Epsonin ratkaisut valmistukseen

Yhteistyötä
valmistuksessa

Älykkäämpiä
ratkaisuja
Valmistus on muuttumassa ja kilpailu on kovaa. Tehtaat ovat entistä
älykkäämpiä, toimitusketjut ovat lyhenemässä ja tuotantoon vaikuttavat
markkinoille tulon nopeus ja mukauttaminen. Epsonin tekniikoiden avulla voit
mukautua älykkäämpään tulevaisuuteen omaan tahtiisi.
Joustavat ratkaisumme tukevat kehitystäsi asiakaskeskeisemmäksi
yksilöllistämisen kautta, tehokkaammaksi automaation kautta sekä
ketterämmäksi lisätyn todellisuuden kautta.

Lisää toiminnan joustavuutta

Sijoita tulevaisuuteen

Paranna reagointikykyä automatisoimalla valmistusprosessin
jokainen vaihe. Automatisoi tehtävät, jotka hidastavat
toimintaa, hyödynnä uusimpia innovaatioita ja lisää
tehokkuutta kaikilla liiketoiminnan alueilla.

Sijoitukset on tehtävä viisaasti, jotta voit saavuttaa
nykypäivän teollisuuden edellyttämän lean-tilan. Tehottomien
toimintatapojen poistaminen yrityksen laajuisesti
ja arvoketjun vaiheiden vähentäminen voi säästää aikaa
ja alentaa kustannuksia samalla laatua parantaen.

–– Varmista toistuvien tehtävien tehokkuus
Epsonin teollisuuskäyttöön tarkoitetuilla robottikäsillä, jotka
voivat suorittaa useita tehtäviä ja jotka voidaan integroida
olemassa oleviin kokoonpanolinjoihin.
–– Nopeuta tuotantoa ja paranna tarkkuutta
hyödyntämällä Epsonin Moverio-älylaseja. Nämä ilman
käsiä käytettävät apuvälineet antavat työntekijöille tarkkoja
ohjeita kokoonpanosta.
–– Hallitse paperiprosesseja paremmin Epsonin
WorkForce Pro -skannereiden ja monitoimilaitteiden
tehokkaan asiakirjanhallinnan avulla reitittämällä tiedot
oikeisiin osastoihin ja auttamalla työntekijöitä keskittymään
juuri olennaisiin asioihin.
–– Paranna laadunvalvontaa Epson Expression 12000XL
-skannerilla. Sillä voit skannata värikarttoja ja näytteitä
ja saada hyväksynnän jo konseptivaiheessa, tarkistaa
sähköiset painopiirilevyt komponentin tasolla sekä
käyttää laadukkaita ohjelmistotyökaluja QC-standardien
ylläpitämiseksi.3
–– Mukaudu muuttuviin tarpeisiin tulostamalla laadukkaita
ja mukautettuja tarroja helposti ja nopeasti Epsonin
ColorWorks-tarratulostimella.

Katso, miten paljon voit säästää
tulostuskustannuksissa siirtymällä
Epsonin laitteisiin
Käytä kokonaiskustannuslaskuriamme: www.epson.fi/tco

–– Optimoi resurssisi Epsonin robottikäsien valikoimalla,
joka tarjoaa korkean tuotosmäärän paljon tavallista
pienemmässä tilassa huippuluokan tehokkuuden
ja nopeuden saavuttamiseksi.
–– Tue henkilökuntaa etänä asiantuntijoiden neuvoilla
Epsonin Moverio-älylaseja käyttämällä – jaa työntekijöiden
näkymä tehokkaalla HD-kameralla ja auta henkilökunnan
koulutuksessa antamalla palautetta ja neuvoja
reaaliaikaisesti.
–– Laajenna valikoimaa Epsonin ammattilaiskäyttöön
soveltuvilla SureColor- ja SureLab-tulostimilla – voit tarjota
mukautettavia versioita taidekuvista, korteista ja kutsuista,
ja käytettävissä on laaja valikoima tulostusmateriaaleja.
–– Lisää tuotteittesi näkyvyyttä Epsonin SurePressetikettipainokoneella, jonka tarkka ja yhtenäinen värintoisto
sekä luonnolliset sävyt varmistavat laadukkaat ja erottuvat
tuotetarrat.

