حلول التصنيع من إبسون

العمل م ًعا في مجال
التصنيع

حلول أكثر ذكاء تعتمد
على التقنيات
يشهد مجال التصنيع تغييرات مستمرة ومنافسة ضارية .فقد أصبحت المصانع أكثر ذكاء وسالسل التوريد
أقصر ،ويخضع اإلنتاج لسرعة طرح المنتجات في األسواق وقابلية تخصيصها .وقد تم تطوير تقنيات إبسون
بهدف مساعدتك في التكيّف مع مستقبل أكثر ذكاء وبالوتيرة التي تناسبك.
سوف تدعم حلولنا المرنة تطورك بينما ينصب تركيزك على العمالء عبر التخصيص ويزداد مستوى كفاءتك
ّ
المعزز.
من خالل األتمتة ومستوى مرونتك عبر الواقع

زيادة المرونة التشغيلية

االستثمار في المستقبل

كن متفاعالً أكثر عن طريق أتمتة كل مرحلة من مراحل عملية التصنيع .ن ّفذ تلقائيًا
المهام التي تتسبب في حدوث بطء في أدائك ،واستفد من أحدث االبتكارات وحسّن
مستوى كفاءتك من خالل وظائفك المهنية.

للوصول إلى الحالة الرشيقة التي تتطلبها الصناعة في الوقت الحالي ،يتعين عليك
االستثمار بطريقة ذكية .فمن شأن إزالة حاالت عدم الكفاءة على مستوى األعمال
وتقليل الخطوات في سلسلة القيم أن يساعد على خفض التكاليف وكسب الوقت مع
تحسين الجودة في الوقت نفسه.

– –تأكد من أن المهام المتكررة تتميز بمزيد من الفعالية
بفضل األذرع اآللية الصناعية من إبسون ،التي يمكنها تنفيذ مهام متعددة والتي
يمكن دمجها في خطوط تجميع موجودة
وحس الدقة
سرع اإلنتاج
ّ
–– ّ
من خالل المساعدة التي تقدمها النظارات الذكية  Moverioمن إبسون من
دون استخدام اليدين ،مما يمنح العاملين إرشادات واضحة حول كيفية إجراء
تجميع دقيق
– –تحكم بالعمليات اإلدارية بفضل إدارة المستندات الفعالة من ماسحات
 WorkForce Proواألجهزة المتعددة الوظائف من إبسون؛ يمكنك توجيه
المعلومات إلى األقسام المناسبة عند نقطة التقاطها ،ووضع المعلومات الدقيقة في
وسط كل شيء
حسن مراقبة الجودة باستخدام الماسحة الضوئية  Expression 12000XLمن
–– ّ
إبسون؛ يمكنك إجراء مسح ضوئي لنماذج وعينات صغيرة للحصول على الموافقة
في مرحلة دراسة المفاهيم؛ وتحقق من لوحات  PCBاإللكترونية على مستوى
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المكونات واستخدم أدوات برمجية عالية الجودة للمحافظة على معايير QC
– –تك ّيف مع االحتياجات المتغيرة من خالل استخدام طابعة ColorWorks من
إبسون لطباعة ملصقات مخصصة عالية الجودة بسرعة وسهولة

اكتشف مقدار التوفير الذي يمكنك تحقيقه من
الطباعة عن طريق التحول إلى استخدام
منتجات إبسون
استخدم حاسبتنا إلجمالي تكلفة االقتناء على الرابطwww.epson.ae/tco :

حسن مواردك بفضل مجموعة األذرع اآللية من إبسون ،التي توفر نتائج
–– ّ
عالية على الرغم من حيّزها الصغير ،لتحقيق الحد األقصى من الفعالية وتقليل
أوقات المحطة
– –قدم الدعم للموظفين عن ُبعد من خالل نصائح الخبراء باستخدام النظارات الذكية
 Moverioمن إبسون؛ شارك ما يراه العاملون بواسطة الكاميرا الفعالة العالية
الدقة وقدم التعليمات والنصائح المباشرة للمساعدة في تدريب الموظفين
وسع نطاق إنتاجك باستخدام الطابعات االحترافية  SureColorو SureLabمن
–– ّ
إبسون؛ قدّم إصدارات قابلة للتخصيص للفنون الجميلة والبطاقات والدعوات على
مجموعة كبيرة من الوسائط
– –ساعد على إبراز منتجاتك بفضل مطبعة الملصقات الرقمية  SurePressمن
إبسون ،التي تقدم تطابق ألوان دقي ًقا وإعادة إنتاج دقيقة إلى جانب ظالل نابضة
بالحيوية تسمح بإنتاج ملصقات منتجات عالية الجودة وملفتة للنظر

