
 

Openingstijden feestdagen 

In verband met de komende feestdagen zal AIS-Scanology 

op onderstaande dagen gesloten zijn: 

-Dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag) 

-Donderdag 14 mei (Hemelvaart) 

-Vrijdag 15 mei (dag na Hemelvaart) 

-Maandag 25 mei (2e Pinksterdag) 

 

 

100% labelinspectie met LVS 7500 

De LVS 7500 is een 100 % label inspectie systeem 

welke toegepast wordt op labelprinters en 

etiketteersystemen. Het systeem is geschikt voor 

het inspecteren en controleren van 1D en 2D 

barcodes (conform ISO 15415/15416), OCV/OCR 

en afgedrukte afbeeldingen zoals logo’s en 

keurmerken. 

 

AIS is de Europese distributeur voor de levering en 

support van het unieke LVS ® 7500 Label 

Inspection System. De ultra-compacte unit is 

voorzien van de nieuwste ontwikkelingen op het 

gebied van vision technologie. De LVS 7500 heeft 

een klein hoge resolutie camera systeem dat 

bevestigd wordt op de voorzijde van een 

(thermische) printer.  De gebruiker kan nauwkeurig 

 elke 1D en 2D barcode volgens de  ISO 

15415/15416 specificaties meten. Tegelijkertijd kan 

de Optical Character Verificatie op variabele tekst 

gegevens een controle laten uitvoeren samen met 

een patroon match voor smet (vlekken) of 

afdrukdefecten. 

http://www.mailstage.nl/act/linkout/eyJtYWlsaW5nX2lkIjoiOTEiLCJhZGRyZXNzX2lkIjoiOTc2MDEiLCJsaW5rIjoiaHR0cDovL3d3dy5zY2Fub2xvZ3kubmwifQ%3D%3D


 

De LVS 7500 is als losse unit te bestellen. Wij 

kunnen u echter ook een totaal pakket aanbieden. 

Dit bestaat dan uit een LVS 7500 unit met software, 

een processor en een scherm.  

 

Bekijk de datasheet op onze website voor meer 

informatie 

  

Oorzaak of probleem? 

Regelmatig lopen wij tegen hetzelfde probleem aan bij 

onze klanten. Namelijk dat zij van mening zijn dat het 

probleem ligt bij de scanapparatuur terwijl het in feite de 

barcodekwaliteit is die het probleem veroorzaakt. 

Neem bijvoorbeeld een bril. Bij sommige monturen is 

namelijk de barcode op zo'n klein stickertje geprint dat 

deze met geen mogelijkheid goed te lezen is. 

 

Het gebruiken van een goed leesbare barcode begint 

namelijk bij een goede digitale barcode, afgestemd op het 

gebruikte print- en drukproces. Een niet leesbare barcode 

is vaak het gevolg van onwetendheid, verkeerde 

voorlichting of het gebruik van niet goed functionerende 

software met betrekking tot de digitale barcode. 

 

Gelukkig weten wij dat de ontwikkeling van barcodes en 

barcodeverificatiesystemen een vak is. Een vak wat wij wel 

verstaan. 

 

Bestelt u bij ons een barcode dan bent u verzekerd van 

een goede leesbaarheid. 

 

 

Wist je dat...? 

De plaats van de GS1-barcode op de verpakking 

beïnvloedt de effectiviteit waarmee gescand kan 

worden. De plaats is daarom zoveel mogelijk 

gestandaardiseerd. De barcode dient bij voorkeur 

rechtsonder op de achterzijde van de verpakking 

geplaatst te worden. 

 

http://www.mailstage.nl/act/linkout/eyJtYWlsaW5nX2lkIjoiOTEiLCJhZGRyZXNzX2lkIjoiOTc2MDEiLCJsaW5rIjoiaHR0cDovL3d3dy5zY2Fub2xvZ3kubmwvbGFiZWwtcHJpbnRlcnMtaW5zcGVjdGlvbi9sYWJlbC1pbnNwZWN0aW9uLyJ9
http://www.mailstage.nl/act/linkout/eyJtYWlsaW5nX2lkIjoiOTEiLCJhZGRyZXNzX2lkIjoiOTc2MDEiLCJsaW5rIjoiaHR0cDovL3d3dy5zY2Fub2xvZ3kubmwvbGFiZWwtcHJpbnRlcnMtaW5zcGVjdGlvbi9sYWJlbC1pbnNwZWN0aW9uLyJ9
http://www.mailstage.nl/act/linkout/eyJtYWlsaW5nX2lkIjoiOTEiLCJhZGRyZXNzX2lkIjoiOTc2MDEiLCJsaW5rIjoiaHR0cDovL3d3dy5zY2Fub2xvZ3kubmwvZGlnaXRhbGUtYmFyY29kZS1iZXN0ZWxsZW4vIn0%3D
http://www.mailstage.nl/act/linkout/eyJtYWlsaW5nX2lkIjoiOTEiLCJhZGRyZXNzX2lkIjoiOTc2MDEiLCJsaW5rIjoiaHR0cDovL3d3dy5zY2Fub2xvZ3kubmwvZGlnaXRhbGUtYmFyY29kZS1iZXN0ZWxsZW4vIn0%3D


Op gebogen oppervlakken, zoals blikken en 

flessen, wordt aanbevolen de barcode zo te 

plaatsen dat de streepjes horizontaal meelopen met 

de ronding. Laat de streepjes dus bij voorkeur 

evenwijdig lopen aan de drukrichting en niet dwars 

er op. Voorkom dat de barcode wordt beschadigd 

door vouwen, kreuken of naden en zorg voor 

voldoende afstand tot hoeken en randen. 

 

Wilt u meer weten over de opmaak en de plaats 

van de barcode, neemt u dan contact met ons op 

voor een verificatie training. 
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