“Epsonin tavoitteena yrityksenä on helpottaa positiivista
teknistä muutosta kehittämällä ratkaisuja, jotka lisäävät
työvoiman tehokkuutta ja tuottavuutta.”
Minoru Usui, Seiko Epson Corporationin johtaja

Valmistaudu älykkäämpiin tuloksiin
Kun ihmiset asetetaan keskipisteeseen, tuloksena on tehokkaampi työpaikka
ja tyytyväisemmät asiakkaat. Yhdistä uusien tekniikoiden monipuolisuus
ja niiden käyttö tarpeen mukaan työvoiman joustavuuteen, luovuuteen
ja vaistoihin parantaaksesi sitoutumista ja tuloksia.
–– Edistä työtehoasi käyttämällä Epsonin robottikäsiä, jotka lisäävät
tuottavuutta ja tarkkuutta ja joilla on hyvin pieni virheriski.
–– Hyödynnä tuottavuuden täysi potentiaali nopeuttamalla koko
työnkulkua Epsonin WorkForce Pro RIPS -sarjan A4- ja A3-tulostimilla,
jotka tarjoavat alhaiset käyttökustannukset, nopean tulostuksen
ja minimaalisen huoltotarpeen.
–– Työskentele täydellisellä tarkkuudella käyttämällä Epsonin
Moverio-älylaseja – voit tukea työntekijöiden koulutusta lisäämällä
virtuaalisia oppaita ja sinikopioita fyysiseen ympäristöön.
–– Nopeuta koulutusprosessia Epsonin interaktiivisilla näytöillä – kannusta
löytämään uutta tekemällä merkintöjä näytettävän sisällön päälle
sormikosketuksella ja kynillä.

Kehitys alkaa tästä

Automatisoi rutiinitoiminnot
Integroi Epsonin luotettava robottikäsien
valikoima olemassa oleviin
kokoonpanolinjoihisi – robottikädet
työskentelevät "cobotteina"
ammattitaitoisten työntekijöidesi
rinnalla. Teollisuusrobottimme toimivat
keskeytyksettä suorittaessaan toistuvia,
manuaalisia tai vaarallisia tehtäviä.
Näin ne kasvattavat kuormituskykyä,
nopeutta ja tarkkuutta yrityksen
tehtävissä.

Yksilöllistä tarroja, etikettejä ja varastoa
Suuren mittakaavan laadukkaaseen
ja mukautettavaan käyttöön suunnitellut Epsonin
ColorWorks-tarratulostimet ovat täydellinen työkalu
selkeiden tarrojen tulostamiseen varastonhallinnassa tai
kun halutaan kiinnittää huomio tärkeisiin tietoihin, kuten
käyttöön päivämäärän perusteella tai lähetystietoihin.

Helpota yhteistyötä ja koulutusta
Kouluta uusia työntekijöitä ilman
muistiinpanojen kirjoittamista ja tee yhteistyötä
toimittajien kanssa pitämällä yhteyttä
ja jakamalla tiedostoja reaaliaikaisesti.
Voit tehdä tämän työpaikalta poistumatta
käyttämällä interaktiivisia näyttöjämme.

Tutustu lyhyiden sarjojen
mustesuihkuetikettipainokoneisiin
SurePress-etikettipainokoneilla voit tulostaa
laadukkaita tarroja erilaisille alusmateriaaleille
monenlaisissa käyttötarkoituksissa. AQ- tai
UV-musteita käyttävät etikettipainokoneet ovat
tehokkaita ja helppokäyttöisiä, ja niiden avulla
käyttäjät voivat laajentaa palvelutarjontaansa.

