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Resumo

•	Erros	de	codificação	afetam	a	qualidade	dos	produtos	e	geram	custos	inaceitáveis	
para	todo	o	negócio	devido	a	refugos,	retrabalhos,	multas	regulamentares	e	
danos	à	reputação	da	marca,	entre	outros.

•	A	grande	maioria	dos	erros	de	codificação	são	causados	por	erros	dos	operadores.

•	A	Garantia	de	codificação	é	uma	abordagem	que	visa	impedir	os	erros	de	forma	
proativa	através	da	criação	de	processos	de	seleção	de	trabalhos	e	criação	de	
mensagens	da	forma	mais	à	prova	de	falhas	possível.

•	A	Videojet	é	pioneira	no	conceito	e	implementação	da	Garantia	de	codificação	
através	da	interface	CLARiTY™,	do	software	de	criação	de	regras	e	design	
de	mensagens	para	PC	CLARiSOFT™ e da solução de controle de rede e 
conectividade	com	bancos	de	dados	CLARiNET™ para o gerenciamento de 
múltiplas	tecnologias	de	etiquetagem	e	codificação.

O	custo	real	dos	erros	de	codificação

A	codificação	correta	dos	produtos	é	importante	para	os	fabricantes	de	bens	de	
consumo	de	movimentação	rápida	(FMCG),	ajudando	a	melhorar	a	visibilidade	e	
eficiência	da	cadeia	de	fornecimento	e	ao	mesmo	tempo	fornecendo	informações	
importantes	ao	clientes	sobre	os	produtos	que	eles	adquirem.	Nos	dias	de	hoje,	a	
codificação	correta	é	mais	do	que	importante,	é	essencial.

Erros	de	codificação	são	caros,	não	somente	para	as	operações	da	fábrica,	mas	
para	toda	a	organização.	Existe	o	custo	do	retrabalho,	assumindo	que	o	produto	
pode	de	fato	ser	retrabalhado	e	que	a	fábrica	tem	capacidade	de	fazer	isso.	Em	
um	ambiente	de	produção	24/7,	pode	não	ser	possível	retrabalhar	um	produto.	Ou,	
depois	que	o	produto	tiver	sido	codificado,	pode	ser	impossível	recodificá-lo	ou	
reembalá-lo.	A	necessidade	de	descartar	produtos	com	erros	de	codificação	pode	
ser	ainda	mais	cara	do	retrabalhá-los,	porém	pode	ser	a	única	solução.

E	isso	não	é	nada	se	comparado	aos	problemas	e	custos	dos	produtos	com	erros	
de	codificação	que	chegam	às	prateleiras	dos	varejistas	ou	às	casas	dos	clientes.	
Além	dos	riscos	de	multas	e	penalidades	legais,	a	reputação	da	própria	marca	pode	
sofrer	grandes	danos.	O	produto	pode	ficar	indisponível	durante	o	reabastecimento,	
forçando	os	clientes	a	optar	por	marcas	concorrentes.	E	em	casos	de	alta	
importância,	avaliações	da	mídia	podem	resultar	em	quedas	nas	vendas	mesmo	
quando	o	produto	voltar	às	prateleiras.

A	maioria	das	organizações	tem	dificuldades	para	quantificar	os	custos	reais	das	
perdas	de	produtos	e	capacidade	de	produção	resultantes	de	erros	de	codificação,	
e	muito	menos	da	perda	de	reputação.	A	maioria	das	evidências	é	incidental.	
Na	maioria	dos	casos,	a	gerência	simplesmente	não	está	ciente	da	extensão	dos	
problemas	de	codificação.	

Outro	fator	que	dificulta	o	cálculo	preciso	dos	custos	é	que	muitas	empresas	
tendem a não destacar erros de codificação em seus relatórios de eficiência de 
fábrica.	Frequentemente,	assume-se	que	erros	de	codificação	são	detectados	por	
meio	de	inspeções	regulares	e	então	corrigidos.	Os	custos	específicos	associados	
com	retrabalhos	permanecem	entranhados	em	medições	gerais	de	ineficiência	
da	linha	de	modo	que	frequentemente	não	há	conhecimentos	sobre	os	efeitos	
cumulativos	desses	erros.

 
O	custo	real	dos	erros	de	codificação

Erros	de	codificação	acontecem.	De	fato,	eles	são	comuns.	A	Videojet	recentemente	
fez	uma	pesquisa	com	diversos	fabricantes	de	bens	de	consumo	de	movimentação	
rápida	(FMCG)	e	descobriu	que	todos	eles	já	experimentaram	erros	de	codificação,	
muitos	deles	frequentemente.	Quase	metade	das	empresas	pesquisadas	afirmaram	
que	tinham	problemas	com	erros	de	codificação	uma	vez	por	semana,	com	relatórios	
de	um	trimestre	apontando	erros	de	codificação	pelo	menos	uma	vez	por	dia.

