Riešenia Epson pre výrobu

Spolupráca
vo výrobe

Inteligentnejšie
technologické riešenia
Výroba sa mení a konkurencia je veľká. Továrne sú čoraz inteligentnejšie,
dodávateľské reťazce sú kratšie a výroba musí byť rýchla v oblasti
prispôsobovania a trhu. Technológie spoločnosti Epson sú navrhnuté tak, aby
vám pomohli prispôsobiť sa inteligentnejšej budúcnosti vašou vlastnou rýchlosťou.
Naše flexibilné riešenia podpora váš rozvoj, pretože budete viac sústredení na
zákazníka vďaka prispôsobovaniu, účinnejší vďaka automatizácii a pružnejší
vďaka rozšírenej realite.

Zvýšenie prevádzkovú flexibilitu

Investujte do budúcnosti

Buďte akčnejší vďaka automatizovaniu každého kroku
výrobného procesu. Automatizujte úlohy, ktoré vás
spomaľujú, využívajte najnovšie inovácie a zvýšte efektívnosť
prostredníctvom obchodných funkcií.

Ak chcete dosiahnuť maximálne efektívnej spoločnosti
zameranej na zákazníka (tzv. lean), musíte rozumne
investovať. Uskutočnenie krokov na dosiahnutie účinnosti
a úspor v celej spoločnosti a môže znížiť výrobný čas
a náklady a zároveň lepšiť kvalitu.

–– Zaistite vyššiu účinnosť opakovaných úloh
pomocou priemyselnej robotickej ruky od spoločnosti
Epson, ktorá dokáže vykonávať viacero úloh a možno ju
integrovať do existujúcich montážnych liniek
–– Zrýchlite výrobu a zvýšte presnosť
pomocou asistencie bez využitia rúk cez inteligentné
okuliare Moverio od spoločnosti Epson – pracovníkom tak
poskytnete jasné návody na presnú montáž
–– Dostaňte papierové procesy pod kontrolu cez účinnú
správu dokumentov pomocou skenerov a multifunkčných
zariadení WorkForce Pro od spoločnosti Epson,
presmerujte informácie na tie správne oddelenia hneď po
ich získaní a riaďte sa analýzami
–– Zlepšite kontrolu kvality pomocou skenera Epson
Expression 12000XL. Skenujte vzorkovníky a príklady,
aby ste získali schválenie na úrovni konceptu, kontrolujte
elektronické dosky plošných spojov na úrovni
komponentov a využívajte vysokokvalitné softvérové
nástroje na udržanie štandardov QC3
–– Prispôsobte sa meniacim sa potrebám rýchlou a
jednoduchou tlačou vysokokvalitných prispôsobených
štítkov so zariadeniami Epson ColorWorks

Zistite, koľko môžete ušetriť
prechodom k spoločnosti Epson
Použite našu kalkulačku celkových nákladov na vlastníctvo na
stránke: www.epson.sk/tco

–– Optimalizujte svoje zdroje s radom robotických ramien
od spoločnosti Epson, ktorý poskytuje výrazný výstup pri
malých rozmeroch, čím zabezpečuje maximálnu účinnosť
a kratšie časy na jednotlivých stanoviskách
–– Podporujte zamestnancov na diaľku s odbornými
radami cez inteligentné okuliare Moverio od spoločnosti
Epson, zdieľajte to, čo pracovníci vidia cez výkonnú
kameru HD a poskytujte spätnú väzbu a rady v reálnom
čase, aby ste pomohli zamestnancom sa zaškoliť
–– Rozšírte svoju ponuku s profesionálnymi tlačiarňami
SureColor a SureLab od spoločnosti Epson, ponúkajte
prispôsobiteľné verzie umeleckých predmetov, kariet
a pozvánok na širokej škále médií
–– Postavte svoje produkty do popredia pomocou lisov
na tlač štítkov SurePress od spoločnosti Epson, ktoré
ponúkajú presnú zhodu farieb, presnú reprodukciu a tiene
ako v realite na vytváranie špičkových, pútavých štítkov
na produkty

„Spoločnosť Epson sa snaží uľahčiť pozitívny technologický
posun tak, že rozvíja riešenia, ktoré umožnia pracovníkom
byť efektívnejšími a produktívnejšími.“
Pán Usui, predseda, Seiko Epson Corporation

