SZTUKA
IDENTYFIKACJI
RFID

NASZĄ SPECJALNOŚCIĄ SĄ

Działamy w branży automatycznej identyﬁkacji od 1997 roku, a od 2004 roku jesteśmy
także konwerterem etykiet i opakowań.
Dzięki doświadczeniu i wiedzy zdobytym
przez te lata, stanowimy unikalne połączenie kompetencji z zakresu kreacji opakowań,
systemów etykietujących i znakujących oraz
automatycznej identyﬁkacji. Kreujemy opakowania w formie etykiety, która jako integralna
część produktu i decydujący czynnik w procesie zakupowym, jest także najważniejszym
ogniwem i nośnikiem informacji w łańcuchu
dostaw oraz podstawą działania wszelkich
systemów związanych z obrotem towarów.
Nasze innowacyjne rozwiązania bazujące na
systemach automatycznej identyﬁkacji optymalizują procesy produkcji, logistyki, dystrybucji i handlu w całej Polsce i za granicą.
Jesteśmy liderem rynku.

Naszym motto jest
a nadrzędnym celem zadowolenie klienta

• Fleksograﬁczny, offsetowy i cyfrowy druk
etykiet
• Konfekcja etykiet i taśm
termo-transferowych
• Systemy etykietujące i znakujące
• Innowacyjne i kompleksowe rozwiązania
dla przemysłu opakowań i logistyki
• Systemy identyﬁkacji procesów na bazie
kodów kreskowych i RFID
• Systemy identyﬁkacji produktów
w łańcuchu dostaw
• Identyﬁkacja osób
• Profesjonalny multiplatformowy serwis

• Najnowocześniejszym parkiem maszynowym;
Digital Flexo HD pracującym w technologii UV
i wodnej do 8 kolorów w jednym przebiegu
• Drukiem offset UV
• Drukiem cyfrowym
• Bogatymi opcjami ﬁnishingu
• Pasowaniem druku w wymiarze 0,05mm
• Nowoczesnymi aniloxami GTT
• Możliwością druku po stronie podkładu, kleju
(delam/relam)
• Laminowaniem
• Złoceniem na zimno
• Systemami 100% inspekcji

STUDIO GRAFICZNE

DYSPONUJEMY

DRUKARNIA ETYKIET
I KONFEKCJA TAŚM
TERMO-TRANSFEROWYCH

Dysponujemy profesjonalnym studiem graﬁcznym
wyposażonym w trzy stanowiska DTP. Nasi klienci
mogą korzystać z bazy kolorów specjalnych Pantone
Life oraz systemu prooﬁngowego GMG.
Nasza przygotowalnia pracuje w technologiach płaskiego punktu, w oparciu o formy drukowe Flint,
Du Pont, Kodak, a farby dostarczają nam czołowi
dostawcy, tacy jak Flint, Huber, Sun Chemical. Oferujemy ponadto szerokie spektrum podłoży papierowych i foliowych – jesteśmy kluczowym partnerem
Raﬂatac, Ritrama, Avery Dennison, 3M.
Wdrożyliśmy system zarządzania kolorem Color
Quality, a stanowiska wyposażaliśmy w spektrofotometry X-Rite i komory świetlne.

Małe nakłady i etykiety z danymi zmiennymi drukujemy cyfrowo z wykorzystaniem najnowszych technologii suchego toneru i inkjet. Dzięki możliwości
druku na żądanie możemy elastycznie reagować na
potrzeby klientów. Etykiety konfekcjonujemy na roli,
w arkuszach lub na składance. Posiadamy bazę ponad
1000 wykrojników z możliwością wykrawania etykiet w technologii laserowej.

W naszym zakładzie na Słowacji konfekcjonujemy
najwyższej jakości japońskie taśmy termo-transferowe.
Najwyższa jakość w lepszej cenie.

