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KIM JESTEŚMY? 
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INTRO 

CZYM JEST  

POPRAWNOŚĆ ZNAKOWANIA? 
 



Czym jest Poprawność Znakowania? 

Określenie faktów 

Poprawne wiadomości i zmienne dane wydrukowane na produkcie muszą dokładnie 

spełniać wymagania producentów i detalistów tj. kod musi być czytelny, w 

odpowiednim miejscu i na właściwym produkcie 

Poprawna Wiadomość 

Poprawne dane naniesione we właściwym miejscu. Informacja (w tym przypadku data) jest 

prawidłowa i w pełni czytelna. 



Czym jest Poprawność Znakowania? 

Fact or Fiction? Dispelling the myths & defining the facts 

Nieprawidłowe dane 

Dane zmienne (w tym przypadku kraj pochodzenia) zostały 

nieprawidłowo wybrane. 

Nieprawidłowa Data 

Nieprawidłowa data została 

wprowadzona i 

wydrukowana 

Brak Kodu 

Kod nie został 

nadrukowany 

Oznakowanie w 

niewłaściwym miejscu 

Kod został 

wydrukowany poza 

obszarem do tego 

przewidzianym, przez 

co jest nieczytelny 

Nieautoryzowany dostęp 

Nieprzeszkolony pracownik, ma 

możliwość wprowadzenie 

nieodpowiedniej wiadomości 

Nieczytelny kod 

Kod jest nieczytelny i 

nie może zostać 

odczytany. 



Jako  Producent, zadaj sobie pytanie? 

“Czy poprawność znakownia jest dla Ciebie istotna?” 

“Czy masz wdrożony system zapewniający Poprawność 

Znakowania?” 

Określenie faktów 

Firmy zazwyczaj uważają, że 

posiadają odpowiednie procesy w 

celu zapewnienia Poprawności 

Znakowania.  

Pytanie tylko na jakim poziomie? 



INTRO 

ZAGROŻENIA WYNIKŁE Z 

BŁĘDNEGO ZNAKOWANIA 
 



Produkcja długoseryjna Produkcja krótkoseryjna 

High 

Risk 

Medium 

Risk 

Krótka przydatność Długa przydatność 

Szczególnie zagrożone -  High Risk target market 

Analiza Rynków 

Rynki  szczególnie narażone na błędy znakowania 

http://www.coca-cola.co.uk/brands/category/coca-cola.html


Wysokie koszty błędów oznaczenia 

Przypadek 1 Przypadek 2 Przypadek 3 Przypadek 4 

Branża 

Problem Nieprawidłowo 

wprowadzany ręcznie rok 

daty ważności – błąd 

odkryto, gdy sprzedawcy 

otrzymali towar 

Brak informacji o aler-

genach na produkcie 

 z ryby – konieczne było 

wycofanie produktu ze 

wszystkich sklepów 

Brak wydrukowanej „Data 

ważności” na etykiecie 

Nieprawidłowy kod daty  

na ciastkach przechowy-

wanych poza magazynem 

producenta w chłodni 

Skutek Seria wymagała 

przerobienia i producent 

poniósł koszt 250 tys. 

GBP 

  

Obciążenie producenta 

kosztami 300 tys. GBP  

z tytułu kar oraz czynności 

logistycznych i przerobu 

Klient odkrył błąd  

i wymagane były  

działania zaradcze  

o wartości 30 tys. GBP 

Cała dostawa przezna-

czona na święta Bożego 

Narodzenia dotarła do 

sprzedawcy za późno. 

Sprzedawca był zmuszony 

sprzedawać mocno 

przecenione produkty  

w styczniu i lutym 

Ile będzie kosztować Twoją firmę błędne oznaczenie produktu? 



INTRO 

ROZWIĄZANIE PROBLEMU 
 



CODE ASSURANCE 



Rozwiązanie Videojet dla zapewnienia 
Poprawności Znakowania 

Płynące korzyści 

• Łatwy i przewidywalny serwis 

• Brak bałaganu, brak odpadów, brak błędów 

• Stała, wysoka jakość druku nawet przy 

wysokich prędkościach 

Płynące korzyści 

• Zwiększenie wydajności 

• Zmniejszenie ryzyka ponownego 

przetwarzania produktów i zwrotów 

• Zabezpieczenie i usprawnienie 

przepływu danych  

• Zarządzenie ochroną marki 

Rozwiązanie 



INTRO 

JAK TO DZIAŁA? 
 



Rozwiązanie Videojet do kontroli jakości oznaczeń 

CLARiSUITE 
firmy Videojet do 

scentralizowanego 

zarządzania 

nadrukami oraz 

kontroli drukowania 

jest w pełni 

zintegrowanym 

rozwiązaniem 

wiążącym 

oznaczanie 

produktów z bazą 

danych nadruków.  



