FOCUS PE AUTOMATIZARE
cu tehnologie automată de inspectare
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FOCUS PE
CERCETARE
Tehnologia Automată de Inspectare de la Konica Minolta (Auto
Inspection Technology - AIT) este o altă inovație a sistemului Intelligent Quality Care IQ-501. AIT este perfect pentru toți
furnizorii de print care caută o soluție de tipar facilă, eficientă
și fiabilă. Cu ajutorul acestei noi tehnologii, fiecare foaie tipărită
este verificată automat, iar, în final, sunt livrate doar printurile care îndeplinesc toate condițiile de calitate. Intervențiile
manuale de inspectare ale operatorilor au devenit de domeniul
trecutului, iar tipografiile au devenit mai productive, în urma
reducerii greșelilor de tipar și a verificării automate a printurilor.
Nu în ultimul rând, producția în exces nu mai este necesară,
iar acest lucru reprezintă un plus în ceea ce privește reducerea
costurilor de producție și creșterea profitului.
AIT este concepută ca fiind o tehnologie complet automatizată,
cu circuit închis, astfel încât să asigure o producție de calitate,
pentru clienți mulțumiți.
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CUM ESTE ÎMBUNĂTĂȚIT
FLUXUL DVS DE LUCRU
SITUAȚIA ACTUALĂ (INSPECTARE OFF-LINE)
Printare

Mai multe printuri decât
volumul necesar

Setări de control

Control

Inspectare off-line
Verificare vizuală

Re-printare

Livrare

Înlocuirea paginilor
cu defecte.
Necesar de printuri mai
mare decât tirajul solicitat.

INSPECTARE AUTOMATIZATĂ ÎN LINIE CU IQ-501
Setări
de control

Printare și control
automatizat în linie

Livrare

BENEFICII
LA PRIMA VEDERE
– O fiabilitate ridicată pentru toate lucrările tipărite
– Timp redus de schimbare a joburilor de printare
– Ușor de utilizat chiar și de către operatorii începători
– Câștigați timp pentru a vă ocupa de alte obiective mai importante
– Reducerea numărului de coli printate pentru a asigura o producție fără
defecte
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FOCUS
PE
O TEHNOLOGIE DE VÂRF
DETECTAREA AUTOMATĂ A:
–
–
–
–

Printurilor murdare
Imaginilor lipsă sau incomplete
Paginilor lipsă
Ordinea greșită a paginilor

TREI STADII DIFERITE DE DETECTARE
Reprintarea automată
atunci când este detectată
o abatere și eliminarea
automată a erorilor

Posibilitatea de setare a
zonei de inspecție pentru a
exclude elemente inutile
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Raportarea automată
accesibilă prin browser
include:
–
–
–
–

Listă de joburi de printare
Indicarea joburilor incompatibile
Fișă de raport detaliată
Indicarea discrepanțelor

Suportă toate modulele
de finisare (broșuri, cărți etc)
OPȚIUNE PENTRU IQ-501 INTELLIGENT QUALITY CARE

ACCEPTATĂ DE URMĂTOARELE SISTEME:
AccurioPress C3070

AccurioPress C3080/P

AccurioPress C6100

AccurioPress 6120

AccurioPress C6085

AccurioPress 6136/P
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ARGUMENTE

AUTO INSPECTION TECHNOLOGY IQ-501 7

TEMEINICE
PRODUCTIVITATE

MĂRITĂ

OPERAȚIUNI

SIMPLE

Randament ridicat, fără intervenții
umane și fără blocaje; producție
continuă

Nu sunt necesare
cunoștințe calificate pentru
a obține cele mai bune
rezultate

FIABILITATE

EXTREMĂ
Producție fiabilă
cu număr redus de
printuri defecte

EXCES DE PRINTURI

DIMINUAT
Printarea în exces, pentru
a îndeplini condițiile de
calitate ale clienților, este
de domeniul trecutului
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LOIALITATE

CRESCUTĂ
Pe măsură ce oferiți printuri
cu o calitate premium,
vă veți asigura de creșterea
loialității clienților dvs

AUTOMATIZARE

DE NIVEL ÎNALT
Tehnologia automatizată AIT
oferă utilizatorului timp mai mult
pentru sarcini mai importante
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ACURATEȚE

RIDICATĂ
Orice defect este
recunoscut și respins
în mod automat
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INVESTIȚII
AMORTIZATE

FLUX DE LUCRU

SIMPLIFICAT

Încredere totală în calitatea fiecărui print pentru
clienții dumneavoastră
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Funcționalitatea de excepție
asigură economii mari de timp,
rebuturi reduse și garantează cea
mai rapidă amortizare a investițiilor
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EFICIENȚĂ

MAXIMĂ

Efortul minim și fiabilitatea
maximă de producție vă oferă
o eficiență crescută de imprimare: un volum mai mare de
printuri, într-un timp mai redus

Pentru mai multe informații, accesați:

Konica Minolta
Business Solutions România
Strada Copilului nr.18, 012178,
Sector 1, București • România
Tel.: +40 (0) 207-4560
Fax: +40 (0) 207-4550
www.konicaminolta.ro
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https://www.konicaminolta.ro/ro-ro/solutions/
professional-printing/intelligent-quality-care

