
Teknik rapor

Uyumluluk markalamasından katma değerli 
kodlamaya kadar

Ultra Yüksek Hızlı Sürekli Mürekkep Püskürtme 
teknolojisi, ambalajlamayı geliştirmek için yeni olanaklar 
oluşturmaktadır

Kodlama ve markalama sektöründeki yenilikler, tarihsel 
olarak yazıcı güvenilirliğinin yanı sıra, günümüzün 
ambalajlama hatlarının hız ve verimlilik gereksinimlerinin 
karşılanması üzerinde odaklanmıştır. Bunlar temel 
gereksinimler olarak kalmakla birlikte, Sürekli Mürekkep 
Püskürtme teknolojisindeki gelişmeler, kodlama ve 
markalama için, ambalajın görünüm, düzen ve içeriğine 
olumlu katkılar yapan yeni olanaklar sağlar.
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Yönetici özeti:
Ultra Yüksek Hızlı Sürekli Mürekkep Püskürtme 
teknolojisi, ambalajlamayı geliştirmek için yeni 
olanaklar oluşturmaktadır.

Kodlama ve markalama sektöründeki gelişimler, geleneksel olarak, 
uygulamanın hız ve verimlilik gereksinimlerini karşılarken, yazıcıların çalışma 
süresini ve güvenilirliğini artırma üzerinde odaklanmıştı. Bu şekilde yazıcı 
donanımına odaklanılması, müşteriler için yarar sağlarken, kodlama ve 
markalama tedarikçileri, kodun, ürün ambalajının kendisi üzerinde yeterince 
odaklanmadı. Elbette son 20 yıl boyunca kodlama ve markalama 
sektöründe, eski baskı teknolojilerine karşı baskı kalitesi üzerinde gelişen 
anlamlı ilerlemeler olmuştu. Yine de Sürekli Mürekkep Püskürtme (CIJ), 
eşsiz çok yönlülüğünden dolayı, ambalaj sektöründe kullanılan başlıca 
teknolojilerden biri olarak kalmaktadır. Birkaç yıl öncesine kadar da, 
bu teknolojiyi esas olarak uyumluluk işaretleri rolüne indirgeyerek, 
CIJ olanaklarında anlamlı gelişmeler elde edemedi.



 Yakın geçmişte, Sürekli Mürekkep Püskürtme (CIJ) teknolojisi, 
ambalaj profesyonellerinin satır hızı, kod içeriği ve baskı kalitesi 
arasında denge sağlamalarını gerektiriyordu. Bu, tarihsel olarak, 
teknolojinin kendisinin bir sınırlamasıydı. CIJ, ayrı ayrı 
mürekkep damlalarının püskürtülmesi ve bir seferde bir damla 
olarak bir karakter 'çizmek' için seyir yollarının değiştirilmesi ile 
çalışır (bakınız, CIJ şeması). Bu teknoloji tek satırlı kodlarda son 
derece iyi çalıştığı halde, satır hızları ve baskı kalitesi, geçmişte 
birden çok satırlı kodlar gerektiğinde sorun yaşamıştır. 
Bu performans sınırlamaları dikkate alınarak, CIJ teknolojisi en 
sık olarak tek ve çift satırlı kodların uyumluluk işaretleri (sıklıkla 
son kullanım tarihi, parti ve diğer ilgili veriler) için kullanılır.

Katma değerli kodlamaya geçişi sağlama

Ambalaj profesyonelleri, kodlama ve markalama tedarikçilerini, 
aşırı satır hızı ve verimliliklerdeki uygulamalar için daha hızlı 
baskı teknolojilerinin geliştirilmesi için zorlamaya devam etti. 
Yüksek hızlı içecek ve kutulama işlemleri, süt, farmasötik ve 
endüstriyel pazarlardaki belirli uygulamalarla birlikte, Ultra 
Yüksek Hızlı CIJ teknolojisinde dört ana gelişime gereksinim 
duymuştur:

1) Yazıcıların, üretim ortamının hızına ayak uydurmak için 
yeterince mürekkep püskürtebilecekleri şekilde, yüksek 
çözünürlükte, yüksek frekansta yazdırma kafaları.

2) Optimum damla oluşumu için tasarlanmış yüksek 
hızlı mürekkepler.

3)  Daha iyi baskı kalitesi sağlamak için gelişmiş yazılım 
algoritmaları.