Tarjoa visuaalista tukea
Hyödynnä lisättyä todellisuutta ja lyhennä näin
kehitysjaksoja ja lisää tarkkuutta. Epsonin
Moverio-älylasit lisäävät kuvia työympäristöön
ja tarjoavat kädet vapaaksi jättävää ohjausta
suunnitteluun, kokoonpanoon
ja huoltotoimenpiteisiin.

Vähennä tulostuskustannuksia
WorkForce Pro -tulostinvalikoimamme
avulla voit pienentää tarvikekustannuksia
ja lyhentää kunnossapitoaikaa. Samalla
vähennät ympäristövaikutuksia, sillä
tuotat 99 % vähemmän jätettä ja käytät
96 % vähemmän energiaa vastaaviin
lasertulostimiin verrattuna.1

Monipuolinen tuloste- ja tekstiilivalikoima

Lisää työnkulkuprosessien tehokkuutta

SureColor SC-F -sarjan tulostimet tarjoavat
erinomaisia tuloksia luotettavasti ja takaavat
vaatetulostuksen tuottavuuden, tuotatpa sitten
suuria määriä urheiluvaatteita, huippulaatuisia
muodin ja kodinsisustuksen tuotteita tai
mukautettuja t-paitamalleja.

Digitalisoi tiedostosi ja pidä tärkeät
suunnitelmat turvassa. Minimoi virheet
skannaamalla suoraan Sharepointiin, mikä
korvaa tiedostojen vanhat versiot ja varmistaa
näin, että kaikilla sidosryhmillä on uusimmat
suunnitelmat käytettävissään.

Kaikki ominaisuudet eivät ole saatavissa kaikissa tuotteissa. Kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikissa maissa. Tarkasta saatavuustiedot paikalliselta Epson-jälleenmyyjältä.

Ota askeleita kohti
älykkäämpää valmistusta

Lisää tehokkuutta ihmisten
ja robottien sekoituksella
Lisää ammattitaitoisten työntekijöidesi
tuottavuutta ottamalla robotit mukaan
työvoimaasi. Epsonin robottikädet
suorittavat aikaa vieviä tehtäviä
itsenäisesti kokoonpanolinjalla.
Erittäin pienikokoiset, monipuoliset,
helposti käsiteltävät ja skaalattavat
robottikädet hoitavat manuaalisen
työn, johon ei tarvita koulutusta. Näin
ammattitaitoinen henkilökunta voi
keskittyä älykkääseen tuotantoon
ja liiketoiminnan kasvuun.

70 %

Yhdistä työvoimasi tietoon

Poista viiveet ja häiriöt

Epsonin Moverio-älylaseilla vaativien
teollisuusympäristöjen monimutkaiset
tehtävät voidaan suorittaa entistä
nopeammin, helpommin
ja intuitiivisemmin. Kädet vapaiksi
jättävän visuaalisen etäohjauksen
ansiosta Moverio on täydellinen
ratkaisu testaukseen, koulutukseen,
kokoonpanoon ja huoltotoimenpiteisiin.3

Jos et toimi tehokkaasti kaikilla
liiketoiminnan alueilla, se vaikuttaa
henkilökuntaasi, toimittajiisi
ja asiakkaisiisi. Epsonin tulostus- ja
skannausratkaisujen valikoima
on suunniteltu viiveiden, häiriöiden,
jätteiden ja vaivannäön poistamiseen.
Logistiikka, tuotteiden merkintä,
laskujen automatisointi
ja varastonhallinta tulee olemaan
saumatonta. Viime kädessä
se tarkoittaa helpompia
toimittajasuhteita ja parempaa
asiakaspalvelua.3

eurooppalaisista työntekijöistä
oli sitä mieltä, että robotit tai cobotit tulevat
suorittamaan entistä monimutkaisempia
tehtäviä, joiden suorittamiseen ihmiseltä kuluisi
niitä enemmän aikaa4

