Ustrezno označevanje izdelkov je
temelj za sledljivost izdelkov skozi
njihovo celotno življenjsko dobo

Označevanje izdelkov mora biti izvedeno v skladu s standardi
oskrbne verige in s čim manjšimi stroški. Bistveno je, da izberemo
ustrezen način označevanja, ki bo primeren in odporen na dejavnike
znotraj vseh okolij, v katerih se bo izdelek predvidoma nahajal.
Glede na področje uporabe vam pomagamo izbrati med
samolepilnimi etiketami in brezlepilnimi etiketami (tagi) iz različnih
materialov. Vse izdelke v ponudbi lahko popolnoma prilagodimo
vašim željam.

Živilstvo in prehrana
Za izdelke v prehrambeni industriji je
zelo pomembno, da so označeni skladno s standardom in da je izbrana etiketa primerna za okolje, v katerem se bodo
izdelki nahajali. Izdelke, ki večino časa
preživijo v hladilniku ali zamrzovalniku je
potrebno označiti drugače kot tiste, ki so
na klasičnih trgovinskih policah. V živilski
industriji se proizvajalci pogosto odločajo za marketinško privlačne prednatisnjene etikete, katere naknadno dopolnijo
s spremenljivimi podatki (rok uporabe,
rok izdelave, itd.). Nalepke za označevanje
živilskih izdelkov morajo biti skladne z EU
predpisi (1935/2004 in 10/2011), ki prepisujejo značilnosti materialov, ki lahko pridejo
v stik s hrano.

Največji proizvajalci na tem področju porabijo
ogromne količine etiket vsak dan, stalno delovanje tiskalnikov pa posledično povleče za seboj veliko dela in stroškov z vzdrževanjem tiskalnikov.
Kot rešitev omenjenih grenkob smo pri nekaterih
večjih strankah vpeljali sistem najema tiskalnikov s
transparentnimi in predvidljivimi stroški tiska. Na ta
način smo znižali skupne stroške tiska, obenem pa
zmanjšali možnost zastoja znotraj procesa.

Na voljo vam je
najem tiskalnikov s
transparentnimi in
predvidljivimi stroški
tiska.

Zdravstvo in farmacija
Gre za zelo občutljivo področje, kjer prostora za napake pri označevanju ni. V ponudbi imamo paleto rešitev za označevanje
farmacevtskih izdelkov in različnih vrst
laboratorijskih vzorcev, kjer je predpogoj
odpornost na različne kemične snovi ali
ekstremno nizke temperature.

Varnostne etikete

Označevanje pacientov

Zelo pomemben segment označevanja
v farmaciji so varnostne etikete, ki onemogočajo možnost zlorab. Z varnostno
nalepko lahko proizvajalec zapečati svoj
izdelek, na način, ki ne omogoča neopaznih neavtoriziranih posegov v embalažo.
Za različne vrste izdelkov lahko uporabimo
različne tipe varnostnih etiket.

Za označevanje pacientov priporočamo uporabo
antimikrobnih zapestnic za uporabo v zdravstvu.
S termičnimi tiskalniki, ki so namenjeni uporabi v
sterilnih okoljih (tiskalniki so odporni na kemična
razkužila) lahko zapestnice enostavno opremite z
želenim tekstom in po potrebi s črtno kodo. Avtomatizacija procesov v zdravstvu je neizogibna in uporaba Zebrinih izdelkov za označevanje je lahko prvi
korak v tej smeri.

Z varnostno etiketo
lahko preprečite
neavtoriziran poseg
v embalažo.

Avtomobilska industrija
Nalepke v avtomobilskem segmentu se
morajo znotraj življenjskega cikla avtomobila spopasti z različnimi izzivi – ekstremne
fizične obrabe, različne kemikalije ter velika temperaturna nihanja.
S širokim spektrom rešitev za označevanje
lahko zadovoljimo potrebe različnih procesov znotraj oskrbovalne verige, zahteve
naročnikov in parametre OEM (Original
Equipment Manufacturers) testiranj.

Z različnimi vrstami nalepk lahko označimo dele motorja, avtomobilsko elektroniko, potniško kabino,
zračne blazine in sedežne garniture. Z uporabo specifičnih lepil poskrbimo, da bodo nalepke obstale
na raznovrstnih podlagah. Izjema niso niti prašno barvane ali galvanizirane kovine ali z oljem umazane
površine.

Naše nalepke so
uspešno prestale
zahtevna OEM
testiranja

Elektronske naprave
Z raznolikimi rešitvami lahko pokrijemo označevanje različnih elektronskih komponent in naprav. Z opozorilnimi,
tehničnimi ali marketinškimi nalepkami lahko doživljenjsko označimo ohišja gospodinjskih aparatov. S specialnimi,
toplotno neobčutljivimi nalepkami pa lahko v visoki ločljivosti označimo plošče za tiskana vezja.
Za označevanje kablov in adapterjev ponujamo rešitev, ki je
v skladu s standardi industrije (UL2238 in UL817).