4)  Her pakete benzersiz bir kodun yazdırılmasını sağlamak için 
yüksek hızlı, değişken veri iletişimi.

Toplamda bu gelişimler, günümüzün önde gelen Sürekli 
Mürekkep Püskürtme yazıcılarının, artık daha yüksek hızlarda 
ve daha yüksek baskı kalitesiyle daha değişken içerik 
yazdırabildiği anlamına gelir. Temeldeki teknolojinin ilgi çekici 
olmasına rağmen, katma değerli kodlamanın olanakları çok 
daha şaşırtıcıdır. Günümüzün Ultra Yüksek Hızlı CIJ yazıcıları, 
ambalaj profesyonellerinin, geçmişte iki satırla sınırlı olan 
uygulamalarda üçüncü bir içerik satırını eklemelerine veya 
kodun belirli öğelerini kalın veya "çift vuruşlu" yazı tipiyle 
vurgulamalarına olanak vermek için yeterince hızlıdır. Elbette  
ki bu teknik raporun yazarları, üçüncü bir kod satırının kendi 
başına daha fazla ürün satışı sağlayacağı şeklinde hatalı bir 
görüşe sahip değildir. Fakat şunlar değerlidir:

• Daha fazla ambalaj alanını, uyumluluk işaretleri yerine marka 
ve ürün grafikleri için ayırma.

•   Katlanarak büyümenin sağlanması için, ürün ambalajına 
promosyon kodları ekleme. 

•   Dikkatli müşterilere karşı markanın kalite taahhüdünü 
güçlendirmek için daha net, daha okunaklı kodlar ekleme. 

Market reyonlarında ve mağaza raflarındaki rekabet hiç bu 
kadar şiddetli olmamıştı. Sonuç olarak, paylaşım konumundaki 
küçük değişiklikler, anlamlı gelir ve kar olanaklarıdır.

Bu raporda, Ultra Yüksek Hızlı DIJ 
teknolojisinin, katma değerli kodlamanın 
artık birçok ambalaj operasyonu için gerçek 
bir seçenek olduğu noktaya nasıl geldiği 
açıklanmaktadır.

CIJ şeması
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 Daha hızlı CIJ teknolojisinin sürekli gelişiminin, artık 
katma değerli kodlama olanaklarına kapıyı açmış olması 
oldukça ilginçtir. Eşleşen satır hızı her zaman bir önkoşul 
olacaktır: yazıcının, uygulama gereksinimlerini 
karşılanaması gerekir. 

Ancak daha hızlı CIJ teknolojisinin gelişimi, artık ambalaj 
profesyonellerinin, ambalaj görünüm, düzen ve içeriklerini 
geliştirebilen kod değişikliklerini inceleyebileceği anlamına 
gelmektedir. Basitçe söylemek gerekirse, bu ilerlemeler, 
ambalaj profesyonellerinin daha fazla içeriği daha hızlı 
şekilde yazdırabileceği anlamına gelir. 



Kodlama yeniliği  
olanakları

Pazarlama; marka ve promosyonda, paketin 
tümünün satışa yardımcı olmasını gerektirir

Şekil 2:  
Pazarlama ekibine dönüş alanı

Yüksek Hızlı CIJ yazıcıları, gerçek olarak daha yoğun 
kodlar yazdırma becerisine sahiptir. Günümüzün 
önde gelen CIJ yazıcıları, daha yüksek çözünürlüklü 
yazdırma kafalarıyla birlikte, kodun 
okunabilirliğinden ödün verilmeden daha yüksek 
karakter sıklığı (inç başına daha fazla karakter) ile 
yazdırabilmektedir. Net sonuç: aynı içeriği daha 
az alana, aynı satır hızıyla yazdırın. Pazarlama 
ekiplerinizin, markalarınız için daha fazla 
büyüme sağlamak üzere, açılan alanın amacını 
yeniden belirlemelerine izin verin.

Şekil 3:  
Üçüncü kod satırı ekleme

Birçok sektörde, daha fazla izlenebilirlik verileri 
için artan eğilimin sonu gelmezdi. Geçmişte bu 
talepler, ambalaj mühendislerinin, kod içeriği, 
satır hızı ve baskı kalitesi arasında denge kurmaya 
zorladı. Mühendisler, günümüzün önde gelen CIJ 
yazıcılarının gelişmiş olanaklarıyla, geçmişte iki 
satırla sınırlı olan uygulamalara üçüncü kod 
satırını ekleyerek hız ve içerik arasında tercih 
yapma zorunluluğuna son verdiler. Satırlarınızın 
hızını düşürmeden izlenebilirlik taleplerini 
karşılayın.

