A Unique Imprint
HSA Systems je předním výrobcem průmyslových
inkoustových tiskáren. Společnost byla založena v
Dánsku v roce 1993 a její hlavní činností je vývoj a výroba
in-koustových tiskáren s vysokým rozlišením stejně jako
řada dalších výrobků pro aplikace kódování, značení a
komerční tisk.
Chápeme, že pro úspěšný prodej je rozhodující cena.
Naším cílem je poskytovat ekonomické inkjet systémy
s vysokým rozlišením tisku. V kombinaci s naší širokou
škálou výrobků nás to činí ideálním partnerem.
Během posledních 20 let se naše produktové
portfolio rozrostlo tak, že poskytujeme produkty od
nejjednoduššího
kódování až po nejkomplexnější sériové aplikace.
Naším cílem je poskytovat nákladově efektivní inkjet
systémy s vysokým rozlišením s možností prodeje do
celého světa.
Budeme rádi, pokud navštívíte naše webové stránky
hsasystems.com, kde si můžete prohlédnout náš
kompletní sortiment, stejně jako konkrétní úspěchy
našich aplikací.

“...Cenově výhodný
inkjet systém s
vysokým tiskovým
rozlišením nám
umožnil prodávat
výrobky do většiny
světa. “

Značení a Kódování
HSA Systems dodává řešení pro širokou škálu
aplikací v rámci
• Primárních obalů
• Sekundárních obalů
• Terciárních obalů

Nebo tisk přímo na
• Průmyslové části, jako jsou kabely, sádrokartonové
desky a dřevo

V případě požadavku na vytvoření jak malého tak
velkého potisku má HSA vždy řešení. Ať už se jedná o
jednoduché tiskové úlohy nebo komplexní proces.
HSA Systems poskytuje flexibilní řešení v inkjet tisku
• Potisk k identifikaci produktu
• Kódy data expirace
• Grafika
• Datum & čas
• Číslo dávky
• Čárové kódy 1D & 2D

“Kompletní řešení
s plným tiskem a
ovládáním kamery pro
farmaceutický a jiný
průmysl, který vyžaduje
vysokou kontrolní
úroveň.”

Komerční tisk
HSA Systems dodává řešení, které pokrývají většinu
potřeb profesionálních adresovacích a poštovních
aplikací, stejně jako bezpečnostních tiskových aplikací.
Dodáváme integrační sady i koncová řešení včetně
vakuových mailových stolů, podavače papíru a mnoho
jiných doplňků.

Možnosti rozšíření HSAjet
• Adresa a personalizace
• Loterijní tisk na papír nebo web
• Číslování dokumentů
• Unikátní kód např. na telefonní karty
• Bezpečnostní tisk ve finančním sektoru
• Zrušení mailu
• Tisk poštovních iniciál
• CMYK tisk např. firemní logo

HSA Systems produkty - charakteristika
V portfoliu výrobků HSAjet® najdete řadu řídících jednotek,
z nichž každá je vhodná pro určitý stupeň složitosti
kódování, značení a komerčního tisku. Ať už se jedná o
jednoduché označení produktu nebo o kompletní systém
s výstupní optickou controlou, najdete správné řešení v
našem sortimentu.

Software
Software, vyvinutý firmou HSA podporuje 2D čarové kódy
dle standardu GS1 ve zdravotnictví.
Náš software může být propojen s velmi širokou paletou
databázových formátů například databáze SQL, Access, XLS,
CSV a je k dispozici pro různé druhy odvětví.

Inkousty
Použití správného inkoustu do tiskárny a pro jednotlivé
tiskové úlohy je velmi důležité. HSA Systems je hlavním
distributorem inkoustů HP a schválených partnerů HP Collins Inkjet, General a ImTech.

Technologie
V současnosti úzce spolupracujeme s firmou HewlettPackard a jsme jejich největším nezávislým partnerem
průmyslové technologie tisku v Evropě.
Kromě HP Thermal Inkjet nabízíme širokou škálu tiskových
hlav od XAAR a rozsáhlý sortiment příslušenství pro
kódování/značení a komerční tiskový průmysl.

Service & podpora
Servis a podpora je poskytována našimi techniky a
zaměstnanci, kteří byli speciálně vyškoleni na produktech
od HSA Systems. HSA Systems si uvědomuje význam
dostupnosti náhradních dílů a z tohoto důvodu je výrobce
vždy k dispozici pro rozšířenou podporu.

Globální síť
Naše zařízení je dostupné přes síť distributorů a integrátorů.
Díky těmto partnerům HSA Systems dodává osamocené
systémy a integrační sady do celého světa.

“...s naší širokou
paletou inkoustů
můžete tisknout s HSA
téměř na cokoliv.”
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