
Videojet optimalisatie  
van meerdere  
printers 

Verhoog de uptime en benut het volledige 
potentieel van uw Videojet-printers 

De bron van ongeplande downtime te identificeren 
Behaalt u de uptime die u verwacht van uw Videojet-printers? Hoe weet u dat uw printers hun volledige potentieel benutten? 
VideojetConnectTM Remote Service (VRS)1 kan al uw vragen beantwoorden over Videojet printerprestaties. Recente analyse van de 
printerprestatiegegevens geeft aan dat de meest voorkomende oorzaken van printerdowntime kunnen worden toegeschreven aan 
gebrek aan kennis van de operator en gebrek aan basisonderhoud van de printer:

Ø   Slecht timing bij aanvullen van vloeistoffen
Ø   Beperkte printerkennis van de operator
Ø   Gebrek aan basisonderhoud inclusief gemiste waarschuwingsberichten
Ø   Onjuiste printerconfiguratie op de productielijn 

Houd prestaties actief bij om alles uit iedere printer te halen 
VideojetConnectTM Remote Service helpt bij het verzamelen van belangrijke printergegevens en doelstellingenanalyse van prestaties 
en operatorgedrag. Videojet-experts analyseren de data om de hoofdoorzaak van printerwaarschuwingen en fouten te identificeren, 
uitgebreide prestatierapporten te genereren en corrigerende maatregelen aan te bevelen of uit te voeren om uw Videojet-printers te 
optimaliseren.

Videojet maakt gebruik van de kracht van data met de optimalisatie van meerdere printers
Ø   Identificeert trends en downtime 
Ø   Diagnosticeert stuurprogramma's voor downtime 
Ø   Kwantificeert gegevens voor de weergave met aanbevolen handelingen om de uptime van de printer te verbeteren 
Ø   Maakt wijzigingen ter plaatse en pakt gebrek aan training van operators aan om de prestaties van de printer te 

optimaliseren

VRS kan u helpen onderhoudskosten te verlagen, downtime te voorkomen en uw printers constant te 
verbeteren

Real-time bewaking en analyse 
van de printerprestatiegegevens 
om waarschuwingen en fouten 
te analyseren en corrigerende 
maatregelen te identificeren.

Bel 0345 636 522 
of stuur een e-mail naar info.nl@videojet.com
of ga naar www.videojet.nl
Videojet Technologies B.V.  
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4143 HV Leerdam 
Nederland
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* VideojetConnectTM Remote Service is verkrijgbaar in bepaalde regio’s over de hele wereld. Neem contact op met Videojet voor informatie over de beschikbaarheid.
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