ETYKIETY I TTR

• odporność na działanie wody, tłuszczu i agresywnych
substancji chemicznych
• znaki ostrzegawcze
• wysoka światłotrwałość

• etykiety niepozostawiające śladów kleju
• etykiety dekoracyjne i informacyjne
• odporność na działanie wielu czynników w trakcie
całego cyklu użytkowania
• nadruk informacji zmiennych
• etykiety typu Durables: tabliczki znamionowe, folie PVC,
void, hologramy, folie kruszące

ALKOHOLE
ETYKIETY
SHRINK SLEEVE
CHEMIA PRZEMYSŁOWA

• odporność na działanie wody, tłuszczu i substancji
chemicznych
• często stosowane są etykiety no-label-look, sleeve’y
• elastyczne etykiety dostosowujące się do kształtu
opakowania
• etykiety ozdobne, złocenie i srebrzenie

• piwa – etykiety no-label-look, odporność na wilgoć,
zastosowanie farb termo-wrażliwych, metalizowanie
• wina – dedykowane podłoża, odporność na wilgoć,
przystosowane do długotrwałego przechowywania
• alkohole wysokoprocentowe – etykiety no-label
-look, sitodruk, hot/cold stamping, druk wielokolorowy

• ochrona zawartości pojemnika przed
promieniowaniem UV
• możliwość pokrycia nadrukiem całej powierzchni
opakowania
• możliwość zabezpieczenia produktu przed otwarciem
– plomba gwarancyjna

• bardzo duża odporność na działanie wody, tłuszczu
i agresywnych substancji chemicznych
• znaki ostrzegawcze
• odporność na czynniki mechaniczne

PROMOCJE
HANDEL DETALICZNY

• farby niskomigracyjne, wodne
• laminaty z certyﬁkatem dopuszczenia do kontaktu
z żywnością
• czytelne informacje o składzie produktu według
aktualnych dyrektyw unijnych
• materiały dostosowane do środowiska przechowywania produktu
• laminat dostosowany do rodzaju podłoża opakowania

• etykiety ﬂuorescencyjne
• etykiety typu Opaque/Cover
• nadruki promocyjne
• przywieszki

TRANSPORT
LOGISTYKA

RTV/AGD
PRODUKTY TRWAŁE

CHEMIA GOSPODARCZA

KOSMETYKI

BRANŻA SPOŻYWCZA

Etykiety stosowane są na każdym etapie łańcucha dostaw. Niezależnie od branży, etykiety są uniwersalnym
nośnikiem informacji odnośnie produktu i podstawą działania wszelkich systemów związanych z obrotem
towarów, od ich wytwarzania do sprzedaży. Oprócz informowania etykiety mają również funkcję dekorującą,
zamykającą lub nawet zabezpieczającą.

• standardowe uniwersalne surowce
• odporność na uszkodzenia mechaniczne
• etykiety wielowarstwowe – Triplex
• nadruk danych zmiennych
• oznaczenia informacyjne

• identyﬁkacja poprzez transmisję danych drogą radiową
• śledzenie produkcji
• identyﬁkacja towarów i produktów
• odporność na działania mechaniczne, substancje
chemiczne
• etykiety zabezpieczające, antykradzieżowe

USŁUGI

• restrykcyjne wymagania jakościowe
• dedykowane surowce
• niemigrujące farby i kleje
• numerowanie etykiet

Oferujemy usługi wydruku etykiet:

TAŚMY TERMO-TRANSFEROWE

• szeroki asortyment przywieszek
• wielobarwne zadruki
• odporność na warunki atmosferyczne i zabrudzenia
• tabliczki z tworzywa lub aluminium

ETYKIETY RFID

OGRODNICTWO

• opony – surowce typu Tyre
• etykiety typu Durables
• odporne na ekstremalne warunki
• etykiety niepozostawiające śladów kleju

FARMACJA

PRZEMYSŁ
SAMOCHODOWY

LABELS & TTR

Druk termotransferowy pozwala na umieszczanie zmiennych informacji na takich materiałach jak papier, folia, materiały specjalistyczne (m.in. PVC, winyl), nylon czy satyna.
Nadruk odbywa się w technologii termo-transferu, w której
barwnik z taśmy przenoszony jest na materiał za pomocą
nagrzewającej się głowicy.

• wydruku etykiet w technologii cyfrowej
• dodruku danych zmiennych na etykiecie w technologii
termo-transferowej
• dodruku danych zmiennych w technologii cyfrowej
lub inkjet
• zapewniamy gwarancję weryﬁkowalności kodów
kreskowych zgodnie z normami ANSI