Pesquisa: frequência de erros de codificação
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A	Videojet	encontrou	uma	taxa	inaceitável	de	erros	de	codificação	em	todos	os	fabricantes	de	FMCG	pesquisados.
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Por que a codificação correta é importante?

Os fabricantes procuram maneiras de:

•	 Eliminar	erros	de	operadores	nos	processos	de	configuração	 
de	mensagens	e	seleção	de	trabalhos

•	 Minimizar	custos	de	refugos	devido	a	erros	de	codificação

•	 Reduzir	custos	de	reabastecimento	para	substituição	de	
produtos	recolhidos	ou	retirados

•	 Reduzir	perdas	de	negócios	por	causa	da	entrega	de	produtos	
incorretos

•	 Minimizar	os	danos	à	marca	ao	estreitar	o	escopo	de	 
quaisquer	recolhimentos

•	 Atender	aos	requisitos	de	parceiros	varejistas	e	supervisores	
normativos	visando	a	maior	qualidade	e	o	melhor	 
rastreamento dos produtos

Com	uma	codificação	correta	e	confiável,	todos	essas	questões	são	
abordadas	logo	de	começo,	antes	de	se	tornarem	problemas	reais.
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 É	melhor	evitar	os	erros	do	que	calcular	os	danos

Mais	da	metade	dos	erros	de	codificação	são	causados	por	erros	dos	operadores.	
Nossas	pesquisas	sugerem	um	índice	de	50	a	70	por	cento.	Os	erros	mais	comuns	
são	inserções	incorretas	de	dados	e	seleções	incorretas	de	trabalhos.	Em	nossa	
pesquisa,	descobrimos	que	esses	erros	representavam	45%	dos	erros	de	codificação.

Pesquisa: causa dos erros de codificação
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Até	70%	dos	erros	de	codificação	são	causados	por	erros	de	operadores,	com	quase	metade	causados	por	

erros na inserção	de	códigos	e	seleção	de	trabalhos.

Mesmo	quando	o	problema	é	reconhecido,	muitas empresas respondem 
simplesmente	inserindo	mais	verificações	durante	a	operação	de	embalagem.	
No	entanto,	isso	não	abrange	as	causas	como	a	inserção	de	códigos	errados	em	
primeiro	lugar,	bem	como	não	aborda	os	problemas	e	custos	associados	com	o	
retrabalho	de	produtos	ou	a	resultante	queda	na	eficiência	da	fábrica.	

É	de	interesse	do	próprio	fabricante	compreender	o	âmbito	e	os	custos	dos	erros	de	
codificação	e	tomar	contramedidas	para	eliminá-los.	Além	disso,	muitos	parceiros	
varejistas	agora	estão	demandando	conformidade	com	padrões	de	codificação,	os	
quais	incluem	implementação	e	documentação	de	métodos	usados	para	eliminar	
tais	erros.

Evitando	erros	através	do	design:	processos	de	codificação	à	prova	de	erros

Os	fabricantes	precisam	de	soluções	proativas	para	abordar	todo	esses	problemas,	
incluindo	custos	não	explicados,	contramedidas	ineficientes	e	mandatos	de	
pereiros,	em	vez	de	reagir	aos	problemas	de	codificação	depois	que	eles	ocorrerem	
e	seus	custos	se	acumularem.	

Há	duas	maneiras	de	lidar	com	problemas	de	codificação	na	origem,	que	é	a	linha	
de	produção:

•	Reduz	de	forma	proativa	a	possibilidade	de	erros.

•	Tentar	identificar	os	erros	quando	eles	ocorrerem	para	minimizar	o	desperdício,	
corrigir	o	erro	e	retornar	à	produção	o	quanto	antes.

Não	é	questão	de	"ou".	Mesmo	se	estiver	efetivamente	impedindo	os	erros	de	
codificação,	você	ainda	precisa	da	habilidade	de	responder	rapidamente	caso	algo	
dê	errado	para	limitar	os	danos.	Porém	os	recursos	investidos	na	prevenção	dos	
erros	podem	claramente	gerar	retornos	muito	maiores	do	que	se	comparados	aos	
custos	de	reparos.
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Erros comuns dos operadores que causam problemas de codificação

PROBLEMA

Dados	incorretos 
 
 

Dados	inválidos 
 
 

Dados	invertidos 
 

Acesso	não	autorizado

EXEMPLO

O	operador	selecionou	um	país	
de origem ou uma descrição 
de	produto	incorreta. 

