
Digitální etikety 
pro sklad a výrobu - průmysl 4.0 se značkou troniTAG



Průmysl 4.0. se značkou troniTAG

Procesy se propojují, informace jsou přehlednější a 
lidé technicky zdatnější – průmysl 4.0 stále více proniká 
do skladů a výrobních hal všech podniků. 

troniTAG Vám pomůže s propojením moderních infor-
mačních a komunikačních technologií s průmyslem 4.0. 
Za pomoci digitálních etiket lze ve výrobě i skladu označit 
skladová místa, stroje a přepravky. Na každém označeném 
místě tak najdete aktuální informaci a díky tomu bude vše 
transparentnější a efektivnější.



Digitalizace je výhodná především u přepravek s materiálem. 
Odpadá manuální popisování a tzv. průvodky, které dokumentují 
jednotlivé výrobní kroky, jsou digitalizované. Přepravky s materiálem 
mohou být přiřazeny konkrétní zakázce, přání zákazníků je možné 
na etiketě zvýraznit a při chybových hlášeních vizuálně zablokovat.
Na etiketě je možné zobrazit také seznam s obsahem přepravky.

Digitální průvodka





Další možnosti využití digitálních etiket ve výrobě

• označení skladových míst údaji o množství a výrobě
• hlášení stavu strojů
• informace o zaměstnancích na pracovním místě
• zobrazení jednotlivých kroků při výrobních procesech



BL15 BL21 BL29 BL27 BL42 BL58 BL75

Výhody, které získáte:

• zjednodušení výrobních procesů

• zpřehlednění informací pro zaměstnance
 
• centrální řízení informací

• zobrazení informací v řádu sekund 
 v předem nastavenou dobu

• okamžité zobrazení chybových hlášení 
 nebo poruch ve výrobním procesu

• snížení nákladů na označování 
 skladových míst údaji o množství 
 a výrobě daných položek

V nabídce máme tyto 
velikosti cenovek:
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Label
Zobrazuje informace o zakázce 
a výrobě, a zároveň komunikuje 
s gateway. Grafika etikety může 
být za pomoci grafického programu 
Template Designer libovolně 
nakonfigurována.
Zobrazit můžete: informace o 
výrobku, zvláštní informace o sta-
vu zakázky, informace o výrobě, 
materiálu, grafice, údržbě apod.
 

ESL-Software
ESL Software je centrálně řízen 
a přenáší údaje na gateway.

ESL-Client
Za pomoci ESL-Clienta lze vyvolat 
systémové informace (status 
etiket a jejich baterií, spárovaný 
výrobek apod.) Přitom se celý 
systém sám hlídá a informuje 
o vzniklých problémech.
 
Gateway
Gateway posílá informace na 
etikety a rozeznává status baterie, 
chybová hlášení a síťovou aktivitu 
etiket.

Technické údaje



Vyžádejte si bezplatné informace:

troniTAG jako propojení k průmyslu 4.0

troniTAG Vám nabízí elektronické etikety s pokročilou 
technologií LG Innotek a jejich integraci do skladu a 
výroby. S dlouholetými zkušenostmi v oblasti digitálního 
vyznačování budeme Vaším spolehlivým partnerem i v 
průmyslu.

 Zastoupení značky troniTAG pro
 Českou republiku a Slovensko:
 VKF Renzel ČR s.r.o.
 Pod Višňovkou 1662/21
 140 00 Praha 4
 
 +420 234 038 120

 info.cz@tronitag.com

 www.tronitag.cz 