"كشركة ،تأخذ إبسون على عاتقها مهمة تيسير التحول التقني اإليجابي من خالل
ً
إنتاجية".
تطوير حلول تجعل القوى العاملة لديك أكثر كفاء ًة وأعلى

السيد أوسوي ،الرئيس ،شركة Seiko Epson Corporation

تو ّقع نتائج أكثر ذكا ُء
يمكنك إنشاء مكان عمل أكثر فعالية وتحسين مستوى رضا العمالء عبر تركيز اهتمامك على األفراد.
اعمل على الجمع ما بين المرونة واإلبداعية والمواهب التي تتميز بها القوى العاملة لديك من جهة وتنوع
االستخدامات والنوعيات عند الطلب للتقنيات الجديدة من جهة أخرى من أجل تعزيز التفاعل والنتائج.
– –دع القوى العاملة لديك تحقق المزيد من التقدم باستخدام األذرع اآللية من إبسون لزيادة
اإلنتاجية والدقة ،مع خطر بسيط ج ًدا بحدوث أخطاء
– –اطلع على كيفية عمل اإلنتاجية من خالل تسريع سير عملك بكامله باستخدام طابعات
 WorkForce Pro RIPS A4و A3من إبسون ،التي تقدم تكاليف تشغيل منخفضة ،وسرعات طباعة
عالية ،إلى جانب الحد األدنى من التدخل
– –اعمل بدقة مطلقة باستخدام النظارات الذكية  Moverioمن إبسون؛ ضع الدالئل والتصميمات
االفتراضية فوق البيئة المادية للمساعدة في تعليم العاملين
سرع عملية التدريب بفضل شاشات العرض التفاعلية من إبسون؛ شجّ ع االكتشاف الذاتي من خالل
–– ّ
إضافة التعليقات التوضيحية مباشر ًة على المحتوى المعروض عن طريق اللمس باإلصبع والتفاعل
باستخدام قلمين على منتجاتنا

ابدأ مرحلة
تطورك

أتمتة العمليات الروتينية
اعمل على دمج مجموعة األذرع اآللية الموثوقة
من إبسون في خطوط التجميع الحالية لديك ،والتي
تعمل كروبوتات تعاونية ( )cobotإلى جانب
العاملين الماهرين في مؤسستك .تعمل الروبوتات
الصناعية لدينا دون توقف لزيادة سعة أحمال
العمل والسرعة والدقة مع تنفيذ مهام متكررة،
يدوية أو غير آمنة.

تخصيص الملصقات والعالمات والمخزون
تم تصميم أجهزة صناعة الملصقات  ColorWorksمن إبسون
عال،
لتمكين عمليات عالية الجودة وقابلة للتخصيص على مستوى ٍ
وتعتبر هذه الملصقات األداة المثالية لتوفير ملصقات شديدة الوضوح
إلدارة المخزون أو للفت االنتباه إلى معلومات مهمة مثل تواريخ
صالحية االستخدام أو معلومات حول الشحن.

تبسيط التعاون والتدريب
درّ ب الموظفين الجدد من دون الحاجة إلى تدوين
المالحظات ،وتعاون مع الموردين عن طريق التواصل
ومشاركة الملفات في الوقت الحقيقي – من دون مغادرة
مكان العمل – باستخدام شاشات العرض التفاعلية التي
نقوم بتصنيعها.

اكتشاف مطابع الملصقات النافثة للحبر لعمليات اإلنتاج القصيرة
يمكنك طباعة ملصقات عالية الجودة عبر مجموعة من مواد الطباعة
والتطبيقات باستخدام مطابع الملصقات  .SurePressتستخدم مطابع
الملصقات هذه أحبار  AQأو  ،UVوهي تتميز بفعاليتها وسهولة إعدادها
واستخدامها ،مما يسمح للمستخدمين بتوسيع نطاق عروض خدماتهم.

تقديم المساعدة المرئية
ّ
المعزز لتقصير دورات
استفد إلى أقصى حد من الواقع
التطوير وزيادة الدقة .تعمل النظارات الذكية Moverio
من إبسون على وضع الصور على بيئة العمل ،للحصول
على إرشادات دون االستعانة باليدين حول عمليات
التخطيط والتصميم والتجميع والصيانة.