O	operador	selecionou	uma	
data	passada	ou	futura	não	
alinhada	com	os	objetivos/
vida	útil	do	cliente.

O	operador	inseriu	uma	data	
incorreta.	Por	exemplo:	1/9/13	
em	vez	de	9/1/13.

Um operador não autorizado 
inseriu códigos ou mensagens 
"não	aceitáveis"	no	produto.

SOLUÇÃO	VIDEOJET

Seleção	de	trabalhos	 
com opção de rolagem e  
pré-visualização	antes	da	
seleção	da	execução	final

Exibição	de	calendário	com	
limitação	às	datas	aceitáveis	
previamente definidas 

Opção	de	seleção	de	calendário	
disponível	para	que	a	data	não	
tenha	que	ser	digitada

Recursos	de	bloqueio	do	
operador	para	impedir	que	
dados	de	códigos	sejam	
alterados	na	linha
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Nas	últimas	décadas,	os	fabricantes	vêm	cada	vez	mais	passando	de	uma	
amostragem	estatística	baseada	na	garantia	de	qualidade	dos	produtos	de	mercado	
para	uma	filosofia	de	prevenção	mais	proativa.	Frequentemente	referida	como	
"poka-yoke",	esta	abordagem	foca	no	design	inicial	de	processos.	Processos	de	
fabricação	eficientes	são	criados	com	características	à	prova	de	falhas,	permitindo	
que	os	operadores	detectem	e	corrijam	erros	imediatamente	ou,	de	preferência,	
impeçam	a	ocorrência	de	qualquer	erro	a	despeito	das	ações	do	operador.

Garantia	de	codificação:	uma	abrangente	abordagem	para	a	qualidade	da	codificação

A	Garantia	de	codificação	é	a	abrangente	abordagem	da	Videojet	para	prevenir	ou	
eliminar	erros	durante	o	processo	de	codificação	e	marcação.

Nós	acreditamos	que	as	interfaces	entre	máquinas	e	homens,	incluindo	os	
componentes	de	hardware	e	software,	podem	e	devem	ser	projetados	de	modo	
a	simplificar	a	inserção	de	dados	e	ajudar	a	impedir	os	erros	cometidos	pelos	
operadores,	tanto	durante	a	inserção	dos	códigos	quanto	durante	a	seleção	dos	
trabalhos.	Nós	também	acreditamos	que	o	fluxo	estrutural	dos	processos	de	
codificação	pode	ser	reprojetado	para	minimizar	a	interação	dos	operadores	visando	
reduzir	os	riscos	de	erros,	chegando	ao	ponto	de	distribuir	automaticamente	os	
códigos	corretos	para	as	impressoras	corretas	dos	trabalhos	corretos.

A	metodologia	completa	de	garantia	de	codificação	da	Videojet	baseia-se	em	
quatro	princípios:

1.	 Simplificar	a	seleção	de	mensagens	de	modo	que	o	operador	selecione	a	
mensagem	correta	para	o	trabalho	correto.

2.	Limitar	as	opções	de	entrada	do	operador somente aos pontos de contato 
extremamente	essenciais.

3.	Automatizar	as	mensagens	o	máximo	possível	com	regras	predefinidas	que	
ajudam	a	prevenir	entradas	incorretas.

4.	Usar	fontes	de	dados	de	confiança,	como	MES,	SCADA,	ERP	ou	outros	sistemas	
corporativos	de	TI,	de	modo	que	as	informações	corretas	sejam	enviadas	
automaticamente	para	a	impressora	quando	o	operador	seleciona	um	trabalho.

A	Videojet	incorpora	conceitos	do	poka-yoke	na	execução	desses	princípios	para	
ajudar	a	reduzir	erros	de	codificação	e	dos	operadores.

Poka-Yoke: design à prova de falhas

O	termo	"poka-yoke"	foi	criado	por	Shigeo	Shingo,	um	dos	
principais	especialistas	no	Sistema	de	produção	da	Toyota.	
Pronunciado	"PO-kah	YO-kay",	o	termo	significa	literalmente	
"impedir	erros".	A	ideia	é	incorporar	medidas	de	prevenção	 
de	erros	nos	processos	de	design,	de	modo	que	seja	difícil	 
(e	idealmente	impossível)	ocorrer	erros	e,	caso	ocorram,	eles	
sejam	facilmente	identificados	e	corrigidos.