Şekil 4:  
Ambalajınıza promosyon kodları ekleme

Geçmişte promosyon verileri ekleme seçimi, 
üçüncü bir kod satırının eklenmesinde olduğu 
gibi, tipik olarak ambalaj hattının yavaşlatılmasını 
gerektiriyordu. Bu, düşen hat verimliliğini 
karşılamak için, promosyon aktivitesinden tahmin 
edilen bir yükseliş üzerinde ek avantaj oluşturdu. 

Artık, pazarlama ekipleri ve ambalaj ekipleri, 
geçmişin hız sınırlamaları ve cezalarından 
kurtulmuş olarak, daha kolay biçimde ambalaja 
oyun ve promosyon verileri ekleyebilir. 
Tartışmayı kodlama sınırlamalarından 
markayı büyütmeye yükseltin. 

Şekil 5:  
Kodlarınızın okunurluğunu artırma

Bazı şaşırtıcı yöntemlerle daha yüksek hızdan 
yararlanılabilir. Ambalaj profesyonelleri, satırlarına 
daha hızlı CIJ yazıcıları ekleyerek, kodun 
okunurluğuna yardımıcı olmak için kalın yazı 
tipi yazdırabilir. Alternatif olarak, müşterilerin 
uyumluluk işaretlerini anlamalarına yardımcı 
olmak için, hepsi aynı alana ve geçerli kodla aynı 
hızda yazdırılmış olarak, başka içerik eklenebilir. 
Bu olanaklar, hemen göze çarpmamakla birlikte, 
kalite ve müşteri hizmetleri ile ilgili bir mesajın 
iletilmesine yardımcı olur. Dikkatli müşteriler 
için markanın kalite taahhüdünü güçlendirin.
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Değişken kodlama, belirli bir baskı teknolojisinin çalışma aralığı içinde, ambalaj profesyonellerine 
kod içeriği için büyük bir serbestlik sağlar. Ultra Yüksek Hız teknolojisi, Sürekli Mürekkep Püskürtme 
teknolojisini kullanan uygulamalar için ek olanaklar ortaya çıkarır. Sağdaki rakamlar, önde gelen 
ambalaj işlemleriyle dağıtılan katma değerli CIJ kodlama olanaklarını göstermektedir. Bu rakamlar, 
geçerli açıklayıcı bir koda kıyasla, az sayıda ortak temayı gösterir – Şekil 1.



Not: Tüm kodlar dakikada  

95 metre ile yazdırılır

Daha hızlı çalışma, daha az çalışmanıza 
yardımcı olur
Daha küçük ambalaj biçim faktörlerine yönelik eğilim, ilgisiz gözlemciler için bile açıktır. 
Tek kullanımlık ambalajlarda, büyük hacimli ambalajlarla karşılaştırıldığında, uyumluluk, 
porsiyon kontrolü ve daha uzun raf ömrü gibi çeşitli müşteri gereksinimleri dikkate alınır. 
Ancak çoğu zaman tek kullanımlık ambalajlar da büyük hacimli ambalajlarla aynı uyumluluk 
ve izlenebilirlik işaretlerini gerektirir; bu da ambalajın daha büyük bir yüzdesinin kodlama için 
ayrılmasına yol açar. Ultra Yüksek Hız, burada da yardımcı olur. Aynı içeriği aynı satır hızında 
daha küçük bir alana yazdırma becerisine sahip olan Ultra Yüksek Hızlı CIJ, markalama ve 
mesaj için daha fazla ambalaj alanını müşteriye açar.

Şekil 1: Geçerli kod Şekil 2: Aynı içeriği daha  
az alana yazdırın.

Şekil 4: Promosyon 
malzemesini ve oyun 
kodlarını yazdırın.

