
Vinh Tuong, Vietnam'da ithal ürünlerin 
yerini alacak ilk tavan paneli, alçıpan 
modeli ve kartonpiyer üreticilerinden 
biriydi.

Vinh Tuong, Videojet mürekkep 
püskürtmeli yazıcılarla kod 
kalitesini ve doğruluğunu geliştirir

20 yıl önce kurulan Vinh Tuong sürekli büyüme gösterdi. Son beş yılda %500 
büyüyen Vin Thuong, Vietnam’daki ilk 100 şirketten biri ve ülkedeki en büyük 
tavan ve alçıpan sağlayıcısıdır.

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’nin (ASEAN) en büyük tavan ve alçıpan 
sağlayıcısı olmayı amaçlayan Vinh Tuong, Güney Vietnam, Kuzey Vietnam, 
Singapur ve Kamboçya’da beş üretim tesisi kurdu 

Sürekli Mürekkep 
Püskürtmeli
Vinh Tuong 
Sektörel çalışma



“Yüksek kaliteli baskıyla doğru üründe 
doğru kodu elde etmek, üretim maliyetimizi 
azaltmanın yanı sıra ürünlerimizi de güçlendirir.”

Chuong Trinh Huy, Üretim Müdürü 
Vinh Tuong

Vietnam üretim tesisinde 30 tonluk günlük 
üretimi yönetmek için 330'dan fazla kişi çalışıyor. 
Vinh Tuong, müşteri sayısındaki ve bunun 
sonucunda da üretime olan talepteki artışı 
karşılamak için, kodlama işlemini kendi katı 
standartlarından ödün vermeden değerlendirme 
gereğinin farkına vardı. Buna İsviçre SGS sertifikalı 
ISO 9001:2008 ile uyumlu bir kalite yönetim 
sistemi de dahil.

'Ürün türünün' ve 'kalite standardının' doğrudan 
çelik mamul ürünlerin üzerine kodlanması, Vinh 
Tuong'ın müşterilerine şeffaflık sağlıyor ve 
ürünlerin kalitesine güven duymalarına olanak 
tanıyor. Ürünlere uygulanan diğer genel bilgiler 
logo, şirket adı, imalat tarihi ve lot kodlarını 
içeriyor.

Devletin ve müşterilerin gereksinimlerini 
karşılamak, ayrıca marka farkındalığı görevi 
görmek için ürün kodlama gerekiyor. Bu, inşaat 
sektöründe yüksek bir itibarı ve pazarda önder bir 
pozisyonu olan bir işletme için önemli. 

Ürüne marka koymanın kendisi zor değil, ancak 
Vinh Tuong’un Hanoi Kenti fabrikasındaki üretim 
ortamında belirli bir performans düzeyini ve 
tutarlı baskı kalitesini korumak güç olabiliyor. Vinh 
Tuong'da kurulmuş olan sürekli mürekkep 
püskürtmeli (Inkjet) baskı ekipmanı, sıcaklığın sık 
sık dalgalanma gösterdiği kirli bir ortama da 
dayanıklı olmak zorunda.

Şirket en üst düzey güvenilirlik ve performansı 
sunarken üretimi yarıda kesen ve kar kaybına 
neden olabilen beklenmeyen hat duruş sürelerini 
de en aza indiren bir baskı çözümü istiyordu. 
Videojet, uzun süredir distribütörleri olan An 
Hong ile birlikte, Videojet 1000 Serisi Inkjet 
yazıcının demosunu yapmak üzere Vinh Tuong'a 
başvurdu. 

1000 Serisi Inkjet yazıcıların güvenilirlik, 
performans ve kolay kullanılabilirlik açısından 
yüksek bir itibarı var. Değişen sıcaklıklarda 
mükemmel mürekkep viskozitesini korumak için 
yazıcıyı otomatik olarak ayarlayan Dynamic 
CalibrationTM ve kullanım dışı kalmaya neden 
olabilecek mürekkep birikmesini azaltmak için 
pozitif bir filtrelenmiş hava akışı sağlayan 
CleanFlowTM, gibi akıllı özellikler Vinh Toung’un 
operasyonel ihtiyaçlarına mükemmel uydu. Bu 
çalışma süresi avantajlarının yanı sıra başarılı baskı 
örneklemesi Vinh Tuong’un 1000 Serisi yazıcıları 
almasına neden oldu.