O	conceito	de	poka-yoke	surgiu	em	1961	com	uma	simples	
mudança	na	maneira	que	os	trabalhadores	montavam	
interruptores.	Em	vez	de	coletar	as	pelas	das	cestas	de	peças	
conforme	trabalhavam,	os	funcionários	foram	ensinados	a	colocar	
as	peças	necessárias	em	uma	bandeja	antes	de	começar	a	
montagem.	Essa	simples	mudança	eliminou	completamente	o	
problema comum de peças ausentes um diversos interruptores 
que	eram	enviados	aos	clientes.	Se	uma	peça	permanecesse	na	
bandeja,	o	funcionário	sabia	que	ainda	tinha	que	instalar	essa	
peça	antes	de	passar	para	o	próximo	interruptor.

Desde	então	o	princípio	do	poka-yoke	vem	sendo	aplicado	a	
incontáveis	e	mais	sofisticados	processos,	porém,	mais	de	 
50	anos	depois,	as	características	fundamentais	do	primeiro	 
poka-yoke	ainda	se	aplicam.	A	solução	precisa	ser	eficiente	
em	termos	de	custos,	fácil	de	implementar	e	precisa	garantir	
a operação correta sem depender da atenção constante ou 
do	trabalho	perfeito	do	operador.	Idealmente,	a	solução	deve	
funcionar	sem	depender	de	maneira	nenhuma	do	operador.



A	solução	da	Videojet	começa	com	características	de	design	baseadas	nos	
conceitos	do	poka-yoke	incorporadas	na	interface	com	o	operador.	Os	clientes	
podem	usar	essa	base	adicionando	poderosas	capacidades	poka-yoke	por	meio	 
do	gerenciamento	e	da	criação	de	mensagens	via	rede	ou	PC.

A	interface	com	o	operador	CLARiTY™	implementa	os	princípios	1	a	3.	Ela	é	parte	
integral	dos	nossos	codificadores	de	jato	de	tinta	de	nova	geração,	assim	como	
nossa	sobreimpressora	de	transferência	térmica,	marcação	de	caracteres	grandes	 
e	linhas	de	produtos	de	jato	de	tinta	térmico.

O	software	para	Windows	CLARiSOFT™	fornece	suporte	adicional	para	os	 
princípios	2	e	3.	Nosso	software	para	Windows	isola	o	design	dos	códigos	da	
área	de	produção	e	elimina	a	necessidade	de	carregar	mensagens	individuais	na	
interface	de	cada	impressora.

O	CLARiNET™	elimina	a	necessidade	do	princípio	1,	reforça	ainda	mais	os	princípios	
2	e	3	e	implementa	completamente	o	princípio	4.	Nossa	solução	de	controle	e	
configuração	de	rede	usa	fontes	de	dados	de	confiança	para	distribuir	os	códigos	
corretos	para	as	impressoras	corretas	dos	trabalhos	corretos.	O	CLARiNET™	é	capaz	
de	distribuir	mensagens	de	codificação	para	diversas	tecnologias	de	equipamentos	
de	etiquetação	e	codificação	em	toda	a	fábrica	(e	até	mesmo	em	diversas	fábricas	
diferentes),	simplificando	o	gerenciamento	e	praticamente	eliminando	os	erros	de	
codificação	causados	por	erros	de	operadores. 

SEGURANÇA DE
 CODIFICAÇÃO

CLARiTY™

Criação de códigos na impressora

CLARiSOFT™

Criação de códigos em um desktop com 
recursos de bloqueio

CLARiNET™

Criação remota de códigos e configuração 
automática via rede

SEGURANÇA DE
 CODIFICAÇÃO

SEGURANÇA DE
 CODIFICAÇÃO

Os elementos da CLARiSUITE™ baseiam-se uns nos outros adicionando 
proteções adicionais e minimizando a interação humana

O	CLARiSUITE™	permite	que	você	crie	o	modelo	de	Garantia	de	codificação	mais	adequado	aos	seus	

requisitos	operacionais.

Vamos	olhar	mais	de	perto	o	que	significa	"Garantia	de	codificação"	e	como	as	
soluções	da	Videojet	ajudam	os	fabricantes	a	atingir	esse	objetivo.

