
 

Nieuwsbrief oktober  
 

 

Macropak groot succes! 

Begin deze maand stond de Utrechtse Jaarbeurs 4 dagen in 

het teken van verpakkingen tijdens de Macropak. Tijdens de 

Macropak zag u het laatste nieuws op het gebied van 

verpakkingsmachines, verpakkingen, materialen, etiketteren en 

coderen. Wij als AIS-Scanology konden hier natuurlijk niet 

ontbreken. Wij hebben ons vooral gericht op Inline Machine 

Vision en onze verificatie apparatuur. 

 

Voor ons was het een mooie gelegenheid om veel van onze 

klanten te zien en bij te praten over alle ontwikkelingen in de 

markt. 

Daarnaast hebben wij vele nieuwe gezichten mogen begroeten. 

Op deze manier blijft AIS-Scanology bouwen aan haar 

toekomst. 

 

Tijdens de Macropak hebben wij een bedrijfsfilmpje 

opgenomen, zodat u een impressie van onze stand en onze 

producten kunt krijgen. 

 
Bekijk hier de film  

 

http://www.youtube.com/watch?v=hNCX9eN942s


Beursaanbieding Macropak 
verlengd 

Wij verlengen onze succesvolle Macropak beursactie "25% 

korting op barcode verificatie training" tot en met 31 oktober.  

Mocht u deze actie hebben gemist dan raden wij u aan om snel 

via onderstaande link verder te lezen en hier uw voordeel mee 

te doen. 

 
Maak hier gebruik van deze aanbieding  

 

 

 

 

 

Toshiba dubbelzijdige 
labelprinter 

Print uw verzendlabel op de voorkant en de pakbon op de 

achterkant. Zo heeft de ontvanger het verzendlabel en de 

pakbon meteen in handen. 

 

Met de Toshiba DB-EA4D is het nu mogelijk om dubbelzijdig te 

printen! 

De compacte en stevige dubbelzijdige labelprinter DB-EA4D 

van Toshiba is ontwikkeld als een zuinige en milieubewuste 

oplossing voor toepassingen die een tweezijdige output vragen.  

Het is een stevige en snelle printer die zelfs is bekroond met 

een iF Product Design Award! 

 

Dankzij de eenvoudige bediening èn het besparen op papier en 

milieu is dit een echte aanrader. Het inzetten van deze printer 

heeft vele voordelen en de toepassingsmogelijkheden zijn 

eindeloos! 

 

Uiteraard kunnen wij u voorzien van deze labelprinter. 

 
Meer informatie  

 

http://www.scanology.nl/nieuws/08-10-2014-macropak-actie-verlengd/?utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=oktober14&utm_campaign=oktober14_blok2
http://www.scanology.nl/label-printers-inspection/toshiba-tec-db-ea4d-tweezijdig-printen/?utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=oktober14&utm_campaign=oktober14_blok3


Wist je dat...? 

Barcodes ook gebruikt kunnen worden als betaalmiddel? 

De nieuwe betaalapp Kash laat consumenten producten 

afrekenen door een barcode op hun smartphone te tonen aan 

de kassa. De barcode is gekoppeld aan de bankrekening van 

de gebruiker. 

Aangezien elke Kash-code uniek is, hoeven consumenten geen 

betaalkaart meer mee te nemen. 

Betalingen via Kash worden gedaan door middel van een 

speciale POS-scanner. Momenteel werkt Kash nog niet samen 

met bestaande POS systemen maar er wordt gewerkt aan de 

integraties.  

Kash is tot honderdduizend dollar gratis te gebruiken door 

retailers. Komen zij boven dit bedrag, dan betalen zij één 

procent per transactie. 

 

Kash is een gevestigde internationale onderneming. 

Consumenten over de hele wereld kunnen veilig en 

gemakkelijk online winkelen, betalen, geld opsturen en spelen 

met behulp van contant geld. De omvang van het netwerk en 

de steeds ruimere acceptatie van Kash hebben ertoe 

bijgedragen dat dit is uitgegroeid tot een toonaangevende 

alternatieve betaalwijze.  

 

Zo ziet u dat ook de barcode mee gaat met de technologische 

ontwikkelingen. 

 
Neem voor meer informatie contact met ons op  

 

 

 

  

 

 

http://www.scanology.nl/contact/?utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=oktober14&utm_campaign=oktober14_blok4


 

Nieuwe etiketteringwetgeving 

Op 14 december 2014 gaat de nieuwe etiketteringwet in.  

De nieuwe Verordening (EU) Nr. 1169/2011 die aan de 

etiketteringwetgeving ten grondslag ligt, regelt specifiek de 

verstrekking van voedselinformatie aan consumenten.  

 

Tot eind 2014 geldt een overgangstermijn; tot dan mogen 

voorverpakte levensmiddelen voldoen aan de huidige 

etiketteringeisen. 

 
Ga naar de website van NVWA  

 

Onze printservice 

AIS-Scanology levert blanco en geprinte etiketten en labels in 

diverse formaten, materialen, kleuren en belijmingen.  

Bij onze print service kunnen de etiketten en labels tevens 

worden voorzien van tekst, afbeeldingen, bedrijfslogo's en 

barcode informatie. Wij garanderen goed leesbare barcodes die 

voldoen aan de internationale regels.  

Dit doen wij door middel van verificatie apparatuur die de 

barcode controleert conform de ISO/CEN/ANSI normering. Bij 

levering ontvangt u een kwaliteitsrapport hiervan.  

 
Informatie aanvragen of bestellen  

 

 

http://www.vwa.nl/onderwerpen/regels-voor-ondernemers-eten-en-drinken/dossier/etikettering-van-levensmiddelen/nieuwe-etiketteringswetgeving-per-14-december-2014
http://www.scanology.nl/etiketten-ribbons/label-order-form/?utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=oktober14&utm_campaign=oktober14_blok6

