Elektroniczna gospodarka

Drukowanie kodów kreskowych
w erze e-biznesu
Komunikacja przez Internet; ∏àcznoÊç radiowa w czasie rzeczywistym, przesy∏anie informacji za
pomocà wszystkich dost´pnych
metod elektronicznych to przyk∏ady
nowoczesnych standardów wyznaczanych przez firm´ Zebra Technologies – producenta drukarek
termicznych i termotransferowych.
Od kilku lat obserwujemy rozwój nowoczesnego medium, które ju˝ na sta∏e
zmieni∏o nasze podejÊcie do wielu dziedzin ˝ycia. Internet bo o nim mowa, sta∏
si´ w wielu przypadkach podstawowà
formà komunikacji mi´dzyludzkiej.
W funkcjonowaniu przedsi´biorstw powszechnym sta∏o wykorzystywanie tego
medium do takich czynnoÊci jak: dokonywanie zakupów, znajdowanie ró˝norodnych informacji, wymiany informacji (od
naukowych do czysto rozrywkowych).
Internet staje si´ te˝ równie˝ cz´Êcià
systemów logistycznych. Przyk∏adem
znajdowania powiàzaƒ mi´dzy erà
elektronicznej wymiany informacji a systemami logistycznymi jest nowa linia drukarek Zebra serii Xi III. Drukarki Zebra
serii Xi od poczàtku wyznacza∏y standardy w znakowaniu towarów kodami
kreskowymi. Poprzez zastosowanie najnowoczeÊniejszych technologii kontroli
druku termotransferowego drukarki serii
Xi dostosowane sà do pracy przez 24
godz 7 dni w tygodniu. W dobie elektronicznej wymiany informacji nale˝a∏o
jednak pójÊç dalej. Efektem sta∏o si´
wprowadzenie na rynek nowej generacji drukarek, które wykorzystujà Internet
do komunikacji z u˝ytkownikiem.
Pierwsza drukarka,
która “Mówi do Ciebie”.
Obecnie osiàgni´ty poziom technologiczny urzàdzeƒ do druku etykiet nie
koncentruje si´ ju˝ na dostarczeniu produktów, które b´dà w stanie sprostaç
najtrudniejszym warunkom pracy (praca
ciàg∏a, zapylenie – warunki typowe dla
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hal produkcyjnych). Ten cel zosta∏ ju˝
osiàgni´ty przez urzàdzenia Zebry serii
Xi oraz XiII. Wyzwaniem w erze elektronicznej wymiany danych sta∏o zintegrowanie obecnych rozwiàzaƒ z zakresu
druku termotransferowego z Internetem
i praktyczne wykorzystanie wszystkich
mo˝liwych korzyÊci stàd p∏ynàcych.
Podczas kiedy wi´kszoÊç producentów termotransferowych drukarek kodów
kreskowych skoncentrowa∏o si´ na rozwiàzaniach, które za poÊrednictwem Internetu dajà u˝ytkownikowi informacj´
o nieprawid∏owoÊciach w pracy drukarki, firma Zebra Technologies posz∏a
znacznie dalej. Stworzy∏a nowà rodzin´
drukarek TCP/IP Zebra XiIII, które pozwalajà na zdalnà konfiguracj´ wszystkich parametrów drukarek. W praktyce
oznacza to i˝ drukarki firmy Zebra poza
poinformowaniem u˝ytkownika o nieprawid∏owoÊciach w druku, pozwalajà na
zdalne z ka˝dego miejsca na Ziemi (za
poÊrednictwem Internetu) usuniecie usterki po przez w∏aÊciwà konfiguracj´ drukarki. Np. wyobraêmy sobie sytuacj´, i˝
na danej linii produkcyjnej pracujà drukarki, które przez 24 godziny na dob´
znakujà towary. Jakiekolwiek zatrzymanie pracy drukarek powodowaç mo˝e
ogromne straty dla przedsi´biorstwa, poniewa˝ nastàpi zatrzymanie ca∏ej linii
produkcyjnej. Dzi´ki drukarkom serii XiIII
straty te zostanà ograniczone do minimum poniewa˝ w momencie awarii informacja zostanie automatycznie przes∏ana za poÊrednictwem poczty elektronicznej do w∏aÊciwych osób. Mo˝liwe
jest równie˝ przesy∏anie wiadomoÊci
SMS na telefon komórkowy do osób
bezpoÊrednio odpowiedzialnych za prac´ drukarek i ca∏ej linii produkcyjnej (szef
produkcji, serwis). Co wi´cej, osoby
nadzorujàce prac´ drukarek sà w stanie
przez Internet ustawiç parametry tak, aby
przywróciç im optymalnà prac´.
Zaawansowana architektura drukarek
XiIII daje mo˝liwoÊç za poÊrednictwem
popularnych przeglàdarek internetowych
(Netscape Navigator, Microsoft Internet

Explorer) dowolnej ich konfiguracji. Poprzez urzàdzenie typu printserwer ZebraNet i odpowiedni adres IP administrator
systemu loguje si´ na stron´ obs∏ugujàcà
drukark´ i ma mo˝liwoÊç zmiany parametrów np. temperatura pracy g∏owicy,
rozdzielczoÊç drukarki, szybkoÊç drukowania. O nowatorstwie i stabilnoÊci proponowanych przez firm´ Zebra Technologies rozwiàzaƒ niech Êwiadczy fakt, i˝
drukarki Zebra serii XiIII zosta∏y nagrodzone przez magazyn AutoID News jako najlepszy produkt dedykowany dla
przemys∏u w kategorii produktów automatycznej identyfikacji towarów.
Firma Zebra umo˝liwia zastosowanie
najnowoczeÊniejszych rozwiàzaƒ równie˝ tym, którzy ju˝ kilka lat temu zdecydowali si´ na zakup drukarki. Ka˝dy
z u˝ytkowników przemys∏owych drukarek Zebra ma mo˝liwoÊç dokonania
upgradu przez wymian´ p∏yty g∏ównej
drukarki tak, aby by∏a ona w stanie komunikowaç si´ przez Internet.
Produkty firmy Zebra z powodzeniem
pracujà w ponad 70% najwi´kszych
przedsi´biorstw na Êwiecie wg listy rankingowej magazynu Fortune 500. Zebra posiada obecnie 30% rynku przemys∏owych drukarek etykiet oraz 45%
rynku biurowych drukarek termicznych.
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