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Welkom op onze stand 
tijdens Macropak! 

Macropak is dé beurs voor verpakken en verpakkingen. 

Natuurlijk zijn wij daar met onze expertise als een vis in het 

water. Wij staan al vol enthousiasme te trappelen om de 

beursvloer te mogen betreden van  

30 september tot en met 3 oktober. 

Wij zijn onder andere te zien met de volgende toepassingen: 

 

- Onze inline machine vision mogelijkheden 

Een optisch controle systeem dat bestaat uit hard- en software 

welke samenwerken met een inspectiecamera. Zo kunt u 

oneffenheden en/ of defecten tