
PlusFlex Entry Labelling
Skalowalny system podstawowy do wszystkich zadań etykietowania

Główne zalety:
Prosty, skalowalny system�

Drukowanie wszystkich typów etykiet�

Panel operatora na drukarce�

Standard internetowy�

Prosta dystrybucja danych do�

operatorów

Przyjazny interfejs operatora�

Niezawodny serwer MS SQL�

Scanv gtae Systems - Różnorodne możliwości
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Czołowy dostawca

Scanvaegt Systems A/S to duńskie przedsiębiorstwo

istniejące od roku 1932.

Firma rozwija, produkuje i sprzedaje systemy do ważenia,

rozwiązania w zakresie etykietowania i kontroli, a także

-powiązane systemy informatyczne i rozwiązania zapew

niające identyfikowalność.

Scanvaegt Systems A/S to wiodący na rynku dostawca

-rozwiązań dla przemysłu żywieniowego, sektora trans

portowego, energetycznego i środowiskowego, dla

rolnictwa i dla branży handlowej.

Scanvaegt Systems A/S zatrudnia ok. 200 osób. Główna

,siedziba firmy mieści się w duńskim mieście Aarhus

Dania Firma posiada filie w Polsce, Szwecji i Norwegii,.

oddziały w Niemczech, a także dystrybutorów w Europie.

Wszechstronny partner

Serwis i pomoc techniczna to ważne kwestie dla każdego

przedsiębiorstwa produkcyjnego. Dla nas są to słowa kluczowe.

Naszym klientom w całym kraju zapewniamy kompleksowe usługi

w zakresie serwisu i pomocy technicznej. Dysponujemy dużym

zespołem kompetentnych techników. Dzięki sieci lokalnych

oddziałów możemy zagwarantować klientom krótki czas reakcji.

Nasze usługi serwisowe obejmują między innymi:

umowy w sprawie konserwacji prewencyjnej,�

szkolenia i instruktaż,�

instalacje,�

części zamienne,�

wsparcie w postaci infolinii,�

pomoc w zakresie oprogramowania,�

weryfikację.�

Scanvaegt Systems Sp. z o.o. � � � � � �ul. Chorwacka 10 PL-70-841 Szczecin Polska pl pl e . +48 8814 20574info@scanvaegt. www.scanvaegt. T l



PlusFlex Entry Labelling jest prostym, ale kompletnym

systemem do drukowania etykiet w pakowni i w ramach

produkcji.

System umożliwia projektowanie etykiet, przetwarzanie

danych dot. etykiet i produktów, a także dwustronną

komunikację z serwerem bazy danych i ew. innych systemami

administracyjnymi.

Jeden system – wiele możliwości drukowania

PlusFlex Entry Labelling umożliwia tworzenie i drukowanie

etykiet o dowolnych rozmiarach, do aplikacji na opakowania

detaliczne, pudełka, kartony i palety.  System może też

drukować etykiety danego produktu na wszystkich

poziomach pakowania.

Skalowalne rozwiązanie

PlusFlex Entry Labelling to elastyczne, skalowalne rozwiązanie,

które może rozwijać się wraz z zadaniem i które można łatwo

rozszerzać o kolejne funkcje, produkty czy elementy, takie jak:

ręczna waga przemysłowa umożliwiająca wydruk rzeczywistej�

masy produktu oraz kontrolę masy maksymalnej i minimalnej

skaner kodów kreskowych do szybkiej zmiany numeru�

produktu lub partii

drukarka i aplikator etykiet do automatycznego etykiet-�

owania produktów na transporterze.

PlusFlex Entry Labelling ma szereg mocnych zalet:

system jest prosty w obsłudze i przyjazny dla użytkownika�

drukarkę obsługuje się za pośrednictwem klawiatury, a�

operator jest prowadzony przez serię prostych pytań na

wyświetlaczu,

rozwiązanie zajmuje niewiele miejsca i jest bardzo oszczędne.�

Konfiguracja systemu

System PlusFlex Entry Labelling korzysta z serwera bazy

danych MS SQL, na którym przechowuje wszystkie swoje

dane, w tym dane o artykułach i produktach oraz wzory etykiet.

