Toshiba:
Автономні
системи друку
для зменшення
фізичних контактів

Володимир Гук
Toshiba
Barcode
Printers
Business
Development
Manager
Автономні
системи
ELKO Ukraine
та vladimir.guk@elko.ua
зменшення фізичних
контактів
+380 (67) 507 72 90

Передумови
Зріст виробництва,
збільшення товарообігу та більш
висока потреба у виробництві
етикеток в затребуваних галузях,
таких як сільське господарство,
виробництво продуктів
харчування, логістика,
електронна комерція, тощо
В результаті принтери штрихкоду потрібні як ніколи

Поточні вимоги ринку

Передумови
Принтери штрих-кодів та
етикеток Toshiba розроблені, щоб
витримати найсуворіші робочі
умови та працювати автономно
для підтримання високої
продуктивності день за днем

Міцні та надійні
системи

Передумови
У принтери Toshiba вбудовані
технології та функції, що зменшують
фізичний контакт та взаємодію
операторів
Додаткові методології
використовують автономний друк,
який подовжує періоди роботи
принтерів Toshiba (без втручання
людини)
Оптимізоване обслуговування
продукту сприяє зменшенню контакту
між різними працівниками

Зменшення фізичного
контакту та взаємодії

Галузі, що можуть потенційно втратити
чи програти через COVID-19

Потенційні переможці
1. Медичне постачання та послуги





Маркування медичних виробів із серійними номерами або специфікаціями.
Контроль запасів, контроль безпеки.
Етикетки для посвідчення особи (інвалідних візків для престарілих або орендних компаній)
Етикетки товарів

2. Охорона здоров'я та особиста допомога





Простеження аналізів пацієнта
Браслети для пацієнтів
Маркування проб крові та аналізів
Рецепти та маркування лікарських засобів

3. ІКТ
 Виробництво: маркування елементів із серійними номерами або специфікаціями та високою
роздільною здатністю для невеликих етикеток
 Виробництво та логістика: коробки з маркуванням RFID (простежуваність товару високої цінності)
 Кінцевий користувач: контроль запасів, контроль безпеки - з RFID або без нього
 Лабораторії та польові техники. Етикетки та документація (настільні або мобільні принтери)

Потенційні переможці
4. Сільське господарство
 Мітки і етикетки ідентифікації на рослини, дерева, насіння
 Маркування виробу (пачки, лотки тощо) у т.ч. номер партії та термін придатності (додатки для
збереження стрічки)
 APLEX4 для друку та застосування етикеток у пачках, контейнерах тощо.
 APLEX4 для маркування коробок

5. Харчова промисловість та роздрібна торгівля






Маркування про алергени та склад продукції
Маркування продукту та коробки
Ланцюг постачання
Друк етикеток про знижки на товар за допомогою мобільних принтерів Toshiba
Мітки простежування та відповідності нормам щодо швидкопсувних продуктів (риби, м'яса, тощо)

6. Електорнна комерція
 Безлінійний принтер B-FV4D для адресних етикеток
 DB-EA4D для адресного ярлика + зворотніх етикеток/списків упаковки
 Форма та етикетка для адресного ярлика + зворотніх етикеток/списків упаковки / маркетингової
інформації
 APLEX4 для автоматичної наліпки етикеток

Як користуватися принтерами
штрих-коду під час COVID-19
Друк
та
наліпка
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великої
довжини
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Зменшення фізичного
контакту
Автономні операції

Стрічки великої довжини Toshiba
Розширений автономний друк
На 33% більша довжина стрічки, ніж ринковий стандарт
Подовжений час роботи без необхідності заміни стрічки
Більш висока продуктивність – Менше перерв через нижчу кількість змін стрічки
Стандартні стрічки Toshiba мають довжину 600 м – на 33% більше порівняно з рештою ринку
Стрічки великої довжини Toshiba мають довжину 800 м – збільшення на 77% порівняно з рештою ринку

Переваги, отримані від менших кількості змін медіа
Менше заміни стрічок означає менше фізичної взаємодії
Підвищена автономність
Більш висока продуктивність

