
Plně integrovaná řešení

Redefine the possiblesm

Softwarové aplikace CoLOS®

PŘÍPRAVA VÝROBY 
A JEJÍ SPUŠTĚNÍProduction Control

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.

Při spuštění výroby Vám CoLOS® Production Control umožňuje 
zaslat tiskové zprávy do výrobní linky v jednom kroku prostřednictvím 
snadno dostupného uživatelského rozhraní obsluhy nebo automaticky 
prostřednictvím zařízení řídícím linky.

Rychlejší a snadnější spuštění výroby

 ¡ Automatické nastavení tiskárny 
Zašle do všech tiskáren na výrobní lince správné šablony a data z pohodlí kanceláře 
během jediné operace.

 ¡ Centralizovaná správa dat 
Získejte přístup ke všem návrhům zpráv kdykoli z jednoho centrálního úložiště a 
zajistěte konzistenci tiskových šablon a jejich rozložení.

 ¡ Rozšířená konektivita pro snadnější použití 
Připojte se k tiskárnám přes Ethernet kdekoliv v celém výrobním závodě a 
používejte terminály s rozhraním CoLOS Operator Interface, kde je to potřeba.

 ¡ Méně času potřebného při přechodu na novou řadu produktů 
Vždy vyberete správnou zprávu. Díky tomu se vyhnete dodatečným nákladům, což 
bude mít za následek méně chyb.

 ¡ Standardní průmyslová rozhraní pro připojení 
Připojte zařízení napříč výrobním procesem, abyste dosáhli plně automatizované 
změny zpráv při výrobě nových produktů. Způsob napojení na nadřazené systémy 
a jejich aktivace může být při nové produkci spouštěna řadou způsobů, například 
síťovými soubory, zprávami zasílanými přes Ethernet a použitím rozhraní OPC 
serverů.

 ¡ Snadno použitelné ovládací terminály 
Uživatelské rozhraní výroby CoLOS lze provozovat prostřednictvím webového 
rozhraní na průmyslových terminálech s dotykovou obrazovkou v celé továrně. 
Pro výběr zpráv lze použít ruční skenery, aby se odstranil problém manuální chyby 
operátorů s nesprávným zadáváním dat.

Zahájení výroby na operátorském terminálu CoLOS

CoLOS může být plně integrován do 
podnikových dat a řízení výroby
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Další informace naleznete na adrese  
www.markem-imaje.com

Production Control - Specifikace

Funkce Production Control
• Snadno použitelné uživatelské rozhraní
• Náhled zprávy na displayi tiskárny
• Výchozí obrazovka stavu v celé továrně
• Zadávání dat pomocí rozevíracího seznamu
• Rozdělení úloh podle výrobní linky
• Uživatelem vložené pole s ověřenými daty
• Podpora dotykové obrazovky
• Klávesnice na obrazovce
• Zadávání dat snímačem čárových kódů
•  Volitelná řídicí rozhraní zahrnují přenos souborů, OPC a zasílání zpráv přes 

Ethernet

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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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