Tutustu muihin
valmistusratkaisuihin
www.epson.eu/manufacturing

Vuoteen 2020 mennessä

alkuperäisistä
laitevalmistajista
tulee lean-yrityksiä5

Tapaustutkimus

JMACS vähentää tuotannon seisautuksia
Epsonin älylasien avulla
Nopeatempoisessa kovan kilpailun valmistavassa teollisuudessa
koneenhoitajan rooli tehtaassa on erittäin tärkeä, jotta koneen
käyttämättömyysaika ei vaikuta liiketoimintaan. "Kun koneet
tuottavat viallisia tuotteita tai niiden kanssa on muita ongelmia,
tuotantolinja pysähtyy", kertoo Masahiro Matsumoto
JMACS-yrityksestä ja lisää vielä, että jos työryhmä ei pysty
korjaamaan tilannetta nopeasti, tuotantokustannukset voivat
ryöstäytyä käsistä.
Tämä on valtava ongelma yritykselle, joka tuottaa tuotteita
usein lyhyissä sarjoissa ja erittäin lyhyellä varoitusajalla. "Kun
ammattitaitoiset koneenhoitajat työskentelivät etätyöpisteessä,
koneiden korjausajan kanssa oli ongelmia", Matsumoto lisää.
Hän on laskenut, että tuotantokatkosten kokonaisaika vuodessa
oli jopa 60 tuntia. Tästä aiheutui JMACS:lle noin 15 miljoonan jenin
(112 000 punnan / 132 000 euron) kustannukset vuodessa.
Moverio mahdollistaa etävalvonnan
Ammattitaitoiset koneenhoitajat eivät aina ole tehdashallissa
koneita korjaamassa, varsinkaan yövuorossa, ja tämän ongelman
ratkaisemiseksi JMACS päätti tutustua teollisuuskäyttöön
tarkoitettuihin Moverio Pro BT-2000 -älylaseihin. Yrityksen
tavoitteena oli tätä lisätyn todellisuuden laitetta käyttämällä luoda
etävalvontapalvelu, jotta koneenhoitajat voisivat tarkkailla koneistoa
etäältä, diagnosoida ongelman ja antaa neuvoja kollegoille
ongelman korjaamiseksi. Kaikki tämä ilman tehdashallissa käyntiä.
JMACS:n tavoite onnistui.
Moverio mahdollistaa työskentelyn kädet vapaina
Moverio Pro BT-2000:ssa on ainutlaatuisia ominaisuuksia,
joiden ansiosta se sopii erinomaisesti teollisuusympäristöjen
etätukijärjestelmiin. Se on yksi harvoista tämän tyyppisistä
tuotteista, joka on binokulaarinen eli jonka syvyysvaikutelma
on tarkka. Lisäksi käyttäjä voi lisätä tietoja reaalinäkymän päälle

ja läpinäkyvän näytön ansiosta hän näkee myös edessään olevat
asiat. Sen lisäksi, että etätyöpisteessä oleva koneenhoitaja
voi lisätä kädet vapaina käytettävän käyttöoppaan teknikon
näkökenttään, hän voi myös nähdä täsmälleen samat asiat kuin
teknikkokin.
Moverio on erinomainen opetustyökalu
Yritys saa apua myös koulutuksessa, sillä Moverio Pro
BT-2000:n videolähtö paljastaa nopeasti ammattitaitoisten
ja ammattitaidottomien työntekijöiden väliset erot. Koneenhoitajat
voivat nähdä tietokoneen näytöllä täsmälleen sen, mitä työntekijä
katselee, joten Moverio Pro BT-2000 on osoittautumassa
erinomaiseksi opetus- ja arviointityökaluksi.
Moveriossa on teollisen tason ominaisuuksia
BT-2000:lla on teollisuusympäristöissä kolme merkittävää etua
kilpaileviin tuotteisiin verrattuna. "Sen suuritarkkuuksinen kamera
luo kuvan, joka on niin selkeä, että työmaalla oleva kirjoitettu
teksti on luettavissa laitteen suuren kirkkauden näytöllä", kertoo
Seiichi Urai JMACS-yrityksestä. Hän kehuu Moverio Pro
BT-2000:n käännettäviä linssejä ja sitä, että myös silmälasien
käyttäjät voivat käyttää älylaseja. Hän pitää myös tuotteen
kestävästä kosketuslevyohjaimesta, jota voidaan käyttää
käsineiden kanssa.
Moverio voi luoda uusia tulovirtoja
Moverio Pro BT-2000:n käyttöönotto on onnistunut niin
hyvin JMACS:n omassa tehtaassa, että se suunnittelee nyt
etävalvontapalveluiden tarjoamista yrityksen johdotusta
ja kaapelointia hoitavien asiakkaiden tehtaissa. JMACS:n tehtaasta
ei tule ainoastaan tämänkaltaisen liiketoiminnan laajentamisen
malli, vaan JMACS aikoo lisäksi Moverio Pro BT-2000 -älylaseja
hyödyntämällä perustaa tehtaan ulkomaille ja näin pienentää
merkittävästi kalliiden liikematkojen kustannuksia.

