Türk

A Unique Imprint
HSA Systems endüstriyel inkjet donanımları konusunda
lider bir üreticidir. Şirketimiz 1993 yılında Danimarka’da
kurulmuştur ve temel faaliyet alanımız yüksek
çözünürlüklü inkjet yazıcılar ile Kodlama, Markalama ve
Ticari Baskı uygulama alanlarındaki diğer ürün çeşitlerini
geliştirmek ve üretmektir.
Maliyetin satışın başarısı açısından kritik önem taşıdığını
anlıyoruz. Hedefimiz, ekonomik yüksek çözünürlüklü
inkjet baskı sistemleri sağlamaktır. Geniş ürün
yelpazemizle birlikte, bu bizi ideal bir iş ortağı haline
getirmektedir.
HSA Systems’ın kuruluşundan bu yana, ürün
portföyümüzü en basit veri kodlama uygulamalarından
en karmaşık seri baskı uygulamalarına kadar pek çok
konuda geliştirdik.
Uygun maliyetli ve yüksek çözünürlüklü inkjet baskı
sistemleri sağlama konusundaki hedeflerimiz dünyanın
büyük bölümüne ürün satabilmemizi sağlamıştır.
Tüm ürün çeşitlerimizi ve spesifik uygulama başarılarımızı
görebileceğiniz hsasystems.com web sitemizi ziyaret
edebilirsiniz.

“... uygun
maliyetli ve yüksek
çözünürlüklü
inkjet baskı
sistemleri sağlama
konusundaki
hedefimiz dünyanın
çoğu yerine ürün
satabilmemizi
sağlamıştır.”

Kodlama ve Markalama
HSA Systems
• BİRİNCİL AMBALAJLAMA
• İKİNCİL AMBALAJLAMA
• ÜÇÜNCÜL AMBALAJLAMA

içindeki çok çeşitli uygulamalar veya
• KABLOLAR, ALÇI LEVHALAR VE AHŞAP GİBİ ENDÜSTRİYEL
PARÇALARIN

üzerine doğrudan baskı çözümleri sunmaktadır.
Küçük ya da büyük baskı gereksinimleri, basit baskı işleri
ve karmaşık, uçtan uca süreçler için HSA Systems’ın bir
çözümü vardır.
HSA Systems aşağıdakilerin yazdırılması için esnek inkjet
çözümleri sunar:
• ÜRÜN TANIMI
• SON KULLANIM KODLARI
• GRAFİKLER
• TARİH VE SAAT
• PARTİ NUMARALARI
• 1B VE 2B BARKODLAR

“... yüksek kontrol
standartları gerektiren
ilaç sektörü ve diğer
sektörler için tam baskı
ve kamera kontrolü ile
eksiksiz çözümler.”

Ticari Baskı
HSA Systems, profesyonel adres ve posta uygulamaları
ile güvenlik baskı sektörünün çoğu ihtiyacına cevap
veren çözümler sunmaktadır.
Entegrasyon kitleri ile, vakumlu posta masaları, masaüstü
baskı taşıyıcılar, besleyiciler ve pek çok aksesuar dahil
anahtar teslim çözümler sunuyoruz.

HSAJET® ile olasılıkları artırın
• ADRES YAZMA VE KIŞIYE ÖZEL BASKI
• KAĞIT ÜZERINDE VEYA WEB’DE PIYANGO BASKISI
• KAĞIT ÜZERINDE VEYA WEB’DE BELGE NUMARALANDIRMA
• ÖRN; TELEFON KARTLARININ ÜZERINE DEĞIŞKEN KOD BASKISI
• FINANS SEKTÖRÜNDE GÜVENLIK BASKISI
• POSTA IPTALI
• POSTA IŞARETI BASKISI
• ÖRN; ŞIRKET LOGOSUNUN CMYK BASKISI

HSA Systems Ürün Anahtar
Kelimeleri
HSAJET® ürün portföyünde, her biri basit olduğu kadar
karmaşık Kodlama, Markalama ve Ticari baskı işlerine
uygun olan bir dizi kontrol yer almaktadır. İster küçük
bir ürün tanıtıcısı, ister kamera kontrollü komple bir
sistem olsun, doğru çözüm ürün yelpazemiz arasında
bulunabilir.

Yazılım
HSA Systems’ın şirket içinde geliştirdiği yazılımlar ve
yazıcılar ilaç sektörünün GS1 standardına uygun 2B veri
matrisi kodlamasını destekler.
Yazılımlarımız örneğin; SQL, Access, XLS, CSV gibi pek
çok veritabanı biçimiyle çalışabilir ve farklı üretim/sektör
türlerinde kullanılabilir.

Mürekkepler
Yazıcı ve spesifik baskı işleri için doğru mürekkebin
kullanılması çok önemlidir. HSA Systems, HP ve HP
onaylı iş ortakları Collins Inkjet, General ve ImTech Ink’in
mürekkeplerinin ana distribütörüdür.

Teknoloji
Bugün, Hewlett-Packard’ın Avrupa’daki en büyük
bağımsız endüstriyel baskı teknolojisi iş ortağı
konumundayız. HP termal inkjet’e ek olarak, kodlama/
markalama ve ticari baskı sektörleri için geniş Xaar
tabanlı yazıcı kafası ürün serisi ile kapsamlı bir aksesuar
serisi sunuyoruz.

Servis ve Destek
Servis ve destek, tümü HSA Systems donanımları
konusunda özel olarak eğitilmiş teknisyenler ve destek
ekibi tarafından sağlanmaktadır. HSA Systems hızlı
destek talebine önem vermektedir, bu nedenle fabrika
daima destek sunmaya hazırdır.

Küresel Ağ
Donanımlarımız küresel bir distribütör ve entegratör ağı
üzerinden satışa sunulmaktadır.
Bu iş ortakları sayesinde, HSA Systems tüm dünyadaki
şirketlere bağımsız sistemler ve entegrasyon kitleri
tedarik etmektedir.

“... geniş mürekkep seçeneklerimizle, HSA
yazıcılarını kullanarak hemen hemen her
malzeme üzerine baskı yapabilirsiniz.”
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