خفض تكاليف الطباعة
تساعدك سلسلة طابعات  WorkForce Proلدينا على
إنفاق مبالغ أقل على المواد المستهلكة وقضاء وقت أقل
في صيانة الطابعة ،مع خفض التأثير البيئي من خالل
تقليل الفاقد بنسبة تصل إلى  %99واستهالك طاقة أقل
1
ً
مقارنة بطابعات الليزر المماثلة.
بنسبة تصل إلى %96

مجموعة من المطبوعات والمنسوجات

تعزيز عمليات سير العمل

يمكنك أن تضمن اإلنتاجية للطباعة على المالبس ،سواء لطباعة
المالبس الرياضية بكميات كبيرة أو أزياء وديكورات منزلية
تتميز بجودة استثنائية أو قمصان تي شيرت ذات تصميمات
مخصصة ،إذ باستطاعة سلسلة طابعات SureColor SC-F
أن تقدم نتائج موثوقة غير قابلة للمنافسة.

اعمل على رقمنة مستنداتك للحفاظ على أمان الخطط
المهمة .يمكنك تقليل األخطاء عن طريق إجراء المسح
مباشر ًة إلى  Sharepointالذي سيقوم بالكتابة فوق
اإلصدارات القديمة للمستندات ،مما يضمن عمل جميع
المعنيين على مجموعة الخطط األخيرة.
ال تنطبق جميع الميزات على جميع المنتجات .وال تتوفر جميع المنتجات في جميع البلدان؛يُرجى االتصال بالممثل المحلي لشركة إبسون.

اتخاذ الخطوات الضرورية
نحو التصنيع الذكي

إزالة حاالت التأخير وانقطاع العمل

توصيل القوى العاملة بالمعلومات

تعزيز الفعالية من خالل خليط من البشر والروبوتات

إذا لم تتمتع بالقدر الكافي من الكفاءة عبر تنفيذ وظائفك
المهنية ،فسيؤثر ذلك على الموظفين والموردين
والعمالء على ح ٍد سواء .لقد تم تصميم مجموعة
حلول الطباعة والمسح الضوئي من إبسون إلزالة
حاالت التأخير وانقطاع العمل والفاقد والعناء .ويمكنك
االعتماد على لوجستيات سلسة وتمييز المنتجات وأتمتة
الفواتير وإدارة المخزون .وهذا يعني بالنتيجة عالقات
مع الموردين تتسم بمزيد من السهولة وخدمة العمالء
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بطريقة محسّنة.

بفضل النظارات الذكية  Moverioمن إبسون ،أصبح
تنفيذ المهام المعقدة في البيئات الصناعية الكثيرة
المتطلبات أكثر سرعة وسهولة وبساطة .فاإلرشادات
عن بُعد والمرئيات التي ال تتطلب استخدام اليدين تجعل
من  Moverioالحل األمثل لعمليات االختبار والتدريب
3
والتجميع والصيانة.

استفد إلى أقصى حد من العاملين الماهرين لديك من
خالل تقديم الروبوتات بين القوى العاملة لديك .تعمل
األذرع اآللية من إبسون على إتمام المهام التي تستهلك
الكثير من الوقت بشكل مستقل على خط التجميع.
باستطاعة هذه األذرع الذكية ،الصغيرة والمتعددة
االستخدامات والقابلة للتوسع والتي يمكن التحكم فيها
إلى أقصى الدرجات ،تلبية متطلبات األعمال اليدوية
التي ال تحتاج إلى مهارات ،مما يسمح للموظفين
الماهرين بالتركيز على اإلنتاج الذكي ونمو األعمال.

%70

من القوى العاملة األوروبية تقول أن الروبوتات
أو الروبوتات التعاونية ستقوم بتنفيذ المزيد من المهام المعقدة التي
4
سيحتاج اإلنسان إلى وقت طويل لكي يتمكن من إتقانها

