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Наш програмний комплекс Proof Solutions
підвищить захист Вашої упаковки до міжнародних стандартів

Nazar Naychuk



• Наша команда у департаментах Proof та KV Solutions 

складається з 55 осіб. Уся група - близько 1100 співробітників.

• Розробка програмних рішень для задоволення найскладніших 

специфікацій наших клієнтів – повсякденна робота, до якої ми 

підходимо вмотивовано та з ентузіазмом.

• Gradient.Systemintegration GmbH має клієнтів у всьому світі і ця 

інтернаціональність відображена в складі наших співробітників.

• Тісний контакт із клієнтами - це те, що ми розуміємо буквально: 

наша штаб-квартира знаходиться у Південній Німеччині, але у 

нас також є співробітники, які працюють по всій Німеччині та 

представники в багатьох країнах Світу.

• Більшість наших клієнтів походить із сфери охорони здоров'я 

та поліграфічної галузі.

про Gradient.



Представники компанії Gradient
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Turkey
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Gradientech
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Ukraine
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Spain
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Italy
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наше виробництво сертифіковано

ISO:9001



Proof Solutions
для фармацевтичних компаній, поліграфічної галузі 

та постачальників додрукарських послуг



Численні клієнти
від фармацевтичної та поліграфічної промисловості



Компанії, які використовують наше програмне забезпечення



GRADIENT  

PRODUCTS FAMILY  

у виробничому процесі

Типовий робочий процес, що показує всі кроки 

від початкового запиту на нову упаковку або зміну існуючої 

до відправки кінцевому споживачу

Request

for new packaging

Department for approving  

pharmaceutical products

Texts

Artwork

Packing

Despatch

End customer

PDF from  

pharmaceutical company

Prepress

Print

Further processing

Outgoing goods

Incoming goods

Quality control



Artwork Life Cycle Management
в робочих процесах присутні критичні моменти, від 

яких залежить успішність досягнення кінцевої мети



ВІДХИЛЕННЯ

ДЕФЕКТНОГО

ПРОДУКТУ

Artwork Life Cycle Management

Помилки на фармацевтичній упаковці 

можуть привести до відкликання товару

• неправильний текст

• неправильний поділ слова 

• відхилення тексту

• неправильний логотип

• помилка штрих-коду (якість друку, вміст)

• шрифт Брайля (відсутні точки, відхилення висоти)

• недотримання кольору

• тощо ..



Artwork Life Cycle Management

Помилки на фармацевтичній упаковці

призводять до відкликання товару



ARTWORK PLUS
by gradient

Fully-automated Artwork creation

• дизайн пачок, тубів, інструкцій, етикеток  тощо .. 

протягом декількох хвилин

• мінімізує кількість помилок та виправлень

• інтуїтивна зручність використання

ARTWORK PLUS

made in Germany



TEXT PROOF
by gradient

Digital pre-press text checking

• перевіряє документи на наявність відмінностей протягом 

декількох секунд

• економить найбільш трудомісткий час коректури вручну

• 100% сумісність з програмним 

забезпеченням Microsoft Office та Open 

Office

• 100% сумісність з файлами PDF та RTF

TEXT PROOF

made in Germany



WORKFLOW

нова ера контролю якості упаковки

PIXEL PROOF



PIXEL PROOF (PP)
історія

✓ 15 років тому – створення Pixel Proof (32-bit версія)

✓ 14 років тому – інтеграція аналізу шрифту Брайля у Pixel Proof

✓ 13 років тому – створення Pixel Proof 2 (64-bit версія)

✓ рік 2007 – Pixel Proof тапер вміє перевіряти та аналізувати штрих-коди

✓ рік 2008 – інтегровано аналіз висоти шрифту Брайля відповідно ISO 

(DotScan)

✓ рік 2009 – інтегровано аналіз якості 2D та штрих-кодів відповідно ISO

✓ рік 2010 – уніфіковано програмне забезпечення задля підтримки усіх 

існуючих сканерів

✓ рік 2011 – додано функцію Step And Repeat та можливість перевірки 

друкарського листа 

✓ рік 2012 – успішне проходження ISO сертифікації

✓ рік 2015 – підтримка Спектрометрів – для тестування кольору

Понад 15 років наша команда наполегливо 

працювала над тим, щоб зробити нашу 

систему максимально досконалою. Ми зібрали 

особливі знання та величезний досвід. Ми 

ніколи не переставали аналізувати вимоги 

сучасного ринку, який ми, чесно кажучи, 

створили самі 10 років тому. Ми були натхненні 

нашими клієнтами і прагнули до досконалості. 

А зараз ми хотіли б представити вам результат 

наших зусиль.

