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BESZÁLLÍTÓK

M
egváltoztatja a nyomtatás, cím-

kenyomtatás hatékonyságát és

rugalmasságát a teljes automati-

záció. Az Esko például egyik amerikai

nyomdai szolgáltatójának Cerm-MIS

rendszerét kötötte össze az Esko Automa-

tion Engine-vel, ami egyértelmûen fel-

gyorsítja és leegyszerûsíti a nyomóforma-

készítést, és illesztette azt a felhasználó

berendezéséhez, egy HP Indigo nyomta-

tógéphez. Az ohiói székhelyû Label Digi-

tal Printing cég mindössze 50 fõt foglal-

koztat. Specialitása sörös-, boros-, ége-

tettszesz-alkoholos címkék, üdítõital- és

kozmetikai, valamint élelmiszer-ipari

címkékgyártása. Ezek a termékeknagyon

kis és nagy példányszámban egyaránt ké-

szülhetnek. Az átfutási idõ csupán 3-5

munkanap. Mindez úgy lehetséges, hogy

a nyomdai szolgáltatók egy teljesen auto-

matizált digitális rendszert alkalmaznak a

címke- és csomagolóanyag-gyártás terü-

letén. A megrendelõk között a lokális ve-

võk mellett országos, sõt, multinacionális

cégek is megtalálhatók.

Meg kellett változtatni a mûködési elvet

is. Míg korábban hagyományosan a

nyomdában az adatbevitelt, a nyomó-

forma-készítést, a termelést, az expediá-

lást az ellenõrzéstõl a jóváhagyáson át a

végrehajtásig számos kolléga végezte,

mindez most már összevonható egyetlen

rendszerben. A MIS-rendszert összekö-

tötték az Esko Automation Engine rend-

szerével. Világviszonylatban jelenleg

mintegy 60 Esko-rendszer mûködik, ami

a digitális, a hagyományos és a hibrid

címkegyártó rendszereket egyaránt képes

kezelni.

A digitális nyomtatási szolgáltatók meg-

rendelései kisebb példányszámúak. Ezek

nyereségtartalma a 200-250 eurót sem éri

el, ezért a legnagyobb mértékû automa-

tizációval kell a gyártást végigfuttatni.

Nagy jelentõsége van a nyomóforma-

elõkészítésnek, a megfelelõ proofadatok

jóváhagyásának, ezután pedig a jóváha-

gyott munkákat a hatékonyság érdeké-

ben a leggazdaságosabban kell gyûjtõfor-

mába rendezni, lehetõség szerint teljesen

automatikusan, és megindítani a nyomta-

tást. Ezt teszi lehetõvé a MIS és az Esko

Automation Engine együttes használata

a kkv-k esetében is.

Fej fej melletti versenyfutásra kénysze-

rülnek a nyomdaipari szolgáltatók, ezért

a folyamatautomatizálás elengedhetetlen

a sikerhez. Az Esko országokat átívelõ

multinacionális cégeknek is kínál megol-

dásokat. Például a Svájcban és Németor-

szágban tevékenykedõ PAWI csoport ré-

szére személyre szabott okosmegoldást

állított össze, ami digitalizálja és teljesen

automatizálja a csomagolóanyag-gyár-

tást és annak felügyeletét. A PAWI az új

megoldással kétirányú nemzetközi belsõ

kommunikációt tudott megvalósítani a

megrendelõi és tervezõi, illetve gyártó-

bázisai között, ahol elsõdleges a teljes

átláthatóság és a nyomon követhetõség.

Az Esko megoldása csomagolóanyag-

menedzsmentbõl (webcenter), csomago-

lóanyag-tervezésbõl (ArtiosCAD), cso-

magolóanyag-fejlesztésbõl (3D-stúdió),

csomagolóanyag nyomóforma-készítés-

bõl (ArtPro+, Automation Engine, Color

Enginel, Equonix és Imagine Engine) áll.

Mindehhez csatlakozik egy Kongsberg

makettforma- készítõ work-flow is.
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Folyamatautomatizáció:
Esko, MIS, Ipar 4.0
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