
Η EPTA INKS ΜΕΙΩΝΕΙ
ΤΑ ΚΟΣΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
ΚΑΤΑ 5% ΜΕ ΤΗΝ EPSON

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ



ΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ COLORWORKS ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΥΚΟΛΙΑ, ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Η Ιταλική χημική εταιρεία Epta inks εξοικονομεί 5% 
στα κόστη εκτύπωσης με τους ColorWorks, 
μεγιστοποιεί την αξιοπιστία και την 
αποτελεσματικότητα, ενώ ταυτόχρονα 
συμμορφώνεται με τις νέες νομοθεσίες.
Η Epta Inks αναπτύσσει και προμηθεύει υψηλής ποιότητας μελάνια για 
εφαρμογές όπως εκτύπωση screen, pad, transfer και rotary από το 1940. 
Τα προϊόντα της είναι γνωστά ανά τον κόσμο για την ποιότητα και την 
αντοχή τους, αλλά και για την συμμόρφωση με τα ζητούμενα των πιο 
απαιτητικών κλάδων της βιομηχανίας.

Η ευελιξία και η αξιοπιστία των μελανιών της Epta σημαίνει ότι αυτά 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα εξαιρετικά μεγάλο εύρος υλικών, 
από υφάσματα και σήμανση, μέχρι γυάλινα μπουκάλια. Χρησιμοποιούνται 
επίσης για σήματα αυτοκινήτων, κράνη μηχανών, εξοπλισμό σκι, 
λεπτομέρειες επίπλων, οθόνες υπολογιστών και οθόνες αφής, μεταξύ 
άλλων.

Μετατρέποντας τη νομοθεσία σε ευκαιρία

Μια πρόσφατη Ευρωπαϊκή οδηγία εισήγαγε ένα νέο σύστημα για την 
αρχειοθέτηση, την ετικετοποίηση και την συσκευασία των χημικών ουσιών 
και των μειγμάτων. Ως εταιρεία χημικών η Epta Inks έπρεπε να 
προσαρμόσει τις ετικέτες της στη νέα νομοθεσία.

Προηγουμένως, η Epta αγόραζε από εξωτερικούς κατασκευαστές 
γραφικά για ετικέτες όπως σύμβολα ή έγχρωμους χαρακτήρες, πριν κάνει 
την τελική εκτύπωση χρησιμοποιώντας τους δικούς της εκτυπωτές 
θερμομεταφοράς. Για να μειώσει τα κόστη, η Epta αγόραζε περισσότερες 
ετικέτες από όσες μπορούσε να χρησιμοποιήσει. Επιπλέον, με αυτή τη 
διαδικασία (wear & tear), οι εκτυπωτές της έπρεπε να αντικαθίστανται 
κάθε χρόνο.

Με αφορμή τη νέα νομοθεσία η Epta αποφάσισε να επιλύσει αυτό το 
πρόβλημα και το Μάρτιο του 2015 ξεκίνησε το σχεδιασμό για τη βελτίωση 
των εκτυπωτικών της διαδικασιών. Η εταιρεία εξέτασε διάφορες λύσεις 
εκτύπωσης ετικέτας πριν καταλήξει στον Epson ColorWorks C7500.

Η λύση Epson

Με την κεφαλή εκτύπωσης PresicionCore και τις μεγάλες φύσιγγες 
μελανιών, ο ColorWorks C7500 είναι σχεδιασμένος ειδικά για χρήση σε 
εμπορικές και βιομηχανικές ετικέτες. Οι γρήγορες ταχύτητες σημαίνουν ότι 
ο εκτυπωτής μπορεί να επεξεργαστεί μια ετικέτα 30 cm ανά 
δευτερόλεπτο, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα, κάτι που τον καθιστά 
ιδανικό για την Epta.

Μετά την αρχική φάση των δοκιμών, η Epta εξάλειψε την ανάγκη για 
εξωτερικό προμηθευτή και ξεκίνησε την εκτύπωση όλων των ετικετών της 
εσωτερικά, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση περίπου 5%.

Epta Inks SpA

Σημαντικά στοιχεία

Χάρις στην υψηλή ταχύτητα και τα 
μειωμένα απορρίμματα του 
C7500 η Epta Inks έχει 
εξοικονομήσει 5% σε κόστη 
εκτύπωσης
Ο νέος εκτυπωτής ενσωματώθηκε 
επαρκώς και εύκολα με το 
προϋπάρχον λογισμικό 
εκτύπωσης και σχεδίασης της 
Epta
Ο εκτυπωτής Epson παράγει 
ετικέτες που συμμορφώνονται με 
τη νομοθεσία της ΕΕ για τις 
ετικέτες χημικών προϊόντων
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Η ονομασία Epson® είναι σήμα κατατεθέν της Seiko Epson® Corporation. Όλες οι άλλες ονομασίες προϊόντων και οι επωνυμίες
άλλων εταιρειών που χρησιμοποιούνται στο παρόν προορίζονται μόνο για λόγους αναγνώρισης και μπορεί να είναι εμπορικά σήματα
ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. Με εξαίρεση σφαλμάτων και παραλείψεων, όλες οι προδιαγραφές υπόκεινται
σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.



Χάρις στην Epson, η Epta Inks έχει εξοικονομήσει όχι μόνο από το κόστος 
αγοράς των ετικετών από εξωτερικούς προμηθευτές, αλλά και από την 
απόρριψη των περιττών ετικετών, καθώς τώρα μπορεί να τυπώνει 
ακριβώς την ποσότητα που χρειάζεται. Ο νέος εκτυπωτής ενσωματώθηκε 
άψογα με το προϋπάρχον λογισμικό σχεδίασης Selerant και την 
πλατφόρμα SAP, κάνοντας την μετάβαση εντελώς ανώδυνη.

Εκτός από το νέο της εκτυπωτή, η Epta χρησιμοποιεί ακόμη τρεις 
εκτυπωτές ColorWorks C3500 για μέγιστη ευελιξία. Οι C3500 επιτρέπουν 
στις μονάδες παραγωγής της Epta να τυπώνουν ανεξάρτητα μικρές 
ποσότητες από 20-30 ετικετών, ενώ ο C7500 χρησιμοποιείται για 
μεγαλύτερες εκτυπώσεις 400-1200 ετικετών.

Η ευκολία, η ευελιξία και η αποδοτικότητα του ColorWorks C7500 έχει 
δώσει στην Epta τη δυνατότητα να εκτυπώσει περισσότερα από 170 
χιλιόμετρα ετικετών, μέχρι στιγμής. Και χάρις στην αξιοπιστία της 
τεχνολογίας της Epson, δεν έχει υπάρξει ούτε ένα πρόβλημα από την 
εγκατάστασή του, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση όχι μόνο στην 
εκτύπωση, αλλά και στη συντήρηση.

For more information, visit: 
http://www.epson.eu/colorworks
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