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 0% Scannable.  
100% of the Time.

HLÍDÁME VAŠE ČÁROVÉ KÓDY, 
VY UŽ NEMUSÍTE

HLÍDÁME VAŠE ČÁROVÉ KÓDY,
VY UŽ NEMUSÍTE
Čárové kódy jsou mozkem v dnešním rychle se
rozvíjejícím dodavatelském řetězci. Připojeny ke 
každému produktu, doprovází zboží a informace
z výrobního závodu až do maloobchodu. V každém 
odvětví, od automobilového až po maloobchod nebo 
farmaceutický průmysl, čárový kód je klíčem ke zvýšení 
produktivity. Špatný čárový kód snižuje produktivitu
a může vést až k pokutám za nedodržení kvality,
zpomalení výrobních linek, zamítnutí, nebo zpoždění 
zásilky.

To je důvod, proč Printronix vyvinul bezkonkurenční 
řešení kvality čárových kódů: Online Data Validation 
(ODV) společně s ODV Data Manager, kompletním
systémem bezobslužné kontroly kvality.

ONLINE DATA VALIDATION

Online Data Validation (ODV) analyzuje každý čárový 
kód vytištěný s Printronix SL/T5000r, aby se ujistil,
že splňuje nejpřísnější normy čitelnosti. Ještě důležitější 
je, že analyzuje každý čárový kód ihned po vytištění
s minimálním vlivem na rychlost. Tato 100 % kontrola 
čárových kódů ověří, že čárový kód splňuje specifikace 
daného typu kódu. ODV zastaví špatné čárové kódy, 
takže se nedostanou do výroby nebo distribuce, což by 
mohlo vést až k zastavení provozu. ODV zvyšuje
efektivitu výrobního procesu bez potřeby nákladné ruční 
kontroly.

100% Čitelnost.
100% Času.

 ODV DATA MANAGER ®

Nejlepší pojištění Vaší společnosti proti vysokým 
nákladům spojeným s kontrolou kvality a chybným 
čárovým kódům.

Vzhledem k tomu, že čárové kódy mají významný dopad 
na efektivitu v dodavatelském řetězci, Printronix vyvinul 
uzavřený systém řízení jakosti, který monitoruje proces 
výroby čárových kódů. ODV Data Manager je řešení pro 
plně automatickou kontrolu kvality čárových kódů.

Nyní můžete:
• Zaznamenat a zobrazit všechny data o kvalitě čárových 
  kódů, podle štítku a podle čárového kódu - neocenitelný
  nástroj pro uplatňování prostředků k nápravě.
 
• Zaznamenat a zobrazit podrobné informace o ověření kvality  
  a dostat se tak k jádru problému okamžitě a minimalizovat
  prostoje.

• Zaznamenat a zobrazit data v rámci jednotlivých čárových
  kódů, což vám přidá další záruky, že kritická data, jako
  například posloupné čárové kódy vytisknete správně.

• Nastavit, aby se všechny údaje uložily do souboru
  k online prohlížení, nebo vyexportovaly do databáze,
  což Vám umožní vytvořit archiv podle ISO9000 nebo QC.

• Uložit údaje v CSV nebo
  XML formátu, aby bylo
  možné rychle izolovat
  problémové štítky.

• Použít Printronix ODV
  Data Manager s více souběžnými
  ODV zařízeními k zajištění
  maximální kontroly kvality prostředí
  s vysokým objemem tisku.

• Přepnout tiskárnu do režimu
  poruchy v případě vadných dat
  a nebo vadných čárových kódů,
  čímž zajistíte, že štítek se špatnými
  údaji nikdy neopustí vaší výrobu.
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JAK ODV TESTUJE ČÁROVÉ KÓDY
ODV provádí následující kroky k otestování každého 
čárového kódu:

• ODV získá symboliku čárového kódu.

• Tiskárna vytiskne čárový kód. Čárový kód je
  naskenován a testován proti specifikaci symboliky čárového
  kódu.

• Pokud čárový kód splňuje všechny specifikace, štítek je
  připraven k použití. Pokud čárový kód nesplňuje specifikace, 
  ODV předá informaci tiskárně, která znovu “špatný” štítek
  přetiskne, znehodnotí a vytiskne náhradní štítek.

• ODV je integrované řešení určené k automatickému
  ověřování čárových kódů a funguje s minimálním přerušením 
  v tiskovém procesu s vysokou výkonností.

Printronix Online Data Validation je nástroj, který vám 
může ušetřit čas, peníze a zvýšit produktivitu. Hodnotí 
každý čárový kód a poskytuje kompletní kontrolní
skenování a eliminuje potřebu nákladné ruční kontroly.
Zkombinovaný se softwarovým vybavením Printronix 
PrintNet ® Enterprise, nejnovějším vylepšením v síťové 
správě tiskáren, ODV Data Manager vytváří kompletní 
řešení pro kontrolu kvality čárových kódů a poskytuje 
nebývalý přehled o kritických tiskových úlohách.

Znovu vytištěný štítek

Znehodnocený štítek

Předcházející štítek

PODPOROVANÉ ČÁROVÉ KÓDY

POŽADAVKY NA ŠTÍTEK

SPECIFIKACE GRAFIKY KÓDU

TISKOVÉ REPORTY

FUNKCE PŘI ZJIŠTĚNÍ CHYBY

UPOZORNĚNÍ PŘI ZJIŠTĚNÍ CHYBY

REPORTY TELEMETRIE

AGENTURNÍ CERTIFIKACE

Code 39     Code 128
CODABAR   UPC/EAN plus add-ons
Interleafed 2 of 5   PDF417(Limited)*
Code 93     * Kontroluje začátek a konec

Quiet Zone  Min. 10-ti násobek rozměru x

Počet kódů horizontálně Až 4 kódy horizontálně

Počet kódů na štítek Až 99 kódů na štítek

Orientace kódů  Pouze horizontálně

Horizonální rozestup Min. 12,7 mm mezi kódy na stejné řádce

Výška kódu  Min. výška kódu 3,3 mm

TOF to TOF  Min. rozestup 12,7 mm

   STANDARD ODV   WIDE ODV**
Šířka skenování*  4”  6.5”  8.5”  8.5”
           (102 mm)   (165 mm)   (216 mm)   (216 mm)
X-rozměr (min.)             6.6 mil        10 mil       20 mil 13 mil
           (0.17 mm)   (.25 mm)    (.51 mm)   (.33 mm)

Min. výška kódu            0.13”          0.14”         0.20”          0.20”
          (3.3 mm)    (3.6 mm)   (5.1 mm)      (5.1 mm)

* Šířka skenování měřena od středu tisku
** Wide ODV jen jako speciální volitelná možnost.

Počet vytištěných štítků    Počet vytištěných kódů
Počet špatných štítků    Průměrná odchylka šířky kódu
Odchylka šířky posledního kódu 

Opětovný tisk (standardně), Zastavit a znovu vytisknout, Ohodnotit a reportovat, Znovu 
skenovat, Znovu skenovat a vytisknout, Znovu skenovat a zastavit, Znehodnotit, Zastavit

Zobrazení na display   Zvukový alarm
Světelný alarm   Vzdálená notifikace

Výstup telemetrie  Síťové rozhraní

Obsah telemetrických dat (volitelně)
Jednoduchý   Výsledky kontroly kvality (vyhověl / nevyhověl)
Validace   Výsledky kontroly kvality (vyhověl / nevyhověl)
   + dekódovaná data

Plný   Validace + všechny naměřené hodnoty

cTUVus     EN60950-1:2006+A11:2009
CE     EN60825-1:2007
Class 2 Laser Product


