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 ■ iCE LiNK je cloudová služba používaná ke správě více 
dokončujících zařízení, sledování stavu strojů v reálném čase a 
umožnění získávání a analýzy informací. 

 ■ Stav Horizon dokončujících zařízení lze spravovat přes síť a lze 
sledovat upozornění jako je výměna dílů či blížící se servis.

 ■ iCE LiNK je k dispozici jako předplacená služba. Můžete si vybrat 
ze 3 upgradovatelných edic, včetně IoT Basic, Automation a 
Enterprise. 

VŠE PROPOJENO...
OPTIMALIZUJTE DOKONČOVACÍ PROCES POMOCÍ 
AUTOMATIZACE A INTEGRACE.
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= Intelligence, Integration, Interaction (Inteligence, integrace, interakce)

= Connection (propojení)

 = Efficiency  (Efektivita)
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iCE LiNK je pro Váš komfort  k dispozici ve 3 balíčcích  v závislosti 
na Vašich provozních potřebách.  Lze jej kdykoli upgradovat. 

1.  IoT Basic  
Monitoruje provozní stav zařízení v reálném čase. 

2.  Automation* 
S touto edicí lze vytvořit  JDF workflow. Propojeno s MIS a 
prepress pro automatizaci a optimalizaci vašeho provozu. 

3.  Enterprise* 
Tato edice obsahuje kromě dvou výše uvedených balíčků 
všechny funkce, jako je plánování pracovních úloh a správa 
úkolů. Optimalizujte díky iCe LiNK personál a provoz strojů 
pro efektivní výrobu. 

* Edice Automation a Enterprise budou vydány ve třetím čtvrtletí roku 2021. 
Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. 

iCE LiNK je cloudový systém pro workflow správu, který dokáže spravovat více dokončovacích zařízení najednou a 
optimalizovat produkci pro vyšší úroveň efektivity a kontroly.
Produktová řada iCE je nová produktová řada, která je navržena tak, aby poskytovala našim zákazníkům přidanou 
hodnotu nejen v kontrole  pracovní vytíženosti zaměstnanců a strojů z Vašeho mobilu, tabletu či laptopu.

BENEFITY

Web to Print MIS

Delivery

Post-processing

*Existing products are also supported
  （Products supporting pXnet)

Cloud based management and monitoring

WEB based user interface

Analysis of operating performance

Maintenance management

Schedule
KPI Analysis Result

JDF Pre-check

Ordering 
Order Reception

Production 
Management Prepress Postpress

Process 
management

Platemaking,
Printing


