
Optymalizacja  
wielu drukarek  
Videojet 

Wydłuż czas sprawności i odblokuj pełny potencjał 
swoich drukarek Videojet 

Określenie źródła nieplanowego przestoju 

Czy osiągasz czas sprawności, jakiego oczekujesz od swoich drukarek Videojet? Jak sprawdzić, czy drukarki wykorzystują swój pełny 
potencjał? Zdalny serwis VideojetConnectTM Remote Service (VRS)1 może odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania dotyczące pracy 
drukarek Videojet. Ostatnie analizy danych o pracy drukarek wskazują, że najczęstsze przyczyny przestojów drukarek można przypisać 
brakom w wiedzy operatorów i brakowi podstawowej konserwacji drukarek:

Ø   Zbyt późne uzupełnianie płynów
Ø   Zbyt mała wiedza operatora na temat drukarki
Ø   Brak podstawowej konserwacji, w tym pomijanie komunikatów ostrzegawczych lub niereagowanie na komunikaty
Ø   Nieprawidłowa konfiguracja drukarki na linii produkcyjnej

Aktywnie monitoruj wydajność, aby maksymalnie wykorzystać możliwości każdej drukarki 

Zdalny serwis VideojetConnectTM pomaga zgromadzić ważne dane drukarki oraz przeprowadzić obiektywną analizę wydajności 
i zachowania operatora. Eksperci Videojet analizują dane, aby określić źródłową przyczynę ostrzeżeń i usterek drukarki, wygenerować 
kompleksowe raporty dotyczące wydajności oraz zalecić lub uzupełnić działania naprawcze w celu zoptymalizowania pracy drukarek 
Videojet.

Videojet potrafi wykorzystać dane do optymalizacji pracy wielu drukarek

Ø   Określa tendencje i zdarzenia związane z przestojami 
Ø   Diagnozuje przyczyny przestojów 
Ø   Określa ilościowo dane do raportowania z zalecanymi działaniami w celu wydłużenia czasu sprawności drukarek 
Ø   Wprowadza modyfikacje na miejscu oraz uzupełnia braki w przeszkoleniu operatorów w celu ułatwienia optymalizacji pracy 

drukarek

VRS może pomóc ograniczyć koszty konserwacji, uniknąć przestojów i stale doskonalić flotę drukarek

Monitorowanie i analiza danych o pracy 
drukarki w czasie rzeczywistym pozwalają 
zdiagnozować ostrzeżenia i usterki oraz 
określić działania naprawcze.
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* Funkcje zdalnego serwisu VideojetConnectTM (VRS) są dostępne w wybranych regionach świata. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Videojet, aby uzyskać informacje na temat dostępności w Twojej lokalizacji.
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