
Software

 Opcionais doTM CLARiSUITE
As soluções CLARiSUITE ajudam a garantir 
que o código certo esteja no produto certo 
de linha a linha e de fábrica a fábrica, 
aumentando a produtividade, reduzindo 
custos e protegendo a marca.

Códigos errados podem significar desperdício, 
retrabalho, multas normativas e possíveis danos à 
marca. Para evitar isso, CLARiSUITE é uma solução de 
software completa para design e conectividade de 
trabalhos de impressão, monitoramento e controle de 
impressoras, tarefas de impressão e projetos auxiliares. 
O software ajuda os fabricantes a eliminarem 
ineficiências e o risco de erro humano, pois ajuda a 
garantir que o código certo esteja no pacote certo 
sempre.

Máximo uptime
•	 Configure	várias	impressoras	em	um	único	local,	minimizando	o	
tempo	necessário	para	parar	a	linha,	o	que	aumenta	em	muito	o	
uptime

•	 Com	leitores	manuais,	os	operadores	podem	selecionar	
rapidamente	mensagens	em	uma	folha	de	atividade	ou	produto	
de	amostra,	aumentando	a	eficiência	da	configuração	de	trabalho	
para	menos	de	15	segundos	

•	 Identificar	e	solucionar	problemas	rapidamente	em	qualquer	lugar	
na	fábrica	com	WebServer	Edition

Produtividade integrada
•	 O	armazenamento	e	gerenciamento	centrais	dos	dados	de	tarefa	
ajudam	a	evitar	atraso	no	início	da	produção

•	 Ao	codificar	os	produtos	corretamente	na	primeira	vez,	sempre,	
você	torna	o	rendimento	da	produção	mais	lucrativo

•	 Diagnóstico	na	tela	rastreia	as	causas	do	tempo	de	inatividade	e	
ajuda	a	solucionar	problemas	para	que	a	linha	volte	a	funcionar	
rapidamente

Segurança do Código
•	 O	software	minimiza	e	elimina	entradas	incorretas	do	operador	
para	reduzir	erros

•	 Regras	para	eliminar	erros	especificadas	durante	a	configuração	
garantem	que	as	entradas	de	operador	sejam	limitadas	às	opções	
especificadas,	o	que	resulta	em	menos	erros	e	códigos	mais	
corretos

•	 Reduza	procedimentos	caros	de	retrabalho	e	evite	multas	
potenciais	devido	a	produtos	com	códigos	incorretos

Usabilidade simples
•	 Interfaces	de	usuário	intuitivas	e	HMIs	com	gráficos	coloridos	são	
simples	e	eficientes

•	 É	possível	controlar	as	impressoras	em	uma	única	tela,	sem	precisar	
acessar	cada	uma	individualmente

•	 Ambientes	físicos	e	virtuais	e	software	que	funcionam	nos	
ambientes	de	TI	mais	modernos	garantem	a	integração	em	
qualquer	instalação
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©2014	Videojet	do	Brasil.	–	Todos	os	direitos	reservados.

A	Videojet	do	Brasil	possui	uma	política	de	melhorias	contínuas	nos	produtos.	Reservamo-nos	o	
direito	de	alterar	o	projeto	e/ou	as	especificações	sem	aviso	prévio.	Windows	é	uma	marca	
registrada	da	Microsoft	Corporation.

Nº	da	Peça	SL000586
Planilha	de	especificações	do	CLARiSUITE	Web	Server-0114

Escolha	um	dos	kits	CLARiSUITE:	Foundation,	Alliance	ou	WebServer	Edition.	Todos	são	projetados	para	oferecer	altos	níveis	de	Segurança	
do	Código.	Os	recursos	contidos	em	cada	edição	permitem	o	início	do	trabalho,	a	validação	de	código	de	barras	e	impresso	(Visão)	e	
registro	de	dados/eventos	para	compatibilidade	com	OEE.

Foundation Alliance Servidor de internet

Gestão de Trabalho de Impressão/
Fonte de Dados

•	Banco	de	dados	CLARiSOFT® •	Banco	de	dados	CLARiSOFT®	

•		Fonte	de	dados	ODBC	externa	de	
consulta	única,	por	exemplo,	MS	Access,	
MS	SQL,	etc.

	•	Banco	de	dados	CLARiSOFT®	

•		Fonte	de	dados	ODBC	externa	de	
consulta	única,	por	exemplo,	MS	Access,	
MS	SQL,	etc.

Seleção e início de trabalho •	Via	interface	de	usuário	CLARiTY

•	Via	leitor	de	código	de	barras	manual2

•		Iniciado	na	CLARiNET	como	ponto	
central

•	Via	interface	de	usuário	CLARiTY

•	Via	leitor	de	código	de	barras	manual2

•		Iniciado	na	CLARiNET	como	ponto	
central

•		Leitor	de	código	de	barras	conectado	
à	rede	

•	Via	interface	de	usuário	CLARiTY

•	Via	leitor	de	código	de	barras	manual2

•	Iniciado	no	navegador	da	web

•		Leitor	de	código	de	barras	conectado	
à	rede

Validação de código de barras •	Leitor	conectado	à	impressora	CLARiTY •	Leitor	conectado	à	impressora	CLARiTY

•	Leitor	conectado	à	rede

•	Leitor	conectado	à	impressora	CLARiTY

Validação de código (Vision) •	Via	impressora	CLARiTY3 •	Via	impressora	CLARiTY3 •	Via	impressora	CLARiTY3

Modo Operacional •	Aplicativo	Windows® •	Aplicativo	Windows® •	Serviço	Windows®

Interface de usuário/HMI •	Em	PC •	Em	PC •	Em	navegador	da	web

Registros de atividades •	Registro	de	eventos

•	Registro	em	arquivo	de	texto

•	Evento/Produção/Eficiência/OEE

•	Registro	em	arquivo	de	texto

•	Evento/Produção

•	Registro	em	bancos	de	dados	SQL6

•	Exportar	para	arquivo	CSV

OPC (Open Process Control -  
Controle de processo aberto)

Sim Sim Sim

1	 1210/1220	não	é	compatível
2	 Leitor	manual	conectado	diretamente	à	porta	USB	ou	RS232	da	impressora	CLARiTY
3	 Dispositivo	de	visão	de	suporte	fixo	conectado	diretamente	à	porta	RS232	da	impressora	CLARiTY.	Entre	em	contato	com	o	representante	local	da	Videojet	para	falar	

sobre	os	recursos	de	visualização.
4	 Exclui	lasers	3020,	3410	e	Focus
5	 Inclui	apenas	Wolke	m600	touch,	Videojet	8510	e	Videojet	8610
6	 CLARiSUITE	WebServer	Edition	fornecido	com	Microsoft	SQL	Server	Express.	Também	é	possível	usar	bancos	de	dados	compatíveis	com	ODBC	fornecidos	pelo	cliente.
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