Vinh Tuong ASEAN'da, Avustralya'da, 
Sri Lanka'da ve Güney Afrika'da  
260 dağıtımcı ve acentadan oluşan 
bir ağ tarafından dağıtılan 25 milyon 
metre kareden fazla tavan paneli ve 
30 milyon mukavva ürünü üretiyor. 



Yazıcılar doğrulama amacıyla teste tabi tutularak 
sekiz üretim hattında günde on saat, haftada altı 
gün çalıştırıldı. Vinh Tuong'un Üretim direktörü 
Ching Trinh Huy bunu şöyle açıkladı:

“Videojet ve An Hong 
tarafından sergilenen işbirliği 
yapmaya dayalı yaklaşımdan 
çok memnun kaldık. 
Taleplerimizi gerçekten 
anladılar ve kodlama 
işlemimizi iyileştirmek için 
kısa bir süre içinde çözümler 
belirleyerek 
gereksinimlerimizi karşılayan 
bir çözüm sundular.”

Yeni 1000 Serisi yazıcılar, operasyonun basit ve 
hızlı olmasını sağlayarak üretim ekiplerinin Inkjet 
ekipmanın bakımını yapmakla uğraşmak yerine 
işletmenin diğer önemli proseslerine 
odaklanmasına daha fazla zaman bıraktı. Kullanım 
dışı kalma olaylarının azalması işletme açısından 
cazip finansal kazançlar sağladı. 

Chuong Trinh Huy şöyle devam etti: “Eski yazıcılar 
ayda en az bir vardiya fazla kullanım dışıydı ve  
10 işçinin maliyeti ile 8 tonluk ürün kaybını 
karşılamak için hat duruş süresinin toplam 
maliyeti 12.000 ABD doları tutarındaydı. Bu da 
ayda yaklaşık 10.000 ABD dolar tasarruf etmemizi 
sağladı ki bu, makinelerin yatırım getirisinin çok 
iyi olduğu anlamına geliyor.”

Şirketin odaklanmak istediği diğer bir alan baskı 
kalitesi ve kod doğruluğuydu. Vinh Tuong, basılan 
kodları günde dört kez değiştiriyor ve yönetilecek 
kodların sayısı yaklaşık 250. “Operatörler baskıdan 
önce müdürleri tarafından kontrol edilen her 
mesajı hazırlıyor. Kodların doğru olmasını 
sağlamaya dikkat ediyoruz, ancak daha otomatik 
bir sistem daha güvenli olur” şeklinde konuştu 
Chuong Trinh Huy.



1000 Serisi yazıcılarda yerleşik sezgisel ekran ve Kod Güvencesi 
özellikleri, operatörlerin doğru bilgileri girmesini kolaylaştırır ve 
kodlama hatası yapmanın neredeyse olanaksız olmasını sağlar.

“Yüksek kaliteli baskıyla doğru üründe 
doğru kodu elde etmek üretim 
maliyetini azaltmamıza yardımcı 
olmanın yanı sıra ürünlerimizin 
markasını da güçlendiriyor,” şeklinde 
konuştu Chuong Trinh Huy.
Videojet, An Hong ile birlikte Vinh Tuong'un kaliteli inşaat 
malzemesi sağlayıcısı olarak yüksek itibarını korumasına 
yardımcı olmaktan gurur duyuyor. Gelecekte bu grupla 
kodlama ve markalama uygulamalarında yine birlikte çalışmayı 
sabırsızlıkla bekliyorlar.

Chuong Trinh Huy sözlerini şöyle tamamladı: “En etkileyici 
bulduğumuz nokta An Hong ile Videojet'in çalışanları ve 
hizmetleri. Kullandığımız diğer tedarikçilerle karşılaştırıldığında, 
emin olarak güvenebileceğimizi hissettiğimiz çok daha kişisel 
bir hizmet sunuyorlar.”
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