De	interações	individuais	do	operador	para	automação	geral	da	fábrica

Um	dos	principais	objetivos	da	Garantia	de	codificação	é	simplificar	o	processo	de	
seleção	de	mensagens	e	restringir	as	entradas	incorretas	para	que	os	operadores	
insiram	com	segurança	as	mensagens	de	codificação	corretas	e	as	apliquem	aos	
trabalhos	corretos.	Regras	de	codificação	predefinidas	automatizam	o	processo	
de	criação	de	mensagens	o	máximo	possível,	minimizando	as	entradas	diárias	dos	
operadores	e	ao	mesmo	tempo	garantindo	que	qualquer	entrada	necessária	esteja	
em	conformidade	com	a	lógica	e	as	políticas	pertencentes	ao	trabalho	em	questão.

Embora	seja	impossível	eliminar	completamente	a	necessidade	de	entradas	dos	
operadores,	a	interface	inteligente	do	CLARiTY™ pode limitar essas entradas às 
poucas	opções	essenciais	e	necessárias	durante	o	processo,	e	ainda	assim	limitar	
essas	entradas	às	opções	de	conteúdos	e	formatos	definidas	pela	política	para	
reduzir	significativamente	o	risco	de	erros	dos	operadores.

O	risco	de	erros	pode	ser	reduzido	ainda	mais	através	das	tecnologias	de	garantia	
de	codificação	CLARiSUITE™,	incluindo	CLARiSOFT™	e	CLARiNET™.	As	tecnologias	
de	rede	e	PC	removem	a	necessidade	de	criar	códigos	em	impressoras	individuais,	
providenciam	uma	fonte	centralizada	para	os	códigos	corretos	e	conectam	
impressoras	com	fontes	de	dados	de	confiança,	soluções	de	controle	de	qualidade	
e	sistemas	de	monitoramento	de	produtos	em	toda	a	empresa.

Quanto	mais	fundo	a	organização	vai	em	termos	de	Garantia	de	codificação,	
menores	são	os	riscos	de	erros	do	operador	e	caros	erros	de	codificação.	A	garantia	
de	codificação	não	é	uma	técnica	única,	mas	sim	uma	progressão	de	possibilidades	
que	abrange	desde	o	operador	individual	até	toda	a	operação.	A	garantia	de	
codificação	permite	que	qualquer	organização	descubra	o	melhor	equilíbrio	entre	
custos	e	benefícios.

Implementando	uma	interface	inteligente	com	o	usuário

Ao	avaliar	e	implementar	soluções	de	Garantia	de	codificação,	muitas	empresas	
começam	com	a	interface	com	o	usuário.	O	objetivo	aqui	é	gerenciar	e	impor	
parâmetros	aceitáveis	para	a	mensagem	codificada	e	eliminar	os	erros	dos	
operadores	durante	o	processo	de	seleção	de	trabalho.	A	interface	com	o	usuário	
da	impressora	pode	ser	projetada	com	diversos	recursos	para	ajudar	a	alcançar	
esses	objetivos,	incluindo:

•	Exigir	autorizações	separadas	de	usuários	para	a	criação	de	códigos	e	seleção	 
de	trabalhos.

•	Restringir	os	tipos	de	parâmetros	de	codificação	que	o	operador	pode	inserir	ou	
permitir	a	seleção	de	trabalhos	somente	a	partir	de	uma	lista	de	trabalhos	válidos	
que	foram	criados	e	armazenados	de	antemão.

•	Fornecer	trabalhos	armazenados	com	nomes	expressivos,	que	descrevam	o	
produto	sendo	codificado.

•	Usar	calendários	para	a	seleção	das	datas	visando	eliminar	os	erros	provenientes	
das	diferenças	nos	formatos	de	datas	entre	diferentes	regiões	ou	produtos.

•	Atribuir	compensações	de	datas	de	modo	que,	por	exemplo,	uma	data	de	"Usar	
até"	só	possa	ser	selecionada	a	partir	de	um	intervalo	de	datas	válidas	permitidas	
para	o	produto.
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•	Vincular	datas	de	"Usar	até"	com	datas	de	"Vender	até",	de	modo	que	quando	a	
data	"Vender	até"	for	selecionada,	a	data	de	"Usar	até"	é	criada	automaticamente.

•	Definir	regras	de	calendários	que	impeçam	que	os	operador	selecionem	certas	
datas	como	finais	de	semana	ou	feriados	e	que	o	sistema	use	essas	datas	em	
cálculos	automáticos	de	datas.	

•	Limitar	a	seleção	de	dados	à	uma	lista	suspensa	para	eliminar	a	possibilidade	de	
erros	de	digitação.

•	Apresentar	solicitações	de	campos	obrigatórios	e	de	confirmação	das	
informações	antes	de	permitir	que	o	operador	comece	a	impressão.

