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Roland DG Connect

Wat is het? 
Roland DG Connect is een bijkomende tool voor Roland 
DG printers, momenteel beschikbaar voor TrueVIS-printers 
en printer/snijplotters, waarmee gebruikers hun machine 
kunnen controleren en beheren, d.w.z. dat ze de staat, 
de statistieken, de activiteit, het  inktniveau en andere 
productieparameters van de machine kunnen bekijken.

Waar kunnen klanten die vinden?
Hij kan worden gedownload in de Apple App Store en 
Google Play voor iOS en Android besturingsomgevingen. 
Gebruikers voegen de tool toe aan hun desktopcomputers 
voor extra gebruik met mobiele technologieën in een 
tweestapsproces waarbij ze hun toestel registreren en 
Roland DG Connect downloaden 

Om te beginnen registreert u gewoon een apparaat op 
connect.rolanddg.com en downloadt u vervolgens de app.

Comfort
Gebruikers kunnen hun printers in één oogopslag 
controleren, zelfs wanneer ze onderweg zijn, zodat ze 
altijd in contact staan met hun printbedrijf. 

Eenvoudig onderhoud 
Met de mogelijkheid om de inktniveaus te zien, de 
printkoppen te monitoren om desgewenst handmatig 
te reinigen, de levensduur van wissers en het niveau 
van afvalvloeistof te bekijken, en een overzicht van de 
status van een machine te krijgen, kunnen gebruikers 
hun toestel optimaal laten produceren, de behoefte aan 
onderhoud verminderen en de tijd van stilstand van hun 
machine beperken.

Inzicht in uw machines
Met de mogelijkheid om een toestel gemakkelijk te 
monitoren, kunnen gebruikers een beter inzicht krijgen 
in hun gehele printbedrijf - hoe lang de inkt meegaat, 
wanneer de printkoppen moeten worden gereinigd, de 
tijd die elke job in beslag neemt, enz. Dit stelt gebruikers 
in staat te plannen, te budgetteren en efficiënter en 
beter afgestemd te zijn op hun printer.

Wat heeft de gebruiker aan Roland 
DG Connect?

Voorstel 
De tool verbindt Roland DG-gebruikers met hun 
machines en creatieve output, zal ook meer betekenis 
krijgen naarmate de tool na de eerste release evolueert 
om gebruikers te verbinden met bijkomende nieuwe 
functies en functionaliteiten - waardoor gebruikers hun 
productiviteit en creativiteit verder kunnen uitbreiden.



Health Check
Moedigt gebruikers aan hun printer optimaal te laten 
produceren met een "A-gradatie" (op een schaal van 
A, B, C). Geeft gebruikers een duidelijk inzicht van de 
status van hun toestel door de handmatige reiniging 
van printkoppen, de hoeveelheid afvalvloeistof en de 
levensduur van wissers te controleren.

Dashboard
Maakt het mogelijk de activiteit van het apparaat te 
bekijken voor efficiënte printproductie. Biedt een 
gemakkelijk te begrijpen, kleurgecodeerd dashboard 
voor een direct overzicht van uw algemene statistieken. 
Ook kunnen het inktverbruik per patroon en de tijdlijn 
van het printvolume snel worden gecontroleerd.

Wat zijn de belangrijkste gebruikersfuncties van Roland DG Connect?

Job Log, Error Log, en Notificaties
Gebruikers kunnen de printproductie in de loop van 
dagen en weken op één of meer machines bekijken 
met een joblogboek. Ze hebben ook het extra voordeel 
van notificaties voor activiteiten zoals "feed motor error" 
en "print finish" Om de productiviteit van de machine 
verder te optimaliseren, hebben gebruikers toegang tot 
snelkoppelingen om hun firmware te updaten.

Toegang tot documenten, handleidingen en 
garantie-info
Gebruikers kunnen een handleidingenbibliotheek 
raadplegen met de meest recente documentatie, 
handleidingen en machinehulp, zodat ze over alle informatie 
beschikken die ze nodig hebben om hun printer optimaal 
in te stellen en te bedienen. Gebruikers kunnen ook 
garantieproblemen vermijden door onmiddellijk de status 
van hun machinegarantie en de vervaldatum te bekijken. 

Registreer uw printer op connect.rolanddg.com

www.rolanddg.eu
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