
Nieuwsbrief december 2014  
 

 

Bedrijfssluiting feestdagen 

Tijdens de aankomende feestdagen zal AIS-Scanology enkele 

dagen een welverdiende vakantie houden. 

Dit houdt in dat wij niet bereikbaar zijn vanaf donderdag 25 

december. Op vrijdag 2 januari staan wij weer voor u klaar. 

Wij vragen u om hier rekening mee te houden bij uw 

bestellingen.  

 

Het AIS-Scanology team wenst u fijne feestdagen en een 

voorspoedig en succesvol 2015 toe! 

 
Neemt u contact met ons op voor de levertijden in verband 
met de feestdagen periode.  

 

AIS-Scanology te zien op 
RTL 7 

Eerder deze maand heeft het RTL 7 programma 

"Ondernemerszaken" opnames gemaakt bij AIS-Scanology. 

 

Zondag 28 december zal de uitzending van dit programma in 

het teken staan van automatische identificatie systemen. Het bij 

ons gedraaide item zal te zien zijn tijdens deze speciale 

uitzending. 

 

Bent u nieuwsgierig? 

Ondernemerszaken met AIS-Scanology is te zien op zondag 28 

december om 12.30 uur op RTL 7. 

Uiteraard zal de uitzending ook terug te zien zijn op de website 

van het programma.  

 

 

 

 

 

http://www.scanology.nl/contact/?utm_source=Nieuwsbrief%20december&utm_medium=link&utm_campaign=nieuwsbrief%20blok1
http://www.scanology.nl/contact/?utm_source=Nieuwsbrief%20december&utm_medium=link&utm_campaign=nieuwsbrief%20blok1


 

Kunst en barcodes 

Vanaf 14 december zal er een kunstexpositie "A hatch to 

another world" plaatsvinden in ons mooie bedrijfspand te 

Beugen. Er zullen hier schilderijen, tekeningen, grafieken, glas-, 

hout- en marmerscultpuren, porselein, fotografie, digitale prints 

en I-pad bewerkingen te zien zijn. 

Wist je dat 2D barcodes ook ingezet kunnen worden bij 

exposities; bezoekers kunnen met hun mobiele telefoon de 

codes scannen en op deze manier alle achtergrondinformatie 

van het kunstwerk lezen.  

Zo zie je maar dat 2D coderingen ook bij kunst een 

toegevoegde waarde kunnen bieden! 

U bent van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen bij 

deze expositie. 

 

Opening:14 december 2014 t/m 31 maart 2015 

Locatie: Gebouw Grafipoint/AIS-Scanology - Laan de Wijze 20 

te Beugen 

Openingsuren: ma t/m do: 8:30 uur tot 17:30 uur, vrij tot 17:00 

uur, zat van 09.00 uur tot 12.00 uur 

Meer informatie: gmcmjilesen@icloud.com 

 

 

Axicon presenteert nieuwe 
verifier 

Axicon heeft onlangs haar laatste ontwikkeling op het terrein 

van barcode kwaliteit controle getoond. De Axicon 15000 is 

geschikt om 1D (lineair) en 2D codes te controleren op 

gedrukte kwaliteit. Deze toetsing gebeurt volgens de bekende 

ISO CEN/ANSI standaard - ISO 15415 en ISO 15416 - voor 

barcode kwaliteit.  

 
Meer informatie Axicon verifiers  

 

 

 

 

http://www.scanology.nl/barcode-kwaliteit-en-verificatie/axicon/?utm_source=Nieuwsbrief%20december&utm_medium=link&utm_campaign=nieuwsbrief%20blok4


 

Axicon ook in IP-uitvoering 

De Axicon PC-6515, Axicon PC-6525S, Axicon PC-7015 en 

Axicon PC-7025S zijn ook leverbaar in een IP50 en/of IP65 

uitvoering. 

 

IP50 range : Deze modellen zijn uitermate geschikt om in een 

IP50 omgeving (met veel stof) ingezet te worden. De behuizing 

is dermate uitgevoerd dat er een goede stofbescherming 

mogelijk is. De behuizing is voldoende beschermd om het stof 

in de productieomgeving buiten de unit te houden, zodat deze 

niet in zijn werking wordt belemmerd. 

 

IP65 range : Deze modellen zijn uitermate geschikt om in een 

IP65 omgeving (met veel stof en vocht) ingezet te worden. De 

behuizing is dermate uitgevoerd dat er een volledige 

stofbescherming is en een bescherming tegen sproeivocht is. 

De behuizing is zodanig bestendig dat deze unit niet in zijn 

werking wordt belemmerd in een erg stoffige of vochtige 

productieomgeving. 

 

 

Wist je dat...? 

er vanaf 2015 geen onderdelen meer leverbaar zullen zijn voor 

de REA Scancheck 2? Preventief onderhoud (zoals reinigen en 

kalibreren) kan nog plaatsvinden, echter wanneer er defecten 

zijn waarbij onderdelen vervangen dienen te worden, zal de 

unit niet meer gerepareerd kunnen worden. Uiteraard kunnen 

wij u in dat geval adviseren wat een goed alternatief is voor uw 

toepassing.  

 
Kijk hier voor de alternatieven van REA  

 

 

 

Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier  

Deze nieuwsbrief is verzonden met CBX Mailstage.  

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, klik dan hier.  
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http://mailstage.cybox.nl/opt/view_mailing.php?mailing=1252&token=zhwcb46f78ds1apn
http://www.cybox.nl/mailstage/