•	Confirmar	os	dados	antes	de	cada	alteração	de	trabalho	para	garantir	que	o	
trabalho	correto	foi	selecionado.

Esses	objetivos	precisam	ser	alcançados	ao	mesmo	tempo	em	que	o	trabalho	do	
operador	continua	sendo	feito	de	forma	simples	e	eficiente.	Ao	projetar	a	interface	
Videojet	CLARiTY™,	por	exemplo,	nós	especificamos	um	grande	tela	de	toque	com	
264	mm	(10,4")	e	criamos	o	visor	visando	a	operação	fácil,	com	fontes	fáceis	de	ler,	
cores	fáceis	de	interpretar	e	botões	fáceis	de	pressionar.

A	CLARiTY™	apresenta	recursos	de	garantia	de	codificação	em	formatos	fáceis	de	ler	e	interagir.	

Junto	com	a	seleção	via	calendário,	menus	suspensos,	solicitações	de	campos	e	
outras	características	de	garantia	de	codificação	listadas	acima,	o	design	físico	da	
interface	CLARiTY™	faz	com	que	seja	quase	impossível	que	um	operador	com	certo	
cuidado	cometa	erros	durante	a	criação	de	códigos	ou	a	seleção	de	trabalhos.

Removendo	a	criação	e	o	gerenciamento	de	mensagens	da	área	de	produção

Com	uma	interface	de	usuário	inteligente,	autorizações	separadas	são	necessárias	
para	a	criação	de	códigos	e	seleção	de	trabalhos.	Essa	separação	de	funções	
garante	que	um	supervisor	de	turno,	por	exemplo,	não	possa	fazer	alterações	de	
codificação	que	só	deveriam	ser	feitas	no	nível	de	gerenciamento	dos	produtos.	
No	próximo	nível	da	garantia	de	codificação,	esses	processos	são	separados	ainda	
mais removendo completamente o gerenciamento e a criação de mensagens da 
área	de	produção.	

Através	da	movimentação	desses	processos	para	um	local	central,	as	mensagens	
de	codificação	podem	ser	criadas	por	um	indivíduo	dedicado	com	o	devido	
treinamento	e	autorização	em	um	ambiente	livre	das	distrações	e	pressões	do	
ambiente	de	produção.	O	software	CLARiSOFT™	da	Videojet	oferece	uma	solução	
para	Windows	para	isolar	e	proteger	os	processos	de	gerenciamento	e	criação	de	
códigos	movendo-os	da	interface	da	impressora	para	um	PC	conectado	em	uma	
rede	local.

Projetado	para	não	depender	da	impressora,	o	CLARiSOFT™	oferece	uma	solução	
simples	e	única	para	criar,	editar	e	verificar	visualmente	as	mensagens	e	então	
distribuí-las	para	qualquer	equipamento	de	etiquetação	ou	codificação	compatível	
com	a	CLARiTY™	na	fábrica.	Além	de	ajudar	a	garantir	a	precisão	dos	códigos,	o	
gerenciamento	de	mensagens	centralizado	economiza	trabalho	simplificando	as	
configurações	das	impressoras	e	o	processo	de	transição.	Os	benefícios	de	garantia	
de	codificação	incluem:

•	Reduz	os	custos	adicionais	sem	necessidade	de	criar	designs	de	código	diferentes	
para	diferentes	tipos	de	impressoras	e	sem	necessidade	de	aprender	e	trabalhar	
com	diversos	softwares	para	impressoras	específicas.

•	Maior	eficiência	e	controle,	pois	uma	única	mensagem	pode	ser	criada	longe	da	
linha	de	produção	e	executada	em	qualquer	impressora.

•	Melhor	qualidade	de	codificação	com	uma	menor	quantidade	de	erros	graças	a	
recursos	como	assistes	para	a	criação	de	campos	complexos	ou	combinados,	
como	códigos	de	barra	GS1-128,	conectividade	perfeita	com	uma	vasta	gama	de	
bancos	de	dados,	pré-visualização	de	impressão	para	confirmação	do	design	final	
e	muitos	outros	recursos	avançados.
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Nomes de mensagens

Nomes descritivos 
apresentados em uma  
lista simplificam a seleção  
de mensagens

Listas de seleção

Quando dados variáveis  
têm de ser inseridos, as  
listas de seleção eliminam  
a necessidade de digitar

Lógica de data

O controle integrado de datas 
e compensações de datas 
reduz os riscos de erros de 
entradas de datas

WYSIWYG

Verificação visual que 
confirma a precisão dos  
dados que serão impressos



Implementando	um	controle	de	mensagens	conectado	a	um	banco	de	dados	em	rede

Para	clientes	que	desejam	usar	o	nível	mais	alto	do	sistema	de	garantia	de	
codificação,	basta	que	eles	adicionem	a	CLARiNET™	ao	CLARiSOFT™ para 
disponibilizar	capacidades	de	rede	e	obter	o	controle	de	codificação	de	toda	a	linha	
de	produção	em	toda	a	fábrica	ou	mesmo	entre	diversas	fábricas.	A	CLARiNET™ 
pode	ser	considerada	um	solução	de	Aquisição	de	dados	e	controle	de	supervisão	
(SCADA)	para	a	codificação	e	etiquetagem.