Ємність
стрічки

+33%

+77%

450 m

600 m

800 m

Інша стрічка

Стандартна стрічка
Toshiba

Стрічка великої
довжини Toshiba

Стрічки
великої
довжини

Автономний друк та наліпка

Збереження стрічки

Довший період роботи без замін стрічки
Звичайне
використання
стрічки

Функція збереження стрічки

Попередньо
надруковані
етикетки

Збереження
стрічки

до

Збереження
стрічки

75 %

Toshiba
Toshiba
стандартна стрічка подовжена стрічка
600 m  2,400 m
800 m  3,200 m

4x
більше

Переваги технології збереження стрічки
Мінімальне втручання дозволяє підтримувати покращену автономію та більшу
продуктивність - до 4 разів більше часу друку
Підвищення середнього терміну служби друкуючої головки: менше змін та дуже низькі
витрати на обслуговування
Зменшення фізичного контакту з принтером - до 4 разів менше
Приклад
Звичайна стрічки довжиною 450 м замінюються один раз на день
Стрічка Toshiba 600 м з режимом збереження стрічки потребує заміни через 5 днів

Збереження стрічки

Ключова технологія, вперше розроблена Toshiba
Подвійні вали приводу дозволяють повністю контролювати носій: Друкуюча головка
піднімається, стрічкові двигуни зупиняються, але носій продовжує подаватся
Економія стрічки до 75%

Надійність друкуючої головки
Унікальна технологія
Near-edge технологія друку
Вперше розроблена компанією Toshiba як її основна технологія для найвищої
якості друку та постійної великої швидкості друку
Плаваюча друкована головка дозволяє знизити тиск, необхідний для друку для
надзвичайного тривалого терміну служби друкованої головки
Очікуваний термін експлуатації голови перевищує 100 км і вдвічі більший, ніж
інші друкуючі головки на ринку

Переваги near-edge технології
Потрібно менше службових взаємодій та скорочення фізичної взаємодії
Менше замін друкованої головки та менший час простою

100 км 2x більше

Надійність
очікуваний термін служби ніж інші друкуючі головки
друкуючої головки
друкуючої головки

Надійність
продукту

Друк та нанесення
APLEX4 для Toshiba B-EX4 series
Все-в-одному автоматизоване рішення для маркування
 Проста установка та проста інтеграція (протягом 4 годин)
 Компактне та просте у використанні рішення для друку та нанесення

Висока продуктивність
 До 30 міток на хвилину
 Найбільша автономія з стрічками великої довжини до 800 м
• Ще більша автономія при використанні режиму економії стрічки (до 3200 м)

Переваги автономного процесу
 Зниження фізичної взаємодії
 Немає ручних процессів нанесення етикеток
• Друк та нанесення в одному процесі
• Для нанесення етикетки не потрібна жодна взаємодія працівників

Друк
Друк та
та
нанесення
нанесення

Особливості принтера
Автоматизувати процеси та зменшити взаємодію
Різці
 Ротаційні різці дозволяють здійснювати різання під час руху для максимальної
пропускної здатності
 Швидка робота під час безперервного друку
 Носії розрізаються, не перериваючи процес друку та подачу носія

Модуль від’єднання
 Ідеально підходить для швидкої обробки етикетки
 Етикетки автоматично знімаються з паперу для підкладки

Розмотування та перемотування назад
 Великі завдання друку можна обробляти автономно
 Розширення ємності принтера штрих-кодів завдяки подачі зовнішньої рулону

Переваги автоматичних опцій
 Зменшення фізичної взаємодії з принтером
 Скорочення часу простою для заміни рулонів етикеток та підвищення продуктивності

Друк та
нанесення

Додаткові методи та поради

Цикл Цикл
очисткиочистки

Скорочення циклів контакту та очищення
Оптимізуйте обслуговування продуктів, щоб забезпечити соціальну відстань

 Один ключовий оператор, відповідальний за роботу з медіа (стрічки, етикетки тощо) та обслуговування виробів
 Виділений оператор забезпечує достатню відстань для підтримки безпеки інших співробітників

