italština, japonština, 

portugalština, španělština

Aplikace CoLOS® přizpůsobené Vašim potřebám a velikosti
Několik aplikací CoLOS je k dispozici v různých konfiguracích pro všechny Vaše tiskárny, linky a továrnu. Naše aplikační moduly jsou dodávány s informacemi a 
automatizačními doplňky, které zajišťují bezproblémovou integraci s Vaší stávající infrastrukturou.

Kompatibilita
•  Podporuje všechny tiskárny Markem-Imaje se vzdáleným připojením, 

umožňuje snadné ukládání od jednoduchých až po složité zprávy a 
propojení s interními a externími databázemi.

CoLOS V6 je určen pro Windows 7 32 / 64bit, Windows 8.1 32 / 64bit, Windows 10 32 / 64bit, Server 2008/2012/2016

Minimální požadavky na systém: 3 GB RAM, Intel 2,6 GHz (preferováno vícejádrové CPU), 2 GB volného místa na pevném disku Produkční UI prohlížeč IE11 / Firefox 68.0 / Chrome 75.

Vyhrazujeme si právo změnit design a / nebo specifikace našich produktů bez předchozího upozornění.
© 2019 Markem-Imaje Corporation.Všechna práva vyhrazena

Plně vybavený design a 
správa dat

Řízení a monitorování tisku 
na úrovni linky

Řízení a monitorování tisku na 
úrovni továrny

1 tiskárna současně Až 4 síťové tiskárny Až 99+ síťových tiskáren
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Message Design 
& Data Management

Pallet Track

Promotional Coding

Packaging Integrity

Mark & Read

Printer Performance

Production Control

Overall Equipment
Effectiveness (OEE)

Markem-Imaje 
Global Sales & Marketing Division
9, rue Gaspard Monge  
B.P. 110
26501 Bourg-lès-Valence Cedex – France
Tel: +33 (0) 4 75 75 55 00
Fax: +33 (0) 4 75 82 98 10

 

ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. s r.o. Servisní střediska:
Nad Přehradou 2296 - Čejkovice u Hodonína
738 02 Frýdek-Místek - Frýdek-Místek
http: www.ondrasek.cz - Hradec Kralové
email: ondrasek@ondrasek.cz - Jindřichův Hradec

obchod@ondrasek.cz - Ústí nad Labem
tel:  +420 558 639 611 - Plzeň
fax: +420 558 621 992 - Praha