Funcionando	com	sua	rede	serial,	Ethernet	ou	wireless,	a	CLARiNET™ pode ser 
usada como um sistema de controle de rede de codificação independente ou 
integrada	com	SCADA,	redes	da	fábrica	ou	sistemas	MES	e	ERP	para	formar	parte	
de	uma	solução	de	garantia	de	qualidade	corporativa	ainda	maior.	A	Conectividade	
aberta	com	bancos	de	dados	(ODBC)	permite	que	mensagens	criadas	no	
CLARiSOFT™	sejam	armazenadas	em	SQL,	Access,	Excel	e	bancos	de	dados	
genéricos	visando	conectividade	com	sistemas	de	TI	corporativos.

Durante	a	seleção	do	trabalho,	essa	conectividade	permite	que	as	informações	
do	trabalho	sejam	extraídas	de	qualquer	sistema	de	etiquetação	ou	codificação	
compatível	com	a	CLARiTY™	e	a	mensagem	correta	para	o	trabalho	seja	enviada	
de	volta	para	a	impressora	ou	etiquetadora.	Os	trabalhos	podem	ser	selecionados	
usando	a	interface	CLARiTY™	ou	lidos	a	partir	de	uma	planilha	usando	leitores	de	
códigos de barra com ou sem fio para providenciar ainda mais proteção contra 
erros	de	operadores.	A	funcionalidade	padrão	do	setor	Controle	de	processos	
aberto	(OPC)	oferece	um	mecanismo	alternativo	para	baixar	e	iniciar	trabalhos,	
bem	como	visualiza	o	status	das	informações	em	tempo	real.	

O	CLARiNET™	elimina	o	trabalho	de	programar	diversas	impressoras	separadamente,	
reduzindo	o	tempo	de	configuração	e	transição.	E	com	um	banco	de	dados	de	
mensagens	dinâmico	e	centralizado,	é	fácil	ajustar	rapidamente	as	mensagens	
que	estão	sendo	impressas	pelo	equipamento	de	codificação.	Cada	alteração	de	
mensagem	é	feita	uma	única	vez	e	automaticamente	disponibilizada	em	todas	as	
impressoras,	suportando	objetivos	de	automação	para	uma	operação	mais	produtiva.

Ainda	mais	importante,	esse	sistema	de	criação	e	distribuição	de	mensagens	do	
tipo	"crie	uma	vez	e	use	em	todo	lugar"	reduz	drasticamente	os	riscos	de	erros	
de	codificação.	E	visando	ainda	mais	garantia	de	codificação,	os	leitores	podem	
ser	posicionados	ao	longo	de	toda	a	linha	de	embalagem	para	verificar	a	precisão	
dos	códigos	em	tempo	real.	Se	um	erro	é	detectado,	o	sinal	de	alarme	pode	ser	
ativado	e	a	linha	pode	ser	parada	ou	o	produto	ser	rejeitado	automaticamente.	E	
com todos os dados armazenados em um sistema de gerenciamento de dados 
centralizados	e	seguro,	a	solução	também	ajuda	a	garantir	um	monitoramento	de	
produtos	de	confiança.

Com	uma	configuração	flexível	capaz	de	se	adaptar	à	configuração	física,	
arquitetura	de	informações	e	necessidades	de	codificação	de	cada	fábrica,	o	
CLARiNET™	fornece	alta	garantia	de	codificação	e	economia	de	trabalho	por	meio	
da	criação	centralizada	de	mensagens	e	distribuição	automática	de	códigos	para	
impressoras	e	etiquetadores	em	toda	a	empresa.	Os	benefícios	incluem:

•	Codificação	na	embalagem	consistente	e	precisa	de	linha	para	linha	e	fábrica	
para	fábrica	com	criação	centralizada	de	mensagens	e	distribuição	automática	
para	impressoras,	etiquetadoras	e	leitores	em	toda	a	rede.