Rozwiązanie Videojet do kontroli jakości oznaczeń 

Zarządzanie nadrukami przy użyciu oprogramowania 

CLARiSUITE 

Każda drukarka Videojet jest zarządzana z centralnej bazy 

danych nadruków – eliminując tym samym tworzenie nadruków i 

zarządzanie nimi z poziomu działu produkcji.  

Ponadto intuicyjny interfejs użytkownika wyświetla obecne 

parametry pracy, m.in informacje o stanie i wydajności linii. 

1 



Rozwiązanie Videojet do kontroli jakości oznaczeń 

2 

Wybór zadania 

Produkt lub odpowiednie oznaczenie 

można wybrać na komputerze z 

zainstalowanym oprogramowaniem 

CLARiSUITE lub skanując za pomocą 

ręcznego skanera kod kreskowy, np. ze 

zlecenia pracy lub z samego produktu. 

CLARiSUITE Solution 



Rozwiązanie Videojet do kontroli jakości oznaczeń 

3 

Identyfikacja produktu 
Informacje takie jak data/miejsce produkcji, 

data ważności, numer partii/serii oraz 

szeroka gama informacji o produkcji i 

kliencie, są nanoszone na produkt w sposób 

precyzyjny i czytelny. 

 

CLARiSUITE Solution 



Rozwiązanie Videojet do kontroli jakości oznaczeń 

4 Alarmy precyzji 

drukowania 

Na całej linii skanery 

sprawdzają dokładność 

kodów. W przypadku 

wykrycia problemu z 

dokładnością, zapala się 

kontrolka ostrzegawcza, 

linia zostaje zatrzymana lub 

produkt zostaje odrzucony. 

CLARiSUITE Solution 



Rozwiązanie Videojet do kontroli jakości oznaczeń 

5 

Oznakowanie opakowań zbiorczych 

Podobnie jak przy oznakowaniu opakowań 

jednostkowych, tak i przy opakowaniach 

zbiorczych odpowiednie urządzenia nanoszą 

ustalone informacje, włącznie z kodem 

kreskowym. 

CLARiSUITE Solution 



Rozwiązanie Videojet do kontroli jakości oznaczeń 
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Sprawdzenie 

poprawności kodu 

kreskowego 

CLARiSUITE sprawdza 

poprawność naniesionych 

kodów kreskowych. 

CLARiSUITE Solution 



PODSUMOWANIE 

PODSUMOWANIE: 



Działalność 

Kontrola 
jakości 

Sprzedaż  
i marketing 

Korzyści płynące z kontroli jakości  
oznaczeń Videojet 

Rozwiązania firmy Videojet wpływają na ograniczenie  

kosztów i wzrost udziału rynkowego  

Możliwe korzyści: 

Ograniczenie 3 aspektów:  

• Ponownego przetwarzania, dzięki wyeliminowaniu błędów znakowania 

• Zwrotów ,dzięki prawidłowemu oznaczaniu i możliwości śledzenia 
produktów 

• Ryzyka, dzięki dostarczaniu prawidłowych i czytelnych kodów 

Obszary oddziaływania 

Korzyści podnoszące wydajność na produkcji: 

• Minimalny czas przygotowania drukarki 

• Ograniczenie interwencji operatora 

Ochrona marki:  

• Wzrost satysfakcji i poczucia bezpieczeństwa u klienta, dzięki 
poprawności nadruków. 

Bezpieczne i sprawne zarządzanie danymi: 

• Ograniczenie czasu przestoju, dzięki ciągłej dostępności odpowiednich 
nadruków 

• Ograniczenie działań i czasu na dodawanie nowych nadruków produktów  
i opakowań 



Dziękujemy za uwagę! 
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Oprogramowanie CLARiSUIT E - moduły 

CLARiSUITE Foundation Edition – Product Positioning 

• Tworzenie i zarządzanie nadrukami wysyłanymi do drukarek Videojet w celu 

drukowania na produktach i opakowaniach. 

•  Baza danych do przechowywania nadruków w centralnym miejscu. Brak 

konieczności stosowania oddzielnego serwera z bazą danych, ponieważ 

rozwiązanie jest wyposażone w bazę danych, która może być przechowywana 

na komputerze CLARiSUITE lub na dysku sieciowym. 

•  Transmisja nadruków do drukarek. Transmisja może być realizowana z 

centralnegooprogramowania administracyjnego do drukarki lub wielu drukarek 

albo pobierana z centralnej bazy danych bezpośrednio z drukarki (a następnie 

dalej rozsyłana do innych drukarek). 

•  Oprogramowanie monitorujące, które przedstawia stan każdego kodera w 

lokalnej sieci, jak również jego wydajność i aktywne działanie. 

•  Obsługuje łączność ODBC z wieloma zewnętrznymi bazami 

danych/ERP/systemami produkcyjnymi w celu pozyskiwania danych do 

uwzględnienia w drukowanych nadruków (opcjonalne możliwości). 

•  Klucz USB do zarządzania licencjami na oprogramowanie. 


