
SoftVision® Inspect

SoftVision Inspect är det stora produkt-
paketet som kontrollerar tryck, färger, 
koder och punktskrift.

Läkemedelsbranschens krav på korrekt information på bipacksedlar, 
vikkapslar och etiketter är höga. Den manuella kontrollen med positiv 
film går över i automatisk kontroll med visionsystem. 

SoftVision® Inspect levereas med standardmodulen Décor som 
kontrollerar inskannade produkter som till exempel vikkapslar, 
bipacksedlar och etiketter. Systemet gör en kontroll av hela 
produktens tryck och jämför det mot godkänd PDF som original.

I produktpaketet Inspect finns även modulerna Code, Colour, och 
Braille som tillval för kontroll av koder, färger och punktskrift.
Kontakta oss eller besök oss på www.softdesign.se för att läsa mer 
om våra system.

Tryck & Läkemedelsförpackning

Kodkontroll

Dekorkontroll

Braillekontroll

Spårbarhet

www.softdesign.se

Färgkontroll



SoftVision är ett ledande visionsystem för 
kontroll av förpackningstryck.

SoftVision® Inspect är ett enkelt system att använda som steg för 
steg tar operatören igenom kvalitetsprocessen. Systemet hittar alla 
tänkbara defekter som till exempel, trasiga tecken, färgsmetningar, 
repor som kanske uppståt av en skadad tryckplåt eller gummiduk. 
Men system har även en långt utvecklad funktion för att tillåta 
accepterade avvikelser som övertyck, mindre skillnader i texttjocklek 
och färgförskjutning baserat på närliggande färger.

När systemet hittar defekter måste operatören ta ställning till dessa 
genom att ge varje defekt en benämning och signera. Endast efter 
signeringen är klar kan operatören spara en rapport.
 

SoftVision Inspect 
är en samling av 
alla ledande vision 
kontrollmoduler från 
Soft Design. 

SPECIFIKATIONER
SYSTEM: SoftVision® Inspect produktpaket med kontroll för 

tryck, koder, färg och avkodning punktskrift som tillval.

SoftVision® Décor högupplöst kontrollmodul för tryck.

SoftVision® Code avkodning, streckkoder och 2D-koder.

SoftVision® Braille avkodning/höjdkontroll av punktskrift.

SoftVision® Colour integrerad färgkontroll relativ eller 

absolut kontroll i L*a*b* färgrymd.

TEKNIK: Originalfil som till exempel PDF eller liknande 

används som mall där bakgrund, objekt, text etc. automatiskt 

defineras av systemet med olika förinställda toleransnivåer.

Kamera alternativt skanner för inline används i bildjämförelse.

UPPLÖSNING: 300 dpi (12 pixlar/mm)

HÅRDVARA: PC Intel Duo processor Windows XP eller Vista.

FORMAT: Systemet levereras med skanner i storlek efter 

behov. För kontroll av ark med vikkapslar eller större 

bipacksedlar levereras systemet med storbildskanner. 

SPÅRBARHET: SoftVision registrerar alla ändringar i 

inställningar och utförda kontroller med signering enligt 

FDA part 11 för ER/ES.

Soft Design RTS AB Energigatan 10A, SE-434 37 Kungsbacka, Sweden
Phone: +46 (0)300 358 00 · Fax: +46 (0)300 358 10 · softvision@softdesign.se · www.softdesign.se
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Inget saknas, inget extra...

Systemet visar vilka fel som finns i trycket 
och operatören kan med en enkel 
knapptryckning se jämförelse mot original 
och avvikelser registreras som fel eller 
accepteras med angivande av orsak.
Alla system i produktpaketet Inspect 
använder PDF eller annan elektronisk 
fil som original. Originalfilen är alltid 
kopplad till ett godkänd korrektur.

Kontakta oss för mer information om vår 
visionsystem för kvalitetskontroll.


