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Quickscan 2D barcode 
scanner 

De Datalogic Quickscan QD2400 met 2D imager is geschikt 

voor alle 1D en 2D barcodes. De barcode scanner is 

omnidirectioneel en heeft een hoge performance tegen een 

betaalbare prijs. Het elegante hand held design is voorzien 

van een smaller, gebalanceerd lichtgewicht behuizing en nog 

even duurzaam zoals u van Datalogic gewend bent.  

 
Meer handscanners  

 

Bent u al klaar voor 
serialisatie? 

In 2017 moet de gehele farmaceutische industrie in Europa 

voldoen aan de 'vervalste medicijnen' richtlijn 2011/62/EU. 

Product serialisatie en de mogelijkheid om serienummers te 

traceren zal de supply chain beveiligen en de productenstroom 

betrouwbaarder maken. 

 

Serialisatie is het toekennen van een uniek serienummer per 

uitgifte eenheid. Dit moet het mogelijk maken om bij uitgifte 

naar de patiënt het product te kunnen controleren op 

authenticiteit. Dit unieke nummer, vervat in een 2D barcode, 

moet uiteindelijk door de gehele keten (van producent tot 

patiënt) kunnen worden getraceerd via een centraal 

gereguleerde database. 

 

Serialisatie kent een aantal grote uitdagingen, die gericht zijn 
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op: 

 

-De aanpassing van verpakkingslijnen en 

automatiseringssystemen 

-De aanpassing van de verpakkingen (barcodes, 

vervalsingspreventie maatregelen) 

-De aanpassing van overheidswege verplichte interne 

documentatie (verpakkingsspecificaties) 

 

AIS-Scanology helpt u graag bij het integreren van serialisatie 

in uw bedrijf. 

 
Meer informatie over fixed scanners  

 

 

 

 

REA ScanCheck 3 

Onnodige kosten vermijden door het beperken van uitval 

tijdens druk- of productieproces in automatische 

sorteersystemen! Deze verifier is eenvoudig te bedienen 

tijdens en na productie!  

 

Uw stakeholders eisen een bepaalde scankwalificatie. 

Verifieer uw barcodes en controleer de juiste kwalificatie. De 

REA ScanCheck 3 is een compact en draagbaar verificatie 

systeem met een duidelijke kleurendisplay. Deze scanner kan 

toegepast worden tijdens productie, maar ook bij uit- en 

ingangscontroles. Hij heeft een duidelijk zichtbare laserstraal 

en meet zowel hoge als lage densiteitscodes. De meeting 

wordt weergeven in de termen GOOD (groen licht), Warning 

(oranje licht) or Fail (rood licht).  

Ook kan het gekoppeld worden aan een printer.  

U weet op ieder moment in uw proces aan welke kwalificatie 

uw bardcode voldoet! 

 
Meer REA verifiers  
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Wist je dat...? 

niet elke 2D-code een QR-code is? 

 

De QR code is een bepaald soort twee dimensionale barcode. 

Omdat de codes in twee richtingen gelezen worden bij 

scanning, is er makkelijker en/of meer informatie in te 

verstrekken ten opzichte van de 1D (lineaire) barcodes. De 

afkorting QR staat voor Quick Response.  

De QR codes hebben een ingebouwde foutcorrectie, waardoor 

zelfs bij beschadiging de codes nog vaak correct gelezen 

kunnen worden. 

QR codes worden steeds vaker toegepast in uiteenlopende 

sectoren. Voor logistiek, voorraadbeheer, marketing acties op 

consumenten producten of media, op beurzen, visitekaartjes, 

kunst, horeca en noem maar op. Voor allen bieden deze codes 

de mogelijkheid om sneller en meer informatie te verstrekken. 

 

Er bestaan verschillende soorten 2D codes: 

-De QR-code, meestal een vierkant met in drie hoeken een 

vetgedrukt vierkantje. Dit kan echter ook een langwerpige 

layout hebben voor gebruik bij kleinere oppervlakken (de iQR) 

-De Aztec-code (met concentrische vierkanten in het midden)  

-De Data Matrix code, een vierkant met aan de linker- en 

onderkant een doorlopende zwarte lijn. 

 

Het gebruiken van een goed leesbare code begint bij een 

goede digitale barcode afgestemd op het gebruikte print- en 

drukproces. Neem geen risico en bestel uw digitale code 

(.EPS bestand) bij AIS-Scanology B.V.  

 
Bestel hier uw barcode  
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Toshiba TEC APLEX4 Print & 
Apply 

Het aanbrengen van labels kan met het Toshiba TEC APLEX4 

Print & Apply systeem. Deze applicatie is makkelijk te 

integreren in bestaande en nieuwe productielijnen.  

 

Plug & Play: Eenvoudige en snelle installatie en configuratie. 

De applicator komt standaard met alles wat u nodig hebt: 

Tamp pad, air filter regulator, photocell en test knop. 

Bovendien kan de applicator op verschillende manieren 

geplaatst worden, aan zowel de bovenkant als de zijkant. Bijna 

elke rotatie hoek is mogelijk. U heeft keuze uit diverse label 

formaten; van 25 x 25mm tot 116 x 200 mm. 

 

De APLEX4 is geschikt voor Toshiba EX serie label printer, 

deze kan zowel thermisch direct als thermisch overdracht 

(ribbons) printen en is verkrijgbaar in 200, 300 en 600 dpi. 

 
Hier vindt u meer informatie  
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