Očakávajte inteligentnejšie výsledky
Keď centrom všetkého budú ľudia, povedie to k efektívnejšiemu pracovisku
a šťastnejším zákazníkom. Spojte flexibilnosť, kreativitu a inštinkt svojho
pracoviska so všestrannosťou a kvalitou nových technológií na požiadanie,
aby ste podporili zapojenie sa a výsledky.
–– Posuňte pracovnú silu na novú úroveň vďaka robotickým rukám od
spoločnosti Epson, čím zvýšite produktivitu a presnosť pri veľmi nízkej
pravdepodobnosti chyby
–– Zažite produktivitu v akcii vďaka urýchleniu celého pracovného postupu
pomocou tlačiarní Epson WorkForce Pro RIPS A4 a A3, ktoré ponúkajú
nízke prevádzkové náklady, vysoké rýchlosti tlače a minimálnu potrebu
zásahov
–– Pracujte s absolútnou presnosťou pomocou inteligentných okuliarov
Moverio od spoločnosti Epson, premietajte virtuálnych sprievodcov
a náčrty do fyzického prostredia, čím podporíte vzdelávanie pracovníkov
–– Urýchlite školenia vďaka interaktívnym displejom Epson, podporte
samostatné objavovanie pomocou priamych anotácií na zobrazenom
obsahu vytvorených dotykom prsta a interaktivity dvoch pier

Spustite svoju
evolúciu

Automatizujte rutinné činnosti
Integrujte spoľahlivý rad robotických
ramien od spoločnosti Epson do
svojich existujúcich montážnych
liniek, ktoré budú pracovať ako
tzv. koboty (spolupracujúce
roboty) spolu s vašimi zručnými
pracovníkmi. Naše priemyselné
roboty fungujú bez prestávok, čím
zvyšujú pracovnú kapacitu, rýchlosť
a presnosť a zároveň vykonávajú
opakované, manuálne alebo
nebezpečné úlohy.

Prispôsobte štítky, označenia a inventár
Štítkovače Epson ColorWorks prinášajú vysokú
kvalitu a prispôsobiteľnú prevádzku vo veľkom
objeme, čo z nich robí dokonalé nástroje na
vyrábanie jasne viditeľného označovania na
správu inventára alebo na informácie, ktoré majú
pritiahnuť pozornosť, ako je dátum spotreby alebo
dodacie informácie.

Zjednodušte spoluprácu a školenia
Zaškoľte nových pracovníkov bez potreby
písania poznámok a spolupracujte
s dodávateľmi prostredníctvom komunikácie
a zdieľania súborov v reálnom čase bez
toho, aby ste museli opustiť pracovisko –
všetko zabezpečia interaktívne displeje.

Objavte maloobjemové atramentové
lisy na tlač štítkov
Tlačte vysokokvalitné štítky na širokú škálu
podkladov a na rôzne využitia pomocou
našich lisov na tlač štítkov SurePress. Vďaka
atramentom AQ alebo UV sú účinné a ľahko
sa nastavujú a používajú, vďaka čomu môžu
používatelia rozšíriť svoju ponuku služieb.

Poskytnite vizuálnu pomoc
Čo najlepšie využite rozšírenú realitu,
aby ste skrátili vývojové cykly a zvýšili
presnosť. Inteligentné okuliare Moverio
od spoločnosti Epson premietajú obraz
do pracovného prostredia, čo poskytuje
pomoc pri plánovaní, dizajnovaní, montáži
a údržbe bez potreby zapojiť ruky.

Znížte tlačové náklady
Náš rad tlačiarní WorkForce Pro
vám pomáha míňať menej peňazí
na spotrebný materiál a tráviť menej
času pri údržbe – pričom zároveň
znižuje vplyv na životné prostredie
tým, že vytvára o 99 % menej odpadu
a využíva o 96 % menej energie ako
porovnateľné laserové tlačiarne.1

Celá škála výtlačkov a textílií

Podporte pracovné procesy

Garantovaná produktivita pri tlači na odevy, či už
ide o veľkoobjemovú tlač na športové oblečenie,
výnimočnú kvalitu pri najmenších detailoch
módnych kúskov alebo domácich dekorácií alebo
dizajnových tričiek, rad SureColor SC-F vám
spoľahlivo poskytne bezkonkurenčné výsledky.

Digitalizujte svoje dokumenty, aby
vaše dôležité plány zostali v bezpečí.
Minimalizujte chyby skenovaním priamo
do platformy SharePoint, čím prepíšete
staré verzie dokumentov. Zabezpečíte tak,
že všetci spolupracovníci budú pracovať
s najnovšou súpravou plánov.

Nie všetky funkcie sú dostupné pri všetkých produktoch. Dostupnosť produktov sa líši v závislosti od krajiny. Podrobnejšie informácie získate od miestneho zástupcu spoločnosti Epson.

Uskutočnite kroky smerom
k inteligentnejšej výrobe

Zvýšte účinnosť vďaka spojeniu ľudí
a robotov

Prepojte svoju pracovnú silu
s informáciami

Začlenením robotov do svojej
pracovnej sily vyťažte zo svojich
zručných robotníkov čo najviac.
Robotické ramená od spoločnosti
Epson vykonávajú časovo náročné
úlohy na montážnej linke autonómne.
Sú veľmi kompaktné, všestranné,
manévrovateľné a škálovateľné, takže
sa vedia postarať o manuálnu prácu,
ktorá si nevyžaduje zručnosti. Vaši
zruční zamestnanci sa tak budú môcť
sústrediť na inteligentnú výrobu a rast.