OFERUJEMY:
• Taśmy woskowe
najbardziej ekonomiczne rozwiązanie wykorzystywane
do zadruku etykiet papierowych matowych
i pół-błyszczących. Charakteryzują się ograniczoną
odpornością na zadrapania i ścieranie
• Taśmy woskowo-żywiczne
dzięki dużej odporności na ścieranie, temperaturę, wilgoć
i zadrapania sprawdzają się przy bardziej wymagających
aplikacjach. Używane do druku na etykietach z papieru
matowego lub półbłysk oraz na niektórych foliach
• Taśmy żywiczne
wykorzystywane przy najbardziej wymagających projektach
takich jak zadruk etykiet foliowych, plomb gwarancyjnych
czy materiałów specjalnych
• Taśmy żywiczne dla tekstyliów
posiadają bardzo dużą odporność, również na pranie

ETYKIETY NA ARKUSZACH

• Taśmy woskowo-żywiczne do drukarek
z krawędziową głowicą
To etykiety samoprzylepne do druku na drukarkach laserowych i atramentowych. Technologia ta ma na celu
usprawnienie podstawowych czynności w biurze (np. wysyłki listów, organizacji biura, oznaczania multimediów),
dzięki gotowym arkuszom etykiet pod wydruk na standardowych biurowych urządzeniach.
Możliwe jest rozmieszczenie różnych
formatów w różnej ilości na formacie A3, A4 i mniejszych – na życzenie
klienta.

• Taśmy do drukarek InLine
umieszczane na linii pakującej
• Hot Stamp – taśmy do datowników

ROZWIĄZANIA

SOLUTIONS

RSC Auto ID oferuje innowacyjne rozwiązania dla
przemysłu, logistyki, handlu i usług na długiej drodze
od wytwarzania produktów i usług do konsumenta.
Nasz sukces wynika z sukcesu naszych klientów.
Tworzymy dla nich unikalną wartość dodaną. Nasze
rozwiązania umożliwiają realizację kompleksowych
procesów oraz optymalizują ich przebieg minimalizując lub wykluczając błędy ludzkie.
Nasi klienci to najlepsi z najlepszych. Z naszymi rozwiązaniami jeszcze szybciej, jeszcze bardziej niezawodnie, z jeszcze większą jakością tworzą oni i dostarczają
produkty oraz usługi swoim klientom. Automatyczna
identyﬁkacja jest kluczem do optymalizacji procesów,
kluczem do sukcesu przedsiębiorstw, kluczem do
sukcesu gospodarki.

SOLUTIONS

SERVICE

LABELS & TTR

Wykorzystujemy technologie automatycznej identyﬁkacji przy pomocy jednowymiarowych i dwuwymiarowych kodów kreskowych oraz chipów RFID
bazując na sprawdzonych rozwiązaniach takich dostawców jak:

Implementujemy kompletne systemy lub integrujemy technologię automatycznej identyﬁkacji
z systemami naszych klientów w szerokim spektrum zastosowań w przemyśle, logistyce, handlu, usługach.

Zapewniamy autoryzowany, kompleksowy, ogólnopolski serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
rozwiązań automatycznej identyﬁkacji, oferując optymalne modele interwencji i naprawy, dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów, również w mission critical applications,
minimalizując przestoje. Zapewniamy zamienniki. Posiadamy najwyższe poziomy certyﬁkacji.
W celu zapewnienia niezawodności pracy systemów automatycznej identyﬁkacji pomagamy
naszym klientom dobrać odpowiednią technologię (kody kresowe/RFID) oraz dostosowane
do ich specyﬁcznych wymagań technologicznych produkowane przez nas najwyższej jakości
etykiety i taśmy TTR.

SOLUTIONS

SERVICE

LABELS & TTR

MANUFACTURING
• systemy zarządzania przyjęciami surowców
• systemy zarządzania magazynami surowców
• systemy pickingowe surowców
• systemy inspekcji surowców
• systemy sterowania procesami produkcyjnymi - produkcja liniowa
• systemy sterowania procesami produkcyjnymi - produkcja gniazdowa
• systemy automatycznej akwizycji danych produkcyjnych
• systemy raportowania zdarzeń w procesach technologicznych
• systemy kontroli jakości w procesach technologicznych
• systemy inspekcyjne w procesach technologicznych
• systemy wspierania procesów montażowych - wizualizacja
• systemy etykietowania produktu jednostkowego - produkcja gniazdowa
• systemy etykietowania produktu jednostkowego - produkcja liniowa
• systemy pełnego traceability produktu
• systemy etykietowania opakowania zbiorczego karton - produkcja liniowa
• systemy etykietowania opakowania zbiorczego karton - produkcja gniazdowa
• systemy etykietowania palet - produkcja liniowa
• systemy etykietowania palet - produkcja gniazdowa
• systemy rozliczania kosztów produkcji
• systemy wspierania kalkulacji kosztów produkcji
• systemy zarządzania magazynem produktów gotowych
• systemy inwentaryzacyjne
• systemy zarządzania środkami trwałymi
• systemy identyﬁkacji i autoryzacji pracowników

