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ADVERTORIAL

Acmon Data: Νέα έργα για ΚΡΙ ΚΡΙ, MONDELEZ, ΕΛΑΣΤΡΟΝ,
GRISTIREN και CROWN HELLAS CAN
Νέες λύσεις μέσω διεθνών συνεργασιών στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας από το 2021

Σταύρος Βαλιάνος, Chief Operating Officer, Acmon
Data

Περισσότερη κινητικότητα στον κλάδο
των λύσεων software που παρέχει η
Acmon Data διαπιστώνει το τρέχον
διάστημα ο Σταύρος Βαλιάνος, Chief
Operating Officer της εταιρείας. Στόχος
αυτών των λύσεων εν γένει είναι η
διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας,
ο έλεγχος της παραγωγής και η
διαχείριση της αποθήκης με το
λογισμικό που έχει αναπτύξει η ίδια
η εταιρία, το TracePro, το οποίο
καλύπτει τις ανάγκες που προκύπτουν
λόγω της ανάγκης ψηφιοποίησης της
παραγωγικής διαδικασίας και των
logistics. Στο πλαίσιο αυτό, η Acmon
Data ολοκληρώνει μεγάλα έργα στις
εταιρίες ΕΛΑΣΤΡΟΝ και GRISTIREN
τα οποία αφορούν ολοκληρωμένα
συστήματα διαχείρισης αποθήκηςπαραγωγής και εποπτικού ελέγχου
παραγωγικότητας με το TracePro, σε
άμεση διασύνδεση με τα ERPs των
εταιριών αυτών. Επίσης, η Acmon Data
ολοκλήρωσε εντός του Αυγούστου την
εγκατάσταση δύο μηχανημάτων X-Rays
της Mettler-Toledo Safeline στην
εταιρία Κρι Κρι, τα οποία αφορούν στη
διασφάλιση ποιότητας. Πρόκειται για
μηχανήματα που πραγματοποιούν τον
τελικό έλεγχο του προϊόντος, ελέγχουν
δηλαδή αν έχει πέσει μέσα στο προϊόν
κάποια ανεπιθύμητη πρόσμιξη, όπως
μέταλλο, γυαλί ή κάποιο κομμάτι
πλαστικού. Ο κ. Βαλιάνος κάνει
λόγο για ένα «αρκετά πολύπλοκο
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project, καθώς τοποθετήθηκε
στις υπάρχουσες παραγωγικές
γραμμές της γαλακτοβιομηχανίας».
Παράλληλα, αντίστοιχος εξοπλισμός
διασφάλισης ποιότητας της MettlerToledo Safeline, αποκλειστικά για την
ανίχνευση πολύ μικρών σωματιδίων
μετάλλου, εγκαταστάθηκε στην
Mondelez και συγκεκριμένα στο
εργοστάσιο της Πειραιώς. Έργο της
Acmon Data αποτελεί και αυτό που
υλοποιείται για την Crown Hellas Can.
Η αυτόματη γραμμή παλετοποίησης
της εταιρίας, χρειαζόταν ένα σύστημα
στο τέλος της γραμμής, το οποίο
θα εκτυπώνει αυτόματα την ετικέτα
της παλέτας, χωρίς να χρειάζεται
να παρέμβει κάποιος χειριστής.
Αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση, με
την εγκατάσταση συστήματος print
and apply της MECTEC – σύστημα
αυτόματης εκτύπωσης και επικόλλησης
ετικετών –, σε συνδυασμό με το
λογισμικό TracePro της Acmon Data.
Το συγκεκριμένο έργο ολοκληρώνεται
εντός των ημερών, καθώς έχει
εγκατασταθεί ο μηχανολογικός
εξοπλισμός και έως τα μέσα Νοεμβρίου
θα έχει ολοκληρωθεί και η εγκατάσταση
του λογισμικού στην Crown Hellas Can.
Νέες συνεργασίες για λύσεις
προεκτυπωμένων ετικετών,
συστήματα filling & capping
και vision
Η Acmon Data διατηρεί αποκλειστική
συνεργασία με την Mettler Toledo

από το 2007, έχοντας εντάξει στο
χαρτοφυλάκιό της συστήματα
ανίχνευσης μετάλλων και συστήματα
X-Ray. Επίσης έχει και την αποκλειστική
αντιπροσωπία της σουηδικής εταιρίας
Mectec, η οποία παρέχει συστήματα
αυτόματης εκτύπωσης και επικόλλησης
ετικετών. Η εταιρεία βρίσκεται σε
συζητήσεις με αντιπροσωπείες,
προκειμένου να λανσάρει στην
αγορά νέα συστήματα στις αρχές του
επόμενου έτους. Αφορούν συστήματα
επικόλλησης προεκτυπωμένων
ετικετών, filling & capping – συστήματα
πλήρωσης και συστήματα που
τοποθετούν το καπάκι – και μηχανήματα
vision, που πραγματοποιούν έλεγχο του
προϊόντος με κάμερες.
Η ανταπόκριση των μικρών
παικτών της βιομηχανίας στην 4η
Βιομηχανική Επανάσταση
Η τάση η οποία διαφαίνεται και πλέον
αποτελεί πραγματικότητα είναι για τον
ίδιο η 4η Βιομηχανική Επανάσταση.
«Οι εφαρμογές που έχουμε αναπτύξει
εμείς οι ίδιοι, αλλά και οι εφαρμογές
που παρέχουμε στους πελάτες
μας μέσω των αντιπροσώπων μας,
προσφέρουν την διασύνδεση του πεδίου
– δηλαδή του χώρου παραγωγής &
αποθήκης –, με το γραφείο. Τώρα πια
εγκαθιστούμε “έξυπνα” μηχανήματα
τα οποία μιλάνε με τον έξω κόσμο και
παρέχουν την απαραίτητη πληροφόρηση
χωρίς να χρειαστεί κάποιος να
πλησιάσει το μηχάνημα».
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