اكتشف المزيد من الحلول المخصّصة
لمجال التصنيع
www.epson.eu/manufacturing

بحلول عام  ،2020ستتحوّ ل

الشركات
المصنعة
للمعدات
األصلية
()OEM
إلى شركات تصنيع رشيق

5

دراسة حالة

 JMACSتخفف وقت التعطيل بفضل مجموعة
سماعات الرأس الذكية من إبسون
في المجاالت الصناعية الشديدة الحيوية والتنافس ،يعتبر دور المشرف في المصنع حاسمًا
للحؤول دون تأثير وقت تعطل األجهزة على سير العمل .وفي هذا الصدد ،قال السيد ماساهيرو
ماتسوموتو في شركة " JMACSعندما تتعطل األجهزة أو عندما تص ّنع هذه األجهزة منتجات
فيها عيوب ،يتوقف خط اإلنتاج" .وأضاف أن تكاليف اإلنتاج قد تخرج عن نطاق السيطرة ،ما
لم يتمكن فريق العمل من معالجة الوضع بسرعة.
بالنسبة إلى مؤسسة تص ّنع منتجات في دورات إنتاج قصيرة في أغلب األحيان وفي فترة وقت
قصيرة ،يش ّكل هذا األمر مشكلة ضخمة .وأضاف السيد ماتسوموتو "أثناء وجود العاملين
الماهرين في مكان بعيد ،واجهنا مشاكل تتعلق بوقت استرداد األجهزة لعافيتها" .ووفق
الحسابات التي أجراها السيد ماتسوموتو ،فإن إجمالي وقت التعطل على مدى سنة واحدة
بلغ أكثر من  60ساعة .ونتيجة لذلك ،بلغت تكلفة وقت التعطل في شركة JMACS
حوالي  15مليون ين ياباني ( 112,000جنيه استرليني 132,000/يورو) في السنة.

تسمح نظارات  Moverioبالمراقبة عن ُبعد
لحل مشكلة المرتبطة بغياب المشرفين الماهرين عن المصنع إلصالح األجهزة – تحدي ًدا
خالل ورديات العمل الليلية – اتجهت شركة  JMACSنحو مجموعة سماعات الرأس الذكية
ّ
المعزز هذا إلنشاء
 .Moverio Pro BT-2000لقد كان هدف الشركة استخدام جهاز الواقع
خدمة مراقبة عن بُعد لتمكين المشرفين من رؤية األجهزة من مكان بعيد وتشخيص المشكلة
وتقديم النصائح للزمالء حول كيفية إصالحها .كل ذلك من دون التواجد في المصنع .وهذا ما
يحدث اآلن تمامًا في .JMACS

 Moverioتقدم إمكانية العمل من دون استخدام اليدين
تتميز سماعة الرأس  Moverio Pro BT-2000ببعض المواصفات الفريدة التي تجعلها
مثالية ألنظمة الدعم عن بُعد في البيئات الصناعية .إنها أحد المنتجات القليلة من هذا النوع التي
تقدم الرؤية المجهرية ،مما يعني إدرا ًكا دقي ًقا في العمق .عالو ًة على ذلك ،يستطيع الشخص
الذي يرتديها تغطية البيانات بالواقع ،بفضل الشاشة الشفافة مما يسمح له أيضًا برؤية ما يحدث
أمامه .باإلضافة إلى وضع دليل إرشادات يمكن استخدامه من دون اليدين في حقل الرؤية

الخاص بمهندس موجود في الموقع ،يستطيع المشرف الموجود في مكان بعيد أن يرى تمامًا ما
يراه هذا المهندس.

تش ّكل  Moverioأداة تعليم رائعة
إنها تساعد الشركة أيضًا في أعمال التدريب ،حيث يكشف إخراج الفيديو من
 Moverio Pro BT-2000بسرعة عن االختالفات بين العاملين الماهرين والعاملين
غير الماهرين .بإمكان المشرفين أن يروا على شاشة الكمبيوتر تمامًا ما يراه الموظف،
مما يوفر أداة تعليم وتقييم رائعة.

تتسم  Moverioبميزات صناعية
عندما يتعلق األمر بالبيئات الصناعية ،تتميز  BT-2000عن المنتجات المنافسة لها بثالث
فوائد رئيسية .وفي هذا اإلطار ،قال السيد سيتشي أوراي من شركة " :JMACSتنشئ
الكاميرا العالية الدقة الموجودة فيها صورً ا بالغة الوضوح ،بحيث يمكنك قراءة األحرف
المكتوبة في مواقع العمل على شاشاتها ذات السطوع العالي" .وأشاد السيد أوراي بالعدسات
القابلة للقلب الموجودة في  ،Moverio Pro BT-2000حيث يمكن أن يرتديها حتى
األشخاص الذين يرتدون نظارات عادية .وقد أبدى إعجابه أيضًا بوحدة التحكم فيها المزودة
بلوحة لمس متينة ،والتي يمكن تشغيلها أثناء ارتداء القفازات.