LOGISTICS
• systemy zarządzania kompletacją
• systemy zarządzania ekspedycją przesyłek
• systemy zarządzania przyjęciem przesyłek
• systemy zarządzania magazynem przesyłek
• systemy sortowni przesyłek
• systemy inwentaryzacyjne
• systemy identyﬁkacji i autoryzacji pracowników

SOLUTIONS

SERVICE

LABELS & TTR

RETAIL & DISTRIBUTION
• systemy zarządzania centrami dystrybucyjnymi
• systemy wspierania promocji
• systemy etykiet półkowych
• systemy marchandisingowe
• systemy wsparcia konsumenta
• systemy kontroli ceny
• systemy identyﬁkacji pracowników

BRANDING
• systemy wspierania relacji między właścicielem marki
i konsumentem
• systemy kart lojalnościowych
• systemy kart rabatowych

MOBILE & FIELD SERVICES
• systemy zarządzania magazynami części zamiennych
• mobilne systemy akwizycji danych
• mobilne systemy biletowe
• systemy inkasenckie
• mobilne systemy inwentaryzacji majątku

OFFICE
• systemy zarządzania przyjęciami przesyłek
• systemy zarządzania ekspedycją przesyłek
• systemy inwentaryzacji środków trwałych
• ﬂotowe systemy wydruku dokumentów
• systemy kontroli dostępu
• systemy identyﬁkacji osób

SOLUTIONS

SERVICE

LABELS & TTR

DRUKARKI ETYKIET
Drukarki etykiet są podstawowym narzędziem stosowanym w systemach automatycznej identyﬁkacji, umożliwiającym znakowanie przy pomocy kodów kreskowych. Zapewniają możliwość drukowania informacji zmiennych
i danych, które pozwalają na identyﬁkację produktu w całym łańcuchu dostaw. Etykiety drukowane są na roli lub
na składance w technologiach termotransferowej, termicznej lub atramentowej.
Jesteśmy największym dostawcą drukarek etykiet w Polsce. Posiadamy w swojej ofercie szeroką gamę urządzeń
i dobieramy je do indywidualnych potrzeb klienta.
Do wszystkich drukarek oferujemy profesjonalny autoryzowany serwis oraz kontrakty serwisowe. Dobieramy
etykiety i taśmy termotransferowe, a także oferujemy oprogramowanie do tworzenia i edycji etykiet.
Jesteśmy certyﬁkowanym partnerem ﬁrm:

SOLUTIONS

SERVICE

LABELS & TTR

SYSTEMY ETYKIETUJĄCE
• Obniżenie kosztów poprzez automatyzację etykietowania
• Gwarancja powtarzalności procesu naklejania (precyzja naklejania)
• Systemy etykietujące:
– Produkty jednostkowe: prędkość przesuwu nawet 120 m/min, wydajność nawet 1000 etykiet / min
– Opakowania zbiorcze: Print & Apply – nadruk etykiet w trybie
online i naklejanie, weryﬁkacja – weryﬁkacja jakości naklejonych
etykiety (weryﬁkator) oraz kontrola numeracji (kamery wizyjne)
• Metody aplikacji etykiet dostosowane do specyﬁki produkcji:
– Wipe-On – naklejanie etykiet pobieranych z krawędzi odklejania – duża precyzja naklejania, brak użycia sprężonego powietrza,
duża wydajność
– Tamp-Blow – naklejanie etykiet polegające na podaniu etykiety na
ruchomy stempel, z którego po przemieszczeniu w pobliże produktu etykieta jest wystrzeliwana na produkt za pomocą sprężonego
powietrza – brak kontaktu stempla z produktem, możliwość naklejania etykiet w trudno dostępnych miejscach, naklejanie etykiet na
palety (podwójny ruch stempla)
– Air-Blow – odmiana metody Tamp-Blow różniąca się zerowym
skokiem stempla – brak kontaktu z produktem, duża wydajność
• Integracja z linią produkcyjną
poprzez programowalny interfejs lub dodatkowy sterownik przemysłowy
• Moduły etykietujące na zamówienie
przygotowane do specyﬁcznych wymagań klienta (ograniczony dostęp do
produktu, miniaturowe etykiety, kontrola zgodności numeracji serii, komunikacja z wyspecjalizowanym oprogramowaniem)
• Bezpieczeństwo i organizacja
maszyny wykonane do zabudowania w linii produkcyjnej lub jako kompletne
systemy wyposażone w przenośniki produktów, stojaki i osprzęt do aplikatorów oraz osłony.
Nasi partnerzy:

