
Účinná ochrana značky

Redefine the possiblesm

Softwarové aplikace CoLOS®

VÝSTUP PRODUKTU: 
KVALITA A KÓDOVÁNÍPackaging Integrity

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.

Pro zajištění správné distribuce a soulad produktu, Vám pomůže CoLOS® 
Packaging Integrity zkontrolovat, zda jsou používané předtištěné 
obalové materiály správně použity pro každý jednotlivý konkrétní 
vyráběný produkt.

Správné balení

 ¡ Ověření produktu 
Automatické ověření pomocí nejvhodnějších identifikačních zařízení zajišťuje, že 
obalový materiál odpovídá produktu vyráběnému na lince.

 ¡ 100% kontrola 
Každý zabalený produkt je během výroby zkontrolován a všechny vadné obaly 
mohou být odmítnuty nebo linka zastavena, pokud jsou všechny obaly špatné.

 ¡ Integrita dat 
Napojení na informační systémy výrobce, aby bylo zajištěno, že formálně povolená 
výrobní data jsou používána jak pro kontrolu balení, tak i ověření produktu.

 ¡ Snížený odpad a náklady na přebalování 
Zastavení výrobní linky, jakmile bude zjištěno nesprávné balení. Systém zajistí, že 
nebude vyroben nesprávně zabalený výrobek.

 ¡ Efektivní produkce 
Žádný dopad na rychlost výroby redukce a častých ručních kontrolních postupů 
pro detekci malého počtu nesprávně použitých obalů.

 ¡ Výrobky vyhovující požadavkům 
Zajištění, že obal odpovídá výrobní zakázce a eliminuje stažení výrobků pro případ, 
kdyby alergeny obsažené ve výrobku nekorespondovaly s informacemi na obalu 
produktu.

Kontrola správného obalového materiálu

Automatická inspekce obalů

Packaging 
Integrity



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

Packaging Integrity - Specifikace

Podpora tvorby obrázků a čárových 
kódů
• Plná podpora Unicode
• Textová, odstavcová, 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

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 ve svazcích o různých velikostech pro všechna řešení pro Vaši tiskárnu, linku 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 připojené k CoLOS, které 

snadno ukládají jednoduché i složité zprávy a poté propojují interní a 
externí databáze.

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 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
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Plně vybavený design a 
správa dat

Řízení a monitorování tisku 
na úrovni linky

Řízení a monitorování tisku na 
úrovni výroby

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