•	Minimização	das	entradas	do	operador	para	aumentar	a	eficiência	de	produção	e	
impedir	que	erros	sejam	introduzidos	na	área	de	produção.

•	Redução	de	custos	com	um	controle	centralizado	para	evitar	desperdício,	
retrabalho	e	recolhimento.

•	Integração	opcional	de	PONTO	DE	VARREDURA	com	ou	sem	fio,	fornecendo	
uma configuração por código de barras para eliminar as entradas do operador e 
garantir	que	o	produto	e	a	embalagem	corretos	sejam	usados.

•	Validação	de	código	de	barras	de	posição	fixa	integrada	e	opcional	para	confirmar	
a	embalagem	correta.

•	Visão	opcional	da	intranet	de	informações	de	desempenho	ao	vivo	e	em	todo	o	
empreendimento.

•	Feedback	de	desempenho	no	painel	e	contagens	de	produção	em	registros	de	
auditoria	para	ajudar	a	garantir	a	rastreabilidade	e	fornecer	suporte	a	melhorias	
contínuas	de	eficiência.

Começando	a	trabalhar	com	a	garantia	de	codificação

Para	implementar	a	garantia	de	codificação	em	sua	organização,	você	pode	
começar	com	iniciativas	simples	como	restrições	aos	operadores,	melhorias	na	
ergonomia	em	pontos	de	inserção	de	dados	e	verificações	de	desempenho	antes	
do	início	dos	trabalhos	de	impressão.	Esses	e	outros	métodos	de	garantia	de	
codificação	focados	no	operador	podem	reduzir	os	erros	de	forma	mensurável.	
Porém	eles	não	são	à	prova	de	falhas.

Quando	você	estiver	pronto	para	ir	além	dos	métodos	comportamentais	e	
passar	para	soluções	que	minimizam	o	elemento	humano,	a	Videojet	está	pronta	
para	ajudá-lo	completamente	desde	o	início	até	o	design	e	a	integração	de	um	
sistema	de	controle	de	toda	a	linha.	Seja	qual	for	seu	objetivo	final	de	garantia	de	
codificação,	o	melhor	lugar	para	começar	é	com	a	interface	CLARiTY™	da	Videojet.

Ela	é	a	única	interface	com	o	usuário	do	mercado	projetada	para	implementar	o	
modelo	de	garantia	de	codificação	da	Videojet	por	meio	de	princípios	do	poka-yoke.	
E	nós	estamos	implementando	a	interface	em	uma	vasta	gama	de	equipamentos	
de	codificação	da	Videojet,	incluindo	sobreimpressoras	de	transferência	térmica	
Dataflex®	Plus,	a	série	2300	das	impressoras	de	caixa	de	alta	resolução,	a	
impressora	a	jato	de	tinta	térmica	8510,	entre	outros.	E	agora	a	interface	também	
está	presente	nas	nossas	novas	impressoras	a	jato	de	tinta	contínuo	de	caracteres	
pequenos	1550	e	1650,	projetadas	para	oferecer	a	maior	disponibilidade	e	tempo	de	
operação	do	setor.

Com	uma	tela	de	toque	projetada	visando	a	inserção	fácil	de	dados	precisos	e	
aprovados,	o	CLARiTY™	pode	ajudar	a	eliminar	erros	de	impressora	para	impressora	
em	toda	a	empresa.	Usando	essa	base,	o	software	CLARiSOFT™ e a solução de 
controle	de	rede	CLARiNET™	facilitam	assumir	o	controle	central	de	todos	os	
processos	de	codificação	e	marcação,	ajudando	a	eliminar	quase	todos	os	possíveis	
pontos	de	erros.

Conforme	você	adiciona	mais	níveis	à	sua	solução	de	garantia	de	codificação,	você	
obtém	uma	criação	de	mensagens	centralizada	e	única,	bem	como	a	capacidade	
de	enviar	códigos	aprovados	e	de	qualidade	para	todas	as	impressoras.	Você	
obtém	a	capacidade	de	garantir	que	os	códigos	corretos	sejam	enviados	aos	
produtos	corretos,	reduzindo	riscos,	retrabalhos	e	recolhimentos	e	ao	mesmo	
tempo	protegendo	a	reputação	da	marca.	Por	fim,	você	simplifica	o	gerenciamento	
de	dados	e	as	transições,	promovendo	ganhos	de	produtividade	e	apoiando	seus	
objetivos	de	automação.

É	uma	progressão	natural,	boa	para	seu	negócio,	e	a	Videojet	está	pronta	para	
ajudá-lo	durante	todo	o	processo.
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