SYSTEMY PRZENOŚNIKÓW
Posiadamy w swojej ofercie inteligentne i kompaktowe przenośniki,
zastosowanie których wpływa na znaczny wzrost wydajności oraz obniżenie kosztów produkcji.

SOLUTIONS

DRUKARKI INLINE
Systemy nadruku bezpośredniego danych zmiennych metodą termo-transferową na folii i kartonie montowane na poziomych i pionowych
maszynach pakujących.

ZAKLEJARKI KARTONÓW
Posiadamy bardzo ekonomiczne i proste w obsłudze urządzenia
do zaklejania kartonów:
• Zaklejarki półautomatyczne
dostosowane do danej wysokości i szerokości kartonu i wymagające ręcznego ustawienia
• Zaklejarki automatyczne
z pneumatycznym układem samocentrującym karton przed napełnieniem,
automatycznie dopasowujące się do odpowiedniej szerokości i wysokości
kartonów.

DRUKARKI KART PLASTIKOWYCH
Drukarki kart plastikowych usprawniają działanie ﬁrm pozwalając drukować
dowolne wzory spersonalizowanych kart w każdym momencie.
RSC od wielu lat dostarcza i serwisuje drukarki do kart ﬁrmy Zebra.
W zależności od modelu drukarki umożliwiają:
• Kolorowy druk jedno- lub dwustronny
• Laminowanie kart (zwiększające ich trwałość)
• Wykonywanie specjalnego rodzaju zabezpieczeń, hologramów, zdrapek
• Kodowanie pasków magnetycznych, kart procesowych
Oferujemy materiały eksploatacyjne do drukarek kart.

WERYFIKACJA KODÓW KRESKOWYCH
Weryﬁkatory sprawdzają jakość wydrukowanych kodów kreskowych. Są
niezbędne w ﬁrmach znakujących swoje towary kodem kreskowym oraz
w drukarniach opakowań.
• Weryﬁkatory zamontowane na linii produkcyjnej pozwalają w trybie ciągłym
na odrzut produktów oklejonych niewłaściwą etykietą
• Weryﬁkatory przenośne/laboratoryjne umożliwiają kontrolę jakości kodów
kreskowych oznakowanych produktów/wydrukowanych etykiet

SERVICE

LABELS & TTR

SOLUTIONS

SERVICE

LABELS & TTR

CZYTNIKI KODÓW KRESKOWYCH
Oferujemy czytniki (skanery kodów) ręczne do zastosowań ogólnych
i przemysłowych, przewodowe i bezprzewodowe, a także przemysłowe
czytniki stacjonarne. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem marek:

TERMINALE / KOLEKTORY DANYCH
Terminale pozwalają na sprawne zarządzanie gospodarką magazynową,
gromadzenie danych, wykonywanie inwentaryzacji i ewidencji środków
trwałych. Terminale charakteryzują się wysoką odpornością na czynniki
zewnętrzne i uszkodzenia mechaniczne. Zastosowanie terminali pozwala
znacząco zwiększyć wydajność pracowników.
Oferujemy terminale następujących typów:
• Ręczne
przenośne kolektory danych – lekkie, wytrzymałe, wyposażone w czytnik kodów kreskowych urządzenia pozwalające m.in. na zarządzanie
gospodarką magazynową, wykonywanie inwentaryzacji czy ewidencji
środków trwałych
• Wózkowe
przeznaczone są do montażu na pojazdach przemysłowych.
Zaprojektowane są do pracy w warunkach przemysłowych, z wygodną
klawiaturą i czytelnym ekranem dotykowym.
Oferujemy elementy infrastruktury sieci radiowych ﬁrm Zebra, Cisco.