S inteligentnými okuliarmi Moverio od
spoločnosti Epson bude vykonávanie
komplexných úloh v náročnom
priemyselnom prostredí rýchlejšie,
ľahšie a intuitívnejšie. Vizuálna
a vzdialená podpora bez využitia rúk
robí z okuliarov Moverio dokonalé
riešenie na testovanie, školenia,
montáž a údržbu.3

70 %

pracovnej sily v Európe hovorí,
že roboty a tzv. koboty preberú komplexnejšie
úlohy, ktorých zvládnutie by ľuďom trvalo dlhšie4

Objavte viac riešení pre výrobu
www.epson.eu/manufacturing

Odstráňte oneskorenia a prerušenia
Ak nedosahujete účinnosť v rámci
firemných funkcií, bude to mať vplyv na
vašich ľudí, dodávateľov a zákazníkov.
Celá škála riešení na tlač a skenovanie
od spoločnosti Epson je navrhnutá
tak, aby eliminovala oneskorenia,
prerušenia, odpad a nepohodlie.
Môžete očakávať bezproblémovú
logistiku, identifikáciu produktov,
automatizáciu faktúr a správu inventára.
A to jednoznačne znamená lepšie
vzťahy s dodávateľmi a lepšie služby
pre zákazníkov.3

Do roku 2020, sa

spoločnosti
OEM
zmenia na spoločnosti vyu-

žívajúce filozofiu zlepšovania
a maximálnej účinnosti, tzv.
„lean management“5

Prípadová štúdia

Spoločnosť JMACS znižuje prestoje
pomocou inteligentnej náhlavnej
súpravy Epson
V rýchlom a veľmi konkurenčnom prostredí priemyselnej výroby
je úloha dohliadajúceho pracovníka vo fabrike kriticky dôležitá,
pretože jeho úlohou je predchádzať prestojom zariadení a
následným vplyvom na podnikanie. „Keď majú stroje problémy
alebo vyrábajú chybné produkty, zastaví sa výrobná linka,“ hovorí
pán Masahiro Matsumoto zo spoločnosti JMACS, ktorý dodáva,
že ak sa tímu nepodarí situáciu rýchlo vyriešiť, náklady môžu
stúpnuť do závratných výšok.
Pre spoločnosť, ktorá vytvára produkty často v krátkom časovom
horizonte a s krátkou dobou prípravy, je to veľký problém. „Keď
boli skúsení dohliadajúci pracovníci na vzdialenom pracovisku,
mali sme problémy s obnovením prevádzky strojov,“ dodáva
pán Matsumoto, ktorý vypočítal, že celkové prestoje ročne
predstavovali až 60 hodín. To spoločnosť JMACS stálo asi
15 miliónov ¥ (112 000 £/132 000 €) ročne.
Okuliare Moverio umožňujú vzdialené monitorovanie
Ako riešenie problému, ktorý vznikal, keď skúsení dohliadajúci
pracovníci neboli vždy prítomní v fabrike, keď bolo potrebné
opraviť stroje (zvlášť počas nočných zmien), sa spoločnosť
JMACS rozhodla pre inteligentnú náhlavnú súpravu pre firmy
Moverio Pro BT-2000. Cieľom spoločnosti bolo použiť prístroj
rozšírenej reality na vytvorenie vzdialeného monitorovacieho
servisu, aby dohliadajúci pracovníci mohli pozorovať stroje z diaľky,
diagnostikovať problém a radiť kolegom, ako ho vyriešiť. To všetko
bez toho, aby museli vstúpiť na pôdu fabriky. Presne to sa teraz
deje v spoločnosti JMACS.
Okuliare Moverio umožňujú obsluhu bez využitia rúk
Okuliare Moverio Pro BT-2000 sa pýšia jedinečnými
charakteristikami, ktoré z nich robia dokonalé zariadenia pre
systémy vzdialenej podpory v priemyselnom prostredí. Patria medzi
niekoľko málo produktov, ktoré umožňujú premietanie pre obe oči,
čo prináša presné vnímanie hĺbky obrazu. Navyše, používateľ
môže premietať údaje do reálneho sveta, pretože priehľadný displej