PIXEL PROOF

made in Germany



PIXEL PROOF WORKFLOW (PPWF)
історія успіху

✓ Pixel Proof WorkFlow  - це процес-орієнтована система, що базується на 

WorkFlowEngine, яка, в свою чергу,  дозволяє конфігурувати процеси 

відповідно до потреб замовника

✓ підтримка багатокористувацької роботи над проектом

✓ багаторазове підвищення продуктивності за рахунок багатопроцесорної 

та мережевої обробки

✓ новий сучасний інтерфейс автоматизує роботу оператора через систему 

(WorkFlow), дозволяє уникнути рутинних помилок, забезпечує 

ефективніший контроль якості

✓ розроблений більш потужний механізм порівняння, що дозволяє 

виявляти помилки в зонах з низькою контрастністю (незалежно від 

кольору)

✓ обробка серій помилок

✓ індивідуальні налаштування Звітів

✓ відповідність до GAMP 5, FDA part 11, журнал аудиту, цифровий підпис

✓ база даних та документи підписані сертифікатом

✓ 100% відповідність вимогам контролю збереження даних. Data Integrity 

Pixel Proof WorkFlow  - це найпотужніша 

система на ринку, що дозволяє вирішувати 

будь-які відомі на сьогодні проблеми контролю 

якості, і яку легко можна назвати новою ерою 

автоматизації в процесі контролю якості.

PIXEL PROOF WORKFLOW

made in Germany



Workflow крок за кроком

без шансу на помилку

Система веде користувача крок за кроком через весь процес, що виключає ризик пропустити якийсь важливий етап.

Введення авторизованого доступу для підготовленого персоналу дозволяє уникнути помилок, спричинених неправильним 

використанням програми.



Розглянемо детально процеси Pixel Proof Workflow

• за допомогою Pixel Proof Workflow ви можете робити перевірку  Pixel by 

Pixel  будь-якого  PDF-файлу  до його друку, або використовувати Pixel 

Proof Workflow для перевірки вхідного друкованого пакувального 

матеріалу до початку виробництва.

• ви можете порівняти мастер-файл з новим PDF або зі сканованим 

зображенням пачки, інструкції , фольги, етикетки тощо.

• Pixel Proof Workflow є основним продуктом gradient.Systemintegration та 

стандартом контролю якості вторинної упаковки з більш ніж 200 

інсталяціями по всьому світу.

Наступні слайди пояснять процес роботи Pixel Proof



PIXEL PROOF
WORKFLOW

Перевірка та коректура усіх 

друкованих матеріалів

• складні пачки, інструкції, фольга тощо .. 

перевіряються на їх коректність

• перевіряється шрифт Брайля та штрих-

коди, а також якість друку та тиснення 

• модульна система – конфігурується згідно 

вимог замовника

• перевірка PDF:PDF без додаткового обладнання

• перевірка PDF:SCAN за допомогою сканера



Функціональні можливості

• оцінка текстових відхилень

• оцінка результатів шрифту Брайля та штрих-коду

1. Автоматизоване розпізнавання

штрих-кодів, шрифту Брайля, PDF-шарів

2. Відхилення тексту

На результуючому зображенні відхилення 

відображатимуться кольором і можуть 

бути проаналізовані + оцінені наочно

4. Результат штрих-коду

3. Результат шрифту Брайля

Текст буде декодований і відображатиметься як звичайний текст. 

Висота кожної точки Брайля відображатиметься до десятих 

міліметра.

Надто низькі точки будуть позначені червоним кольором.



готовий до 

друку PDF PDF

Процес перевірки за допомогою Pixel Proof Workflow
(макет та додрукарська обробка)

PDF-файл 

замовника як 

еталон 
PDF

порівняння

PDF з PDF

1:1

1:n

n:n

Оцінка 

відхилень

Друк

протоколу



Процес перевірки за допомогою Pixel Proof Workflow
(інспекція на виробництві упаковки та інспекція вхідних матеріалів)

PDF

порівняння

PDF зі сканом

1:1

1:n

n:n

Оцінка

відхилень

Друк

протоколу

PDF-файл 

замовника  як 

еталон 

Відсканована 

готова продукція



1:1

Порівняння еталонного PDF з готовим до друку PDF або 

надрукованим зразком (скан)



Порівняння (множинне) еталонного PDF з готовим до друку

PDF або надрукованим зразком (скан)

1:n



Порівняння (множинне) еталонного PDF з готовим до друку

PDF або надрукованим зразком (скан)

n:n



Інноваційне рішення

Перевірка пакувального матеріалу на

• компонування

• Pixel by Pixel

• перевірка штрих-кодів 1D / 2D

• шрифти Брайля

• кольори (спектрометр)

• відсутність тексту

• відсутність логотипу

• невірні штрих-коди 1D / 2D

• невірні написи шрифтом Брайля

• висота точок шрифту Брайля



Звіт

Будь-яке знайдене відхилення, також у штрих-коді чи шрифті Брайля, чітко відображаються у звіті

З новим представленням відхилень, виявлених в ході аналізу, 

новий звіт Pixel Proof став набагато інтуїтивнішим та легшим для 

читання.