SOLUTIONS

SERVICE
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INTEGRACJA SYTEMÓW AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI
Oferujemy kompleksową integrację systemów automatycznej identyﬁkacji z systemami klienta
klasy ERP, MES, Workﬂow:
• optymalizacja integracji – projekt systemu i harmonogram wdrożenia
• dostawa razem ze sprzętem niezbędnym w łańcuchu dostaw
• dostosowanie oprogramowania do potrzeb klienta
• integracja z systemami dotychczas używanymi u klienta
• uruchomienie prototypu w środowisku biznesowym klienta
• serwis i dopasowanie oprogramowania do zmieniających się potrzeb klienta w trakcie
eksploatacji rozwiązania
Dostarczamy zarówno systemy do zarządzania gospodarką magazynową (WMS), jak i do kontroli
procesów produkcyjnych (MES).
Współpracujemy z liderami rynku:

Zajmujemy się również automatyzacją procesów. Oferujemy:
• sprawdzone oprogramowanie do projektowania i wydruku etykiet oraz kart plastikowych
• wersje dostosowane do potrzeb i wymagań klienta
• aplikacje i narzędzia wspomagające automatyzację procesu tworzenia i wypełniania etykiet danymi

SERWIS
ZAPEWNIAMY

Wiemy jak ważna dla naszych klientów jest doskonała
jakość i terminowość serwisu i ze szczególną uwagą podchodzimy do świadczonych przez nas usług technicznych.
Doświadczony zespół przeszkolonych, certyﬁkowanych
serwisantów i konsultantów oraz bogate zaplecze techniczne są gwarancją profesjonalnej pomocy i doradztwa.

SERVICE

• Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
• Różne modele umów serwisowych z gwarantowanym czasem reakcji lub usunięcia awarii, a także
zamiennikami
• Największy w Polsce magazyn części zamiennych
• Serwis pogwarancyjny terminali ręcznych i wózkowych
• Naprawa sprzętu w siedzibie naszej ﬁrmy lub u klienta na terenie całej Polski oraz poza granicami kraju
• Szybki czas reakcji
• Doradztwo w pełnym zakresie naszej oferty
• Profesjonalne szkolenia z obsługi drukarek, terminali
i weryﬁkatorów

USŁUGI

Oferujemy serwis typu: helpdesk 24h, on-site lub
w siedzibie ﬁrmy.
Jesteśmy Contracted Service Provider dla większości ﬁrm z branży.

Oprócz serwisu oferujemy szereg usług związanych
z etykietami i automatyczną identyﬁkacją:
• Wydruk etykiet: ﬂeksograﬁczny, offsetowy i cyfrowy
• 100% weryﬁkacja kodów kreskowych
• Systemy nanoszenia danych zmiennych takich jak np.
LOT, data produkcji, data przydatności, w technologii hot-stamping, termotransfer, InkJet, laser
• Audyty:
– Logistyczny
– Dekodowalności kodów kreskowych wg norm
ANSI
– Automatyzacji produkcji
– Szkolenia w zakresie obsługi i serwisu urządzeń
do automatycznej identyﬁkacji

LABELS & TTR

• drukarnia etykiet
• konfekcjonowanie taśm ttr
• etykiety na opakowania jednostkowe
• etykiety na opakowania zbiorcze
• etykiety specjalistyczne
• etykiety RFID

SOLUTIONS

• rozwiązania dla przemysłu
• rozwiązania dla logistyki
• rozwiązania dla handlu i dystrybucji
• rozwiązania dla sektora usług serwisowych
• rozwiązania dla biura
• sprzęt Auto ID
• kody kreskowe
• przemysłowe sieci radiowe
• RFID
• voice picking
• systemy etykietowania produktów
• systemy etykietowania opakowań zbiorczych
• systemy etykietowania palet
• systemy znakowania

SERVICE

• doradztwo techniczne
• audyty procesów technologicznych
• audyty procesów logistycznych
• audyty przemysłowych sieci WiFi
• autoryzowany serwis sprzętu Auto ID
• audyty weryﬁkowalności kodów kreskowych
• szkolenia dla operatorów
• szkolenia dla działu utrzymania ruchu
• ogólnopolski multi-platformowy system serwisowy
• opieka serwisowa
• help desk 24h
• zamienniki
• magazyny części zamiennych on-site
• wypożyczenia systemów etykietujących
• wypożyczenia systemów znakujących
• wypożyczenia systemów inwentaryzacyjnych
• wydruk etykiet z danymi zmiennymi
• relabelling opakowań

RSC Auto ID
ul. Płytowa 2
03-046 Warszawa
Tel. +48 22 504 15 40