Цикли очищення
 Для того, щоб зберегти продуктивність принтера і якості друку очищення принтера повинне бути звичайним
явищем
 Ми рекомендуємо чистити робочі частини в регулярних простоях, наприклад як при заміні медіа
 Детальні посібники з очищення містяться в інструкціях для власників

Популярні поради

Перед чищенням обов'язково Використовуйте ганчірку
вимкніть живлення, щоб
для чищення з мікрофібри
уникнути несправностей
або м'які рушники

Нанесіть очищувач на чистячу
тканину/рушник, а потім протріть
поверхню що очищуєте

Протирайте вологою
тканиною/рушником, але не
просоченим/мокрим

Для чищення друкуючої головки,
датчиків та валів використовуйте
звичайні процедури очищення

27
років у бизнесі

36 000 10 000
продуктів

31
країна

400
виробників

партнерів

21
рік в Україні

> 100
співробітників в
Україні

ELKO SMART CENTER
Розташування
Офіс ELKO Україна,
Київ

Цільова аудитория
Реселери, постачальники
рішень, інтегратори та
замовники

Концепція
Демонстрація готових
рішень та сценаріїв
інтеграції для різних
бізнес-секторів

Можливості
185 м2, включно
з демо-зоною,
конференц-залом,
лаунж-зоною
та дата-центром

Надсилайте ваші
запити на:
toshiba@elko.ua

ДОДАТОК

Додаткові методи та поради

Цикл
очистки

Скорочення циклів контакту та очищення
Очищення голівки, валиків та датчиків
1.
2.
3.
4.
5.

Вимкніть живлення та відключіть принтер
Відкрийте верхню кришку
Поверніть важіль головки у вільне положення, а потім відпустіть пластину утримувача стрічкового вала
Відкрийте блок друкуючої головки
Видаліть стрічку та носій
ОБЕРЕЖНО!
Під час чищення друкуючої головки будьте
обережні, щоб не пошкодити її твердим
предметом, наприклад годинником або
кільцем
Так як елементи друкуючої головки можуть
бути легко пошкоджені при ударі, будь ласка,
поводьтеся з нею обережно і уникайте ударів
об якісь тверді предмети

Слід бути обережним, щоб
металева або скляна частина
годинника не торкалася краю
друкуючої головки

Слід бути обережним, щоб металевий
предмет, такий як кільце, не торкався
краю друкуючої головки

Додаткові методи та поради
Скорочення циклів контакту та очищення

Цикл
очистки

Очищення голівки, валиків та датчиків (продовження)
6. Очистіть елемент друкуючої головки очищувачем головки друку або ватним тампоном або м'якою тканиною, трохи
змоченою спиртом

Не торкайтеся елемента
друкуючої головки
голими руками, оскільки
статика може
пошкодити друкуючу
голівку

Ручки для чищення
друкуючих головок
доступні у сервісі
Toshiba Tec

7. Протріть валик, кормовий валик і притикний валик м'якою тканиною, злегка змоченою спиртом. Видаліть пил або
сторонні речовини з внутрішньої частини принтера
8. Протріть датчик зазору подачі та датчик чорної марки сухою м'якою тканиною. Не використовуйте алкоголь для
очищення датчиків, оскільки це може пошкодити прозорий плексиглас, що спричинить несправність датчика

Додаткові методи та поради
Скорочення циклів контакту та очищення

Цикл
очистки

Чистка кришок і панелей
Протріть кришки та панелі сухою м'якою тканиною або ганчіркою, злегка змоченою м'яким розчином миючого засобу
або спиртом.

НІКОЛИ не використовуйте
розчинники на
пластикових кришках.
Розширене використання
алкоголю для очищення
кришок може спричинити
деяке знебарвлення
пофарбованих або
пластикових поверхонь

НЕ очищайте вікно
живлення або РК-дисплей
спиртом, оскільки це може
спричинити їх знебарвлення
і погіршити видимість
НЕ НАНОСІТЬ очищувач
або миючий засіб
безпосередньо на будь-яку
кришку або панель.