Suojaa planeettamme tulevaisuus
Me ymmärrämme, miten tärkeää on säilyttää vihreä planeetta tuleville sukupolville. Siksi kehitämmekin
tulostusratkaisuistamme mahdollisimman ympäristöystävällisiä.
Täytä ympäristötavoitteesi vähentämällä jätettä jopa 99 prosentilla WorkForce Pro RIPS -laitteiden
vaihdettavilla mustepakkauksilla, käytä jopa 96 prosenttia vähemmän sähköä WorkForce Pro -tulostimilla3;
ja kaksinkertaista tulostusnopeutesi ja puolita virrankulutuksesi WorkForce Enterprise -sarjan laitteilla2
Säästä sähköä ja hiilidioksidia2 WorkForce Pro ‑laitteilla, jotka käyttävät jopa 96 prosenttia vähemmän
energiaa kuin lasertulostimet ja laserkopiokoneet1.
Alenna energiankulutusta vuorovaikutteisten näyttöratkaisujen virransäästötilalla ja pitkäikäisillä lampuilla.
Pienennä hiilijalanjälkeä käyttämällä skannereita, joilla ei ole lämpenemisaikaa, ja vähennä sähkönkulutusta
sisäisellä ReadyScan-tekniikalla.

Tutustu WorkForce Pro -tulostimien tarjoamiin säästöihin
Laske laskurillamme, miten paljon sähkönkulutus ja hiilidioksidipäästöt
pienenevät, kun käytät WorkForce Pro ‑tulostinta valmistusympäristössäsi.
www.epson.fi/eco-saving
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Perustuu Epsonin tilaamaan ja BLI:n kahden kuukauden aikana ennen helmikuuta 2017 suorittamaan testiin, jossa tuotteita verrattiin tiettyihin kilpaileviin laitteisiin.
Lisätietoja on osoitteessa www.epson.fi/inkjetsaving.
45–55 sivun minuuttinopeudella tulostavat lasertulostimet kuluttavat tyypillisesti 1 500 W. WorkForce Enterprisen virrankulutus on 180–320 W, ja sen tulostusnopeus on jopa
100 sivua minuutissa. Lisätietoja on osoitteessa www.epson.eu/pageyield.
Edellyttää lisäohjelmistoa ja -laitteistoa
Exceed Your Vision: Epson kartoittaa tekniikan tulevia mahdollisuuksia ja haasteita 17 globaalin toimiala-asiantuntijan ja yli 7 000 työssä käyvän eurooppalaisen avulla.
Älykkäät koneet ja työkalut, Teollinen internet, Euroopan komissio
Lisätietoja näistä säästöistä ja niiden eduista liiketoimintasi kannalta on osoitteessa www.epson.fi/maketheswitch.

Saat lisätietoja osoitteesta www.epson.fi tai ottamalla yhteyden paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.
Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 020 155 2091
Tekninen tuki: puh. 020 155 2090
Faksi: 020 155 2092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi
Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta.
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Vihreä tekniikka
Ei otsonikaasuja

