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Nieuwe smart camera van 
Datalogic 

Datalogic introduceert P-series. 

 

De P-serie is een ultracompacte en kostenefficiënte smart 

camera met geavanceerde machine vision functionaliteiten in 

een volledig geïntegreerd stand-alone apparaat. Met zijn 

compacte vorm en het uiterlijk van een (Matrix) barcode 

scanner is de P-serie verkrijgbaar in twee verschillende 

resoluties : VGA (P10) en 1.3MP (P15). De P-serie wordt 

aangedreven door de "IMPACT LITE" software. Met meer dan 

25 inspectietools in IMPACT LITE, is de P-serie dé oplossing 

voor basic tot middelgrote machine vision vraagstukken tegen 

een zeer betaalbare prijs.  

 
Kijk hier voor meer informatie over de nieuwe P-serie  

 

REA presenteert VeriCube 

Als distributeur van REA verifiers in de Benelux zijn we blij dat 

ook REA met een nieuw product de markt gaat bedienen. 

Zoals bij ons bekend presenteert REA Elektronik GmbH al 

haar nieuwe producten na een gedegen voorbereiding en 

ontwikkeling. Er wordt niets aan het toeval overgelaten, en we 

kunnen dus wederom spreken van een "Deutsche 

Gründlichkeit" bij ontwikkeling van deze verifier. Zowel 

hardware als software verdienen dit predikaat. 

 

De REA VeriCube is een compacte 1D/2D verifier die zowel in 
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horizontale als verticale positie kan worden gebruikt. In 

verticale positie opgesteld (met behulp van een speciale 

standaard) kunnen makkelijk ronde objecten worden 

aangeboden ter controle van de kwaliteit van de code. 

 
Kijk hier voor meer informatie en overige REA verificatie 
toestellen  

 

 

 

 

Meet uw barcode kwaliteit 
met LVS 9570 

De INTEGRA 9570 is een handheld barcode verifier die GS1 

gecertificeerd is en voldoet aan de wereldwijd geaccepteerde 

ISO/CEN/ANSI standaard. Deze verifiër biedt een groot 

gebruikersgemak voor het verifiëren van zowel lineaire 

barcodes (1D) als 2D codes, zonder enige wijziging van de 

apparatuur. De INTEGRA 9570 verifieert 1D codes tot 8 

"(203,2 mm) in lengte.  

 
Meer over LVS verificatie apparatuur  

 

Kalibratie en preventief 
onderhoud 

AIS-Scanology zal (d.m.v. haar, door onze fabrikanten 

geautoriseerde, technische service afdeling) de verificatie 

apparatuur nazien op gebreken en volgens fabrieksstandaard 

kalibreren en preventief onderhouden (o.a. schoonmaken, 

afstellen, testen). Hierbij zal de unit geheel nagekeken en 

schoongemaakt worden en vervolgens zal er een 

fabriekskalibratie plaatsvinden. 

Wilt u hierover meer informatie of een afspraak maken om uw 

unit van preventief onderhoud te voorzien?  

 
Kijk dan hier voor meer uitleg  
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AIS-Scanology in RTL's 
Ondernemerszaken 

Zondag 28 december heeft RTL 7 het programma 

"Ondernemerszaken" geheel in het teken laten staan van 

automatische identificatiesystemen. Iets waar de letters AIS in 

onze bedrijfsnaam voor staan. Het kon dan ook niet anders 

dan dat wij deel uit zouden maken van deze thema uitzending 

van het programma.  

Heeft u het programma gemist of wilt u ons item nog eens 

zien?  

 
Bekijk hier ons item  

 

Klanten aan het woord 

Deze maand introduceren wij een nieuw, maandelijks terugkomend, onderdeel van onze nieuwsbrief, "klanten 

aan het woord". 

Hier geven wij de mogelijkheid aan onze klanten om zich aan u voor te stellen.  

Wilt u uzelf en uw organisatie ook eens presenteren in onze nieuwsbrief?  

 
Neemt u dan contact met ons op  

 

 

Klanten aan het woord 

Deze maand stellen wij u voor aan: 

 

Naam: Alice Verhagen 

 

Firma: AV Pack - zelfstandig (operationeel) 

verpakkingsdeskundige.  

 

Bedrijfsactiviteit: Verpakkingsopdrachten binnen de FMCG en 

farmaceutische sector en gepassioneerd copywriter binnen de 

verpakkingssector. 

 

Type klant: Ik ben in contact gekomen met het enthousiaste 

team van AIS-Scanology tijdens mijn opdracht bij Mars 

Nederland waar verificatie apparatuur van AIS-Scanology 

wordt gebruikt.  
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Waarom AIS-Scanology: Al bij het eerste contact stelde ik vast 

dat dit een bedrijf is met goede producten, een team met véél 

vakkennis en passie voor hun vak èn een to-the-point 

instelling. Een mix die mij erg aanspreekt bij samenwerking 

met externe partners. Dit jaar werk ik aan een opdracht voor 

een farmaceutisch bedrijf en mag ik maandelijks de 

nieuwsbrief voor AIS-Scanology schrijven. Weer stel ik vast 

dat het echt fijn is om met het team van AIS-Scanology samen 

te werken! 

 

Tip voor de lezers: Ik raad mijn opdrachtgevers en mensen in 

mijn netwerk aan om bij verificatie, label- of scan kwesties 

contact op te nemen met AIS-Scanology. Gewoon omdat ik er 

100% van overtuigd ben dat ze hier meedenken en als er geen 

direct passende oplossing voorhanden is, ze mee zullen 

zoeken naar oplossingen op maat! Mijn klanten en contacten 

zijn hier in goede handen!  

 
LinkedIn profel van Alice Verhagen  

 

Wist je dat...? 

de hoogte van een EAN-barcode niet ingekort mag worden? 

 

De verhouding tussen de breedte en de hoogte van de EAN-

barcode blijft altijd gelijk, ongeacht welke vergrotingsfactor 

wordt toegepast. De hoogte mag niet worden ingekort zonder 

daarbij de breedte aan te passen. Het inkorten van de EAN-

barcode tast de zogenaamde omnidirectionele leesbaarheid 

aan. 

Dit houdt in dat de barcode niet meer vanuit alle standen, 

richtingen en posities te scannen is. Dit kan bij bepaalde typen 

scanners, bijvoorbeeld in de supermarkt, leiden tot vertraging 

aan de kassa. 

 

Wilt u meer informatie?  

 
Vraagt u dan een barcode verificatie training aan  

 

 

 

http://be.linkedin.com/pub/alice-verhagen/a/548/b38/nl
http://www.scanology.nl/barcode-kwaliteit-en-verificatie/barcode-verificatie-training/?utm_source=Nieuwsbrief_januari&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=nieuwsbried_blok8