بإمكان  Moverioإنشاء مصادر إيرادات جديدة
تخطط اآلن شركة  ،JMACونتيجة النجاح الذي حققه تطبيق Moverio Pro BT-2000
في مصنعها الخاص ،لتوفير خدمات المراقبة عن بُعد لمصانع عمالئها التي تدير أسالك
وكابالت  .JMACSونتيجة لذلك ،لن يتحوّ ل مصنع  JMACSإلى نموذج لتوسع األعمال
هذا ،ولكن  JMACSتتوقع حتى استخدام أسطول من مجموعات سماعات الرأس
 Moverio Pro BT-2000لتشغيل مصنع في الخارج ،مما سيؤدي إلى تخفيف
مصروفات رحالت العمل بشكل جذري.

حماية مستقبل كوكب األرض
نحن ندرك أهمية دعم كوكب أكثر اخضرارً ا لألجيال القادمة؛ وهذا هو السبب الذي دعانا إلى تطوير حلول الطباعة لتكون مراعية للبيئة
قدر اإلمكان.
حقق أهدافك البيئية بفضل إنتاج فاقد أقل بنسبة تصل إلى  %99من الفئة ( WorkForce Pro RIPSنظام عبوات الحبر القابلة لالستبدال)،
واستهلك طاقة أقل بنسبة تصل إلى  %96بفضل طابعات  ;3WorkForce Proوضاعف سرعة طباعتك بنصف معدل استهالك الطاقة من
2
خالل الفئة WorkForce Enterprise
وفر الكهرباء وقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بفضل ُ
ً
مقارنة
طرز  WorkForce Proالتي تستهلك طاقة أقل بنسبة تصل إلى %96
1
بطابعات الليزر وناسخات الليزر
ق ّلل استهالك الطاقة باستخدام الوضع االقتصادي في حلول العرض التفاعلي ،وأطِ ل العمر االفتراضي للمصباح
ق ّلل انبعاثاتك الكربونية باستخدام الماسحات الضوئية التي ال تحتاج إلى فترة تهيئة ،وقلّل استهالك الطاقة باستخدام تقنية ReadyScan
المدمجة

اعرف مقدار التوفير الذي يمكنك أن تحققه مع طابعات WorkForce Pro
احسب مقدار التوفير في الكهرباء وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الذي يمكن أن تحققه طابعة
 WorkForce Proفي بيئة التصنيع لديك باستخدام حاسبة التوفير.
www.epson.eu/eco-saving
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مقارنة بطابعات الليزر
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استهالك طاقة أقل
ً
مقارنة بطابعات الليزر

1

فاقد أقل
ً
مقارنة بطابعات الليزر

1

مرات

أسرع
ً
مقارنة بطابعات الليزر

ً
مقارنة بمجموعة مختارة من األجهزة المنافسة ،بتكليف من إبسون.
1حسب االختبارات التي أجرتها شركة  BLIعلى مدى شهرين حتى فبراير ،2017
لمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة www.epson.ae/inkjetsaving
2عاد ًة ما تستهلك طابعات الليزر  -التي تنتج من  45إلى  55صفحة في الدقيقة  1500 -وات ،في حين تمتاز الفئة  WorkForce Enterpriseباستهالك منخفض للطاقة يتراوح من  180وات إلى  320وات ،كما تطبع بسرع ٍة تصل إلى  100صفحة
في الدقيقة.
لمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة www.epson.eu/pageyield
3البرامج واألجهزة اإلضافية المطلوبة
 :Exceed Your Vision4أبحاث أجرتها شركة إبسون حول الفرص والتحديات المستقبلية التي تفرضها التقنيات كما يراها  17خبيرً ا في الصناعة العالمية وأكثر من  7,000عامل أوروبي.
5أجهزة وأدوات ذكية ،إنترنت األشياء ،المفوضية األوروبية
6لفهم هذه التوفيرات وكيف يمكنها أن تكون مفيدة ألعمالك ،يُرجى زيارةwww.epson.eu/maketheswitch :

للحصول على مزيد من المعلومات ،يُرجى االتصال بمكتب إبسون المحلي أو تفضل بزيارة www.epson.ae
Epson Middle East
P.O. Box 371567, Dubai
United Arab Emirates
Telephone: +9714 2677638
www.epson.ae
تعتبر العالمات التجارية والعالمات التجارية المسجلة ملكية لشركة  Seiko Epson Corporationأو الشركات المالكة لها.
المعلومات الخاصة بالمنتج عرضة للتغيير دون سابق إخطار.

1

تقنية مراعية للبيئة
من دون غاز األوزون