umožňuje vidieť, čo je za ním. Napríklad technik má v zornom poli
k dispozícii príručku s pokynmi, ktorá nezamestnáva jeho ruky,
a dohliadajúci pracovník vo vzdialenej oblasti presne vidí, čo je
pred technikom.
Okuliare Moverio sú skvelým vzdelávacím nástrojom
Pomáhajú spoločnosti pri školeniach, pretože videovýstup
okuliarov Moverio Pro BT-2000 rýchlo odhalí rozdiely medzi
skúsenými a neskúsenými pracovníkmi. Dohliadajúci pracovníci
vidia na obrazovke počítača presne to, na čo sa pozerá
zamestnanec, čo predstavuje skvelý nástroj vzdelávania
a hodnotenia.
Okuliare Moverio obsahujú funkcie na úrovni priemyselných
štandardov
Čo sa týka oblasti výrobného prostredia, majú okuliare BT-2000
tri hlavné výhody v porovnaní s konkurenčnými produktmi. „Ich
kamera s vysokým rozlíšením vytvára skutočne jasný obraz, vďaka
ktorému dokážete na jasnom displeji dokonca čítať písané písmená
na pracovisku,“ hovorí pán Seiichi Urai zo spoločnosti JMACS.
Chváli aj vyklopiteľné sklá okuliarov Moverio Pro BT-2000 a fakt,
že, že ich používatelia môžu nosiť na štandardných okuliaroch.
Oceňuje aj odolný ovládač typu touchpad, ktorý možno ovládať aj
s rukavicami.
Okuliare Moverio môžu vytvoriť nové zdroje výnosov
Úspech začlenenia okuliarov Moverio Pro BT-2000 vo fabrike
spoločnosti JMACS bol taký veľký, že teraz plánujú poskytovať
služby vzdialeného monitorovania fabrikám svojich zákazníkov,
ktoré zabezpečujú siete a káble pre spoločnosť JMACS.
Fabrika JMACS sa stále nielen modelom rozvoja podnikania,
ale spoločnosť JMACS očakáva, že použije celé portfólio
náhlavných súprav Moverio Pro BT-2000 na spustenie fabriky
v zámorí, čo dramaticky zníži vysoké náklady na služobné cesty.

Chráňte budúcnosť planéty
Vieme o dôležitosti podpory zelenšej planéty pre budúce generácie, preto svoje riešenia tlače vyvíjame tak,
aby boli čo najpriateľskejšie k životnému prostrediu.
Splňte svoje environmentálne ciele s 99 % menším odpadom zo systému WorkForce Pro RIPS (systém
vymeniteľnej súpravy atramentu), spotrebujte až o 96 % menej energie s tlačiarňami WorkForce Pro3
a zdvojnásobte svoju rýchlosť tlače pri polovičnej spotrebe energie so zariadeniami z radu WorkForce Enterprisei2
Šetrite elektrickou energiou a CO2 s modelmi WorkForce Pro, ktoré spotrebujú až o 96 % menej energie
laserové tlačiarne a kopírky1
Znížte spotrebu energie pomocou úsporného režimu v svojich riešeniach interaktívneho zobrazovania
a predĺžte životnosť lampy
Znížte svoju uhlíkovú stopu vďaka skenerom s nulovou dobou zahrievania a so zabudovanou technológiou
ReadyScan znížte spotrebu energie

Pozrite si, koľko môžete ušetriť s tlačiarňami WorkForce Pro
S našou kalkulačkou vypočítajte, aké úspory elektrickej energie a CO2
môžete dosiahnuť s tlačiarňou WorkForce Pro vo firemnom prostredí.
www.epson.sk/eco-saving
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Podľa testov spoločnosti BLI vyžiadaných spoločnosťou Epson trvajúcich dva mesiace do februára 2017 v porovnaní s výberom konkurenčných zariadení.
Ďalšie informácie získate na webovej adrese www.epson.sk/inkjetsaving.
Laserové tlačiarne s rýchlosťou tlače 45 – 55 str./min spotrebujú 1 500 W, zariadenie WorkForce Enterprise má nízku spotrebu energie 180 W – 320 W a tlačí rýchlosťou až 100 str./min.
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.epson.eu/pageyield
Vyžaduje sa dodatočný softvér a hardvér
Prekroč svoju víziu: Výskum spoločnosti Epson týkajúci sa budúcich príležitostí a výziev v oblasti technológie očami 17 odborníkov na svetový priemysel a viac ako 7 000 pracujúcich
Európanov
Inteligentné stroje a nástroje, internet vecí, Európska komisia
Ďalšie informácie o tomto šetrení a o tom, aký prínos to môže mať pre vašu spoločnosť, nájdete na adrese www.epson.eu/maketheswitch

Ďalšie informácie získate od miestneho zastúpenia spoločnosti Epson alebo na webovej stránke www.epson.sk.
EPSON EUROPE B.V.
Technická podpora: +420 246 037 281
Organizační složka
www.epson.cz
Greenline Kačerov Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika
Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Zelená technológia
Bez ozónových
plynov