Şekil 5: KALIN yazı tipi  
veya daha fazla içerikle 
okunurluğu artırın

Şekil 3: Üçüncü bir 
izlenebilirlik verisi  
satırı ekleyin
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Hızdan veya  
içerikten ödün  
vermekten kurtulun

Ancak dikkatli okuyucu, CIJ uygulamalarının 
sadece küçük bir kısmının geleneksel uyumluluk 
işaretlemesinden katma değerli kodlamaya 
geçtiğini ifade edecektir. Bu, şu açık soruyu 
ortaya çıkarır: neden? Ambalaj profesyonelleri, 
geçmişteki gibi hız ve baskı kalitesi arasında 
tercih yapmayı kabul etmek istenmeden, 
yazıcı ve kodlama donanımları üzerindeki 
sınırları zorlama konusunda uygun biçimde 
ihtiyatlı olmuşlardır. Marka iletişimi için ambalajın 
kullanılması, uzun zamandır ürün farklılaştırmanın 
başlıca aracıdır. Geçmişte CIJ, önceki örneklerde 
gösterildiği gibi, katma değerli kodları üretmek 
için yeterli okunaklılıkla yazdıramıyordu. Sonuç 
olarak, ambalaj artık sadece estetikle ilgili değildir –  
bilgi temini, iletişim ve nihayet, tüketicilerin, 
ne aldıkları ve ürünleri ve nasıl ve ne zaman 
kullanacakları konusunda bilgiye dayalı kararlar 
almalarına olanak tanıma ile ilgilidir. 

Videojet'te, yazıcı tasarımı ve gelişiminde sistem 
tabanlı bir yaklaşım kullanarak hızdan veya 
kaliteden ödün verme zorunluluğuna son verdik. 
Ultra Yüksek Hızlı yazıcılarımız, Videojet’in yenilikçi 
Precision Ink Drop™ sisteminin kullanımı 
ile geçerli teknolojiyi geride bırakmaktadır. 
Precision Ink Drop™, optimal kod kalitesi için 
özgün bir mürekkep kimyasını, gelişmiş yazdırma 
kafası teknolojisi ve damlaların seyir yolunu 
değiştiren gelişmiş yazılım algoritmalarının 
bir kombinasyonudur.

Ultra Yüksek Hızlı CIJ teknolojisindeki 
gelişimler, artık profesyonellerin temel 
uyumluluk işaretlemesinin ötesine 
geçmesine olanak tanıyor.
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Sonuç mu? Ambalajlama 
profesyonelleri artık 
daha fazla içeriği daha 
hızlı yazdırabiliyor ve 
işlemlerine daha büyük 
katma değerli kodlama 
olanakları sağlıyor.
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Tel: 0216 575 74 84  
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Videojet Technologies Inc. ilke olarak sürekli ürün geliştirmesini benimsemiştir.  
Ürün tasarımını ve/veya özelliklerini bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkı 
mız saklıdır. 

• En düşük maliyetli çözümün; operasyonlarınıza en uygun 
olanın özelliklerini belirleme, kurma ve kullanmada size 
yardımcı olmak için dünya genelinde 40 yıldan fazla bir 
sürede edindiğimiz uzmanlıktan yararlanıyoruz.

• Kapsamlı bir uygulama ıskalasında somut sonuçlar sağlayan 
geniş bir ürün ve teknoloji yelpazesi sunuyoruz. 

• Çözümlerimiz son derecede yenilikçi. Yeni teknolojilere, 
araştırma ve geliştirmeye ve sürekli iyileştirmeye yatırım 
yapmakta kararlıyız. Sizin de aynısını yapmanıza yardımcı 
olmak için endüstrinin en önündeyiz.

• Gerek ürünlerimizin, gerekse müşteri hizmetimizin uzun 
vadede güvenilirliği sayesinde itibar edindik; bu yüzden 
siz de Videojet'i tercih edip rahat bir nefes alabilirsiniz.

• Uluslararası ağımız, 135 ülkede 3.000'den personeli ve 
175'ten fazla dağıtımcı ve OEM'yi kapsıyor. Dolayısıyla 
bizimle iş yapmaya hazır olduğunuz her yerde ve her 
zaman biz de sizinle iş yapmaya hazırız.

Global Merkezler

Videojet Satış ve Servis Ofisleri

Üretim ve Ürün Geliştirme

Videojet Satış ve Servisinin 
olduğu ülkeler

Videojet İş Ortağı Satış ve 
Servisinin olduğu ülkeler

Gönül rahatlığı standart olarak gelir

Videojet, dünya genelinde kurulu 325.000’den fazla yazıcıyla endüstriyel kodlama 
ve işaretleme çözümlerinde bir dünya lideridir. İşte nedenleri...


