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Spoločnosť Peitsman je veľkým partnerom poskytujúcim poradenstvo a všetky technické riešenia v oblasti projekcií, 
osvetľovacej techniky, zvuku a videa pre interiérové aj exteriérové podujatia v Holandsku.

Výzva
Sledovať zhodu elektrických zariadení

Spoločnosť Peitsman potrebovala sledovať vykonávanie inšpekcií technických zariadení na zaistenie kontinuálnej zhody 
s holandskou normu NEN3140. Štítky, ktoré spoločnosť Peitsman používala, dobre nedržali a po odpadnutí navyše zanechávali 
na zariadeniach zvyšky lepidla. Spoločnosť Peitsman takisto hľadala profesionálnu tlačiareň štítkov na vytváranie QR kódov, 
aby mohla jednoduchšie sledovať inšpekcie a dodržiavať normu NEN3140.

Riešenie
Spoľahlivé štítky vytlačené s QR kódmi na tlačiarni BradyPrinter i7100

Spoločnosť Brady navrhla tlačiareň priemyselných štítkov BradyPrinter i7100, štítky B-480, EPREP štítky B-7593 a softvér 
Brady Workstation na spoľahlivé označovanie všetkých technických zariadení. V spoločnosti Peitsman to zahŕňa širokú škálu 
káblov, reproduktorov, obrazoviek, projektorov, reflektorov, mixážnych pultov atď.
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Tlačiareň priemyselných štítkov BradyPrinter i7100 dokáže presne a precízne tlačiť 
na polyesterové štítky B-480 aj na EPREP štítky B-7593. Tlačiareň bez problémov 
funguje s aplikáciami platformy Brady Workstation na navrhovanie štítkov, ktoré 
umožňujú jednoduchú serializáciu štítkov a tlač čiarových a QR kódov na širokú 
škálu materiálov štítkov priemyselnej triedy.

Výsledok
Elektronické sledovanie s QR kódmi na spoľahlivých štítkoch bez potreby papierovej dokumentácie

Spoločnosť Peitsman teraz monitoruje a sleduje všetky zariadenia s vynikajúcou efektivitou. Chybovosť je veľmi malá a všetky 
položky sú pripravené na kompletne elektronický proces sledovania. Voliteľne je možné pridať aj softvér Brady SafeTrak 
na spúšťanie preddefinovaných inšpekcií položky naskenovaním jej QR kódu a automatické nahlásenie jej dokončenia.

Spoľahlivý identifikačný štítok s jedinečným QR kódom na každom zariadení 
pomáha technikom rýchlo skontrolovať stav inšpekcie daného zariadenia. 
Naskenovanie QR kódu telefónom alebo špeciálnym skenovacím zariadením 
poskytuje rýchly prístup k údajom o inšpekcii na interných webstránkach alebo 
v databáze. QR kód môže voliteľne poskytovať aj prístup k informáciám o montáži. 
Polyesterový štítok B-480 s lepidlom na báze gumy poskytuje identifikáciu v kvalite 
výrobného štítka a dobre drží na typických povrchoch elektrických zariadení. 
EPREP štítok B-7593 dokonca pridáva hrúbku výrobného štítka pomocou 
podpornej peny na dosiahnutie úhľadných výsledkov.

Spoľahlivé označenie všetkých položiek ponúka spoločnosti aj rýchlejší spôsob 
vykonávania inventúry. Naskenovanie položiek pri požičaní a potom pri vrátení 
umožňuje oveľa rýchlejší prehľad o tom, ktoré konkrétne položky môžu chýbať.