Він може бути підписаний цифровим підписом та експортований 

у вигляді PDF-файлу. 

Журнал аудиту включений звіт.



Обладнання

Для використання у відділі додрукарської підготовки.

Можливість працювати з Базою Даних локально або у 

мережі підприємства.

Розподіл та контроль прав користувачів.

Робоча станція з інстальованим Pixel Proof для перевірки

PDF : PDF

PIXEL PROOF
WORKFLOW



Обладнання

Для вхідного контролю або виробництва. 

Перевірка упаковки розміром до формату A3.

Можливість працювати з Базою Даних локально або у 

мережі підприємства.

Розподіл та контроль прав користувачів.

PIXEL PROOF
WORKFLOW

EPSON XL 11000, 12000 A3 Flatbed

Робоча станція з інстальованим Pixel Proof для перевірки

PDF : упаковка розміром до A3



PIXEL PROOF
WORKFLOW

Contex HD iFlEX A2 Flatbed

Робоча станція з інстальованим Pixel Proof для перевірки

PDF : упаковка розміром до A2

Для вхідного контролю якості або виробництва. 

Перевірка упаковки розміром до формату A2.

Можливість працювати з Базою Даних локально або у 

мережі підприємства.

Розподіл та контроль прав користувачів.

Обладнання



PIXEL PROOF
WORKFLOW

Contex HD ultra A0 Rollfed

Обладнання

Робоча станція з інстальованим Pixel Proof для перевірки

PDF : упаковка розміром до A0
Для вхідного контролю якості або виробництва. 

Перевірка упаковки розміром до формату A2.

Можливість працювати з Базою Даних локально або у 

мережі підприємства.

Розподіл та контроль прав користувачів.



PIXEL PROOF
WORKFLOW

Contex HD ultra A0 Rollfed

DotScan Braille height  

Measurement system

Обладнання

Для вхідного контролю якості або виробництва. 

Перевірка упаковки розміром до формату A0.

Можливість працювати з Базою Даних локально або у мережі підприємства.

Розподіл та контроль прав користувачів.

Робоча станція з інстальованим Pixel Proof для перевірки

PDF : упаковка розміром до A0

+ контроль висоти та вмісту шрифту Брайля



Приклад  конфігурації на 4 клієнти, без обмеження по робочих станціях.

Файловий сервер для 

організацій з багатьма 

робочими місцями

Pixel Proof

або

окреме автоматизоване 

робоче місце

(звертатись до регіональних 

представників)

PIXEL PROOF
WORKFLOW

1 Gb network

iMac 27“ 3,2 Ghz Power Workstation

Contex HD
Light Media Scan  

CSX 530-09

Epson A3 50000

or 12000

DotScan Braille  

measurement

Обладнання

Power Workstation Power Workstation



Pixel Proof відповідає вимогам CFR Part 11

• 3 рівні авторизованих користувачів

• цифровий підпис

• інтегрований Журнал аудиту 

• підтвердження сумісності у GMP середовищі

• інтегрована база даних

Валідація

IQ, OQ, PQ – тести під час інтеграції в 

середовище кінцевого користувача

IQ

Перевірка відповідності системним 

вимогам інсталяційної Документації.

Перевірка правильності інсталяції.

OQ

Контрольована перевірка правильного 

функціонування всіх компонентів 

системи у користувацькому середовищі.

PQ

Перевірка функціонування системи у 

реальних виробничих умовах.



Дякуємо за увагу

чекаємо на Ваші питання

Головний офіс у Німеччині

Head of Development

Nazar Naychuk

nazar.naychuk@gradient.de

t +49 / 77 31 / 79 77 2-21

m +49 / 151 / 54 44 66 21

f +49 / 7731 / 79 77 2-16

gradient.Systemintegration GmbH

Weiherstraße 10

78224 Singen/Germany

www.gradient.de

Представництво в Україні

Керівник компанії

Юрій Стецьків

t     +38 (067) 225-14-36

stetskiv@unidevelop.com

Відділ продажів

Олександр Ошатюк

t +38 (097) 076-56-03

gradient@unidevelop.com

Технічний відділ

Вадим Григор'єв

t     +38 (097) 97-87-580

sales@unidevelop.com

ТОВ "Фірма "Статус Сервіс"

Unidevelop group

Болсуновська 8

Київ Україна

http://gradient.unidevelop.com/
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