
Efektivní příprava

Redefine the possiblesm

Softwarové aplikace CoLOS®

PŘÍPRAVA VÝROBY 
A JEJÍ SPUŠTĚNÍMessage Design*

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® Message Design Vás v počáteční fázi přípravy výroby 
podporuje při navrhování komplexní zprávy pro všechny technologie 
tiskáren v jednom uživatelsky přívětivém rozhraní pomocí celé řady typů 
datových polí.

Snadný návrh zprávy

 ¡ Snadné rozhraní pro návrh zpráv 
Navrhujte zprávy pomocí stejného uživatelského rozhraní pro všechny typy 
datových polí, podporovaných každou tiskárnou: text, datum, čárový kód, logo 
a řádky. Vestavěný průvodce při tvorbě zprávy online kontroluje konzistentnost 
dat a vše zobrazuje na obrazovce. Tím je pokaždé zajištěn perfektní design i pro ty 
nejsložitější zprávy.

 ¡ Vše na jednom místě 
Získejte přístup ke všem návrhům zpráv z jednoho centrálního úložiště, aby byla 
zajištěna konzistence šablony zpráv a její rozvržení. Ke stejnému úložišti pak mohou 
přistupovat všechny ostatní aplikace CoLOS.

 ¡ Vytvářejte správně rozměrově dimenzované čárové kódy 
Pomocí průvodce vytvořte čárové kódy GS1–128, které jsou plně v souladu s 
celosvětovými standardy pro označení důležitých informací o produktu.

 ¡ Průběžná oprava zprávy 
Jednoduché šablony zpráv zajišťují zasílání správných informací.

 ¡ Rychlé nasazení 
Po vytvoření zprávy Vám ji vestavěný Průvodce pomůže odeslat do paměti 
tiskárny, aby byla připravena pro použití při začátku výroby.

 ¡ Úspora času a nákladů 
Operátor má více času pro provádění činnosti s vyšší přidanou hodnotou. Tímto 
se snižují náklady na ruční zadávání a správu dat zpráv o 90%.

Navrhování etiket s čárovými kódy GS1-128

Tvorba datových zpráv pro všechna zařízení

Message Design &
Data Management

* Pro použití s aplikací CoLOS® Data Management



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

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

Message Design - specifikace

Funkce tvorby zpráv založené na 
schopnostech tiskárny
• Plná podpora Unicode
• Text, odstavec, čárový kód, řádek / rámeček a grafická pole
• Proměnná datová pole v odstavcových blocích
• Fixní informace uložené ve zprávě
• Podpora všech grafických typů
• Čárové kódy GS1
• Podpora specifických tiskových polí
• Návrh zprávy na WYSIWYG
•  3 úrovně přístupu k zabezpečení uživatele: otevřené, kontrolované a 

auditované
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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.

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

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

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

snadno ukládá jednoduché a složité zprávy

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