Naša nalepka je v
skladu s standardi
industrije - UL2238
in UL817

Kovinska industrija
Označevanje izdelkov in polizdelkov v kovinski industriji pogosto predstavlja velik izziv predvsem zaradi zahtevnih pogojev okolja, v katerem poteka proizvodnja. Glede na fazo proizvodnje nudimo različne
rešitve za označevanja znotraj kovinske industrije.
Z izbiro primernega lepila, lahko etiketo pritrdimo na skoraj katerokoli podlago, za najbolj neprizanesljive pogoje pa lahko uporabimo posebne nalepke, ki prenesejo temperature tudi nad 1200 0C! Posebne
lastnosti nalepk omogočajo označevanje izdelkov s črtno kodo in drugimi spremenljivkami tudi v procesu proizvodnje železa. Označevanje v tako zahtevnih pogojih lahko poteka ročno ali s pomočjo pol
avtomatskega aplikatorja.

Na voljo imamo
etikete, ki prenesejo
temperature nad
1200 0C

Označevanje predmetov in pošiljk
Enotna označitev zagotavlja zmanjšanje stroškov z označevanjem in manjše število napak pri identifikaciji preko celotne preskrbovalne verige. Logistična enota je enota poljubne sestave, ki
je pripravljena za transport in/ali skladiščenje in jo je potrebno
upravljati skozi preskrbovalno verigo. To je najpogosteje paleta. Označevanje po sistemu GS1 zagotavlja možnost sledenja in izsledovanja enot. Klasična logistična etiketa je dimenzije
105x148mm, lahko pa se prilagodi glede na potrebe uporabnika.

Označevanje
po sistemu GS1
zagotavlja možnost
sledenja pošiljk

Tekstilna industrija
V tekstilni industriji se pogosto uporablja tekstilne etikete za označevanje izdelkov. V ponudbi imamo
tekstilne trakove različnih dimenzij, barv in materialov (poliamid, poliester, saten), ki jih lahko sami potiskate in razrežete na etikete poljubnih dimenzij. Za tisk na tekstilne etikete se lahko uporablja termični
tiskalnik z rezalnikom in posebne ribone, ki so namenjeni tisku na tekstil.

V ponudbi imamo tudi robustne
plastične RFID značke, ki se jih
lahko uporabi za označevanje
oblačil in tekstila (uniforme,
brisače, rjuhe).

RFID »pametne« etikete
Osnovni element pravega RFID sistema je pravilna označitev predmetov
s primernimi RFID oznakami. Na voljo so standardne papirne nalepke različnih dimenzij in posebne RFID nalepke za lepljenje na kovinske podlage. V ponudbi imamo tudi posebej robustne plastične RFID značke za
trajnejše označevanje vozičkov, kontejnerjev, vozil ali celo tekstilnih oblačil
(uniforme, brisače, rjuhe).

Skupaj z RFID etiketami
ponujamo strojno in
programsko opremo ter
implementacijo RFID
rešitve.

Najem tiskalnikov
Kako je zasnovan najem tiskalnikov?
Gre za model uporabe termičnih tiskalnikov in nabave potrošnega
materiala, pri katerem je vaš končni strošek tiskanja odvisen izključno
od števila natisnjenih etiket.
To pomeni, da vam mi zagotovimo vedno delujočo strojno opremo,
pravočasno dobavljamo potrošni material, poskrbimo za nemoten
proces tiskanja, na koncu meseca pa naredimo obračun na podlagi
števila natisnjenih etiket.
Kaj je vključeno v ceno?
Na podlagi vaše predvidene letne porabe etiket, vam pripravimo
ponudbo s ceno na posamezno etiketo. Cena vsebuje:
• Najem tiskalnikov, ki ostanejo v naši lasti,
• Dobavo potrošnega materiala (etikete, riboni)
• Vse redne in izredne servise
• Stalno telefonsko podporo
• Postavitev sistema
Glede na vaše potrebe, vam lahko ponudbo dodatno prilagodimo vključimo lahko dodatne postavke ali odvečne storitve umaknemo.
Prednosti sistema:
• fiksni transparentni stroški tiskanja, ki so odvisni izključno od števila natisnjenih etiket. Ni možnosti
nastanka dodatnih nepredvidenih stroškov povezanih z okvarami in vzdrževanjem naprav,
• zanesljiv sistem, ki zminimalizira možnost zastoja znotraj procesa. Poleg tiskalnikov za stalno uporabo vam zagotovimo tudi dodatne rezervne tiskalnike, ki jih lahko v primeru okvare začnete uporabljati takoj, v vmesnem času pa mi poskrbimo za servis okvarjene naprave,
• samo en mesečni račun za celotno področje tiskanja etiket,
• vse težave v zvezi s tiskanjem in z morebitnimi nenačrtovanimi okvarami preložite na nas.

Tisk etiket
V primeru, da termalnega tiskalnika ne posedujete, ker se vam
nakup zaradi premajhne potrebe po etiketah ne izplača, vam lahko mi potiskamo etikete po vaših željah. Stranke se največkrat
odločajo za to opcijo pri etiketah za osnovna sredstva in pri različnih enkratnih projektih.
Na željo strank lahko etikete tudi prednatisnemo z želeno grafiko
oziroma vzorci v različnih barvah. Na prednatisnjeni etiketi lahko ostane prazen prostor, ki ga lahko končni uporabnik zapolni
s svojimi dinamičnimi podatki (črtna koda, datum izdelave, rok
uporabe,..). Želene podatke lahko uporabnik naknadno natisne
na etiketo s pomočjo termičnega tiskalnika.
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