Drukowanie wszystkich typów etykiet

System PlusFlex Entry Labelling drukuje następujące typy

etykiet:

Etykiety detaliczne z wszystkimi istotnymi informacjami�

Etykiety GS1 na opakowania zewnętrzne, z kodami�

kreskowymi 1D i 2D

Etykiety GS1 na palety, w formacie A5 i z kodem�

kreskowym SSCC

Etykiety z adresem klienta lub adresem wysyłki�

PlusFlex Entry Labelling to skalowalny,

przyjazny dla użytkownika i oszczędny

system obsługujący wszystkie zadania

związane z etykietowaniem – zarówno

przy produkcji żywności, jak i w zakładach

wytwórczych.

Moduły PlusFlex Entry Labelling: :

PlusFlex Office: Działający w przeglądarce program do�

tworzenia artykułów, tekstów i konfigurowania systemu

PlusFlex Label Designer: Dodatkowy moduł do Plus e� Flex fficO

służący do tworzenia wzorów etykiet i kodów kreskowych

PlusFlex Intermec Online: Usługa komunikacyjna do terowanias�

drukarkami Intermec

PlusFlex Office

W pakiecie PlusFlex Office poszczególnym produktom nadawany

jest numer artykułu, nazwa, omówienie, dane o przydatności do

użycia oraz dodatkowe informacje do wydrukowania.

Do artykułu przypisywany jest co najmniej jeden wzór etykiety,

decydujący o rozmieszczeniu tekstów i innych pól informacyjnych

na etykiecie, kroju i wielkości czcionki i innych parametrach.

Jednego wzoru etykiety można używać do kilku artykułów, co

zapewnia jednolity wygląd etykiet i upraszcza proces zmiany

wzoru dla wielu artykułów naraz.

Podczas edycji wzoru można korzystać z funkcji podglądu na żywo

i przed wydrukiem sprawdzić wygląd etykiety na komputerze.

Etykiety pokazywane są w trybie WYSIWYG z wszystkimi danymi

danego artykułu.

PlusFlex Label Designer

Moduł Label Designer umożliwia tworzenie w prosty sposób wzorów

etykiet przypisanych do różnych artykułów. Wzór etykiety zawiera

pola wypełniane pobieranymi danymi danego artykułu, a także pola

tekstowe, linie, ramki, kody kreskowe i obrazki logo. Używane są

popularne, obecne w systemie Windows czcionki TrueType.

Label Designer potrafi drukować najpopularniejsze typy kodów

kreskowych, takie jak EAN, GS1 128, INT 2 OF 5, ITF14, a także kody

2D typu QR i Datamatrix. W systemie można także tworzyć elastyczne

kody kreskowe wg normy GS1, w tym etykiety na palety o

niepowtarzalnym numerze SSCC.

Oprogramowanie ma także możliwość drukowania listy alergenów i

funkcję automatycznego wyróżniania alergenów, jeśli występują

one na liście składników.

Prosta i skuteczna funkcjonalność

Drukarka etykiet Intermec komunikuje się z systemem PlusFlex

za pomocą standardowego połączenia ethernetowego i pobiera/

wysyła dane do komputera w wykorzystaniem sterownika Online.

Po włączeniu drukarka automatycznie łączy się z systemem. Po

wprowadzeniu przez operatora numeru artykułu, z serwera

pobierane są odpowiednie dane i na wyświetlaczu pojawia się

opis tego artykułu. W tym momencie system jest gotowy do

rozpoczęcia druku.

Po zakończeniu zadania etykietowania automatycznie drukowana

jest etykieta z zestawieniem masy i liczby wyprodukowanych

artykułów. Funkcję tę można też wywołać ręcznie.

System PlusFlex może również drukować etykiety z zestawieniem

jeszcze wyższego poziomu, na przykład na palety.

PlusFlex Power-Circle

Oprogramowanie PlusFlex Entry Labelling można rozszerzać o

moduły realizujące dodatkowe funkcje, takie jak m.in. odbiór

towaru, śledzenie pochodzenia, zarządzanie zapasami, integracja

z systemem ERP i szereg innych.

Elastyczny, skalowalny projekt
PlusFlex Entry Labelling został zaprojektowany jako

system skalowalny. Pakiet podstawowy składa się z

oprogramowania oraz drukarki etykiet Intermec typu P z

opcjonalną klawiaturą (np. modele PF4, PM4, PM43, PX4/6).

Pakiet podstawowy można rozszerzyć o szereg dodatkowych

funkcji i produktów realizujących kolejne zadania takie jak

np. ważenie, kontrola masy, skanowanie, czy automatyczne

aplikowanie etykiet w ramach jednej linii pakującej.
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