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Samenwerking met 
Watchcomm 

AIS-Scanology is specialist op het gebied van scannen en 

barcodes in veelzijdige sectoren. Watchcomm is 

gespecialiseerd in informatiebeeldschermen die ook voor 

reclame doeleinden ingezet kunnen worden. Het idee is om 

samen na te denken om de resultaten van een scan te laten 

zien op een beeldscherm en daar toepassingen voor te 

bedenken. 

Wanneer wordt het interessant om het resultaat van een scan 

te laten zien op een beeldscherm? 

Robert Bax, Geert Philipsen, Hugo Stevens en Nard Colijn, 

buigen zich over deze vraag.  

 

Een toepassing kan zijn op een beurs, evenement of 

bijeenkomst. Zodra de toegangskaarten gescand zijn, is de 

informatie van het gastbedrijf direct te zien op beeldschermen 

die staan opgesteld op de beursvloer zodat de standhouders 

direct weten welke gasten zijn gearriveerd. 

 

Maar wellicht zijn er meer toepassingen te bedenken, wij 

nodigen u als lezer graag uit om hier over mee te denken. 

Wellicht heeft u daar zelf ideeën over.  

 
Neem voor uw suggesties gerust contact met ons op  

 

 

 

 

http://www.scanology.nl/contact/


 

Etiketten printservice 

In een industriële of logistieke bedrijfsomgeving is de keuze van 

materialen uiterst belangrijk. Kleefkracht, leesbaarheid en 

minimale machinestilstand zijn kritieke factoren in de bepaling 

van kwaliteit en opmaak. Daarnaast spelen de 

omgevingsfactoren een grote rol om een langdurige identificatie 

te realiseren!  

AIS Scanology levert blanco etiketten op rol, afgestemd op de 

(soms extreme) vereisten. 

 

Om ook het printproces uit handen te nemen, kunt u terecht bij 

onze print service. Etiketten en labels worden in house voorzien 

van tekst, afbeeldingen, bedrijfslogo's en barcode informatie. 

Wij garanderen goed leesbare barcodes die voldoen aan de 

internationale regels. Onze verificatie apparatuur controleert de 

leesbaarheid conform de ISO/CEN/ANSI normering.  

Bij levering ontvangt u een kwaliteitsrapport hiervan.  

Ook geven we u de nodige adviezen ten aanzien van 

opslag/gebruik van de etiketten.  

 
Neemt u voor uw beste oplossing contact met ons op  

 

Speciale aanbieding 
printservice 

Exclusief voor onze nieuwsbrieflezers: tot en met 31 maart 

2015 geven wij op alle opdrachten voor onze printservice 10% 

korting. De korting zal alleen berekend worden wanneer u 

refereert aan deze nieuwsbrief. Deze actie is alleen geldig voor 

nieuwe opdrachten en geldt niet voor reeds gegeven 

opdrachten.  

 
Bestel hier uw geprinte labels en etiketten  

 

 

 

 

http://www.scanology.nl/etiketten-ribbons/
http://www.scanology.nl/etiketten-ribbons/label-order-form/


 

Magazijn labels 

AIS-Scanology kan u voorzien in magazijnlabels, en wij denken 

graag met u mee naar de beste maatoplossing voor uw bedrijf.  

Hoe wordt er binnen uw organisatie gepickt en welke pallet 

locatie-aanduiding past hier het beste bij. De magazijnlabels 

zijn in verschillende varianten leverbaar en elke variant heeft zo 

haar eigen voordeel waardoor er voor elk magazijn een 

passende oplossing is. 

Wij kunnen u helpen met: 

-Vloerlabels: Deze labels zijn voorzien van kras- en 

wrijvingsbestendig materiaal en zijn leverbaar in diverse maten. 

-Zelfklevende magazijnlabels: Zelfklevende magazijnlabels zijn 

gemakkelijk aan te brengen op diverse ondergronden. 

-Magnetische stelling labels: Indien u geregeld uw locaties 

verandert kunt u gebruik maken van magnetische stelling 

labels. Deze zijn zeer gemakkelijk aan te brengen en te 

verwijderen en keer op keer herbruikbaar. 

-Niet permanente labels: De niet permanente stelling labels 

brengt u gemakkelijk aan en kunt u op elk moment weer zonder 

problemen verwijderen zonder dat hierbij sporen achterblijven. 

Op deze manier kunt u uw magazijn zowel voor korte als voor 

lange duur van locatieaanduiding voorzien. 

 

We leveren de labels voorbedrukt of blanco. Alles afgestemd 

op uw wensen.  

 
Neem gerust contact met ons op!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.scanology.nl/etiketten-ribbons/label-order-form/


In gesprek met... CB-
Logistics B.V. 

-Bedrijf: CB-Logistics bv. 

-Contactpersoon/functie: Dirk van den Bogerd, Logistiek 

Manager. 

-Activiteit organisatie: Logistiek dienstverlener in Media, 

Fashion en Healthcare. 

-Producten in gebruik: Barcode verifier. 

-Reden van aanschaf: Genormeerde controle van product 

barcode's. 

-Voordeel na aanschaf: Verbetering van de kwaliteit van de 

barcode op het artikel. 

-Ervaring in de samenwerking met AIS-Scanology: De 

samenwerking loopt al over vele jaren en wordt als bijzonder 

constructief en prettig ervaren. 

 
Ga hier naar de website van CB-Logistics  

 

 

 

 

Wist je dat...? 

een barcode om goed scanbaar te zijn een witruimte nodig 

heeft?  

Zowel links als rechts van de barcode dient altijd een 

zogenaamde lichte zone, ook wel witruimte genoemd, 

aangehouden te worden. Deze wordt door de scanner gebruikt 

om zich in te stellen op de ondergrondkleur. Zorg er daarom 

voor dat er geen kaders of tekst in deze lichte zones vallen. Bij 

een EAN-13 code wordt in de linker witruimte aan de 

onderzijde het eerste cijfer van de artikelcode geplaatst. Om de 

breedte van de rechter witruimte te waarborgen, wordt 

aanbevolen om rechts van het rechterstreepje een "groter dan"-

teken (>) te drukken.  

 

http://www.cb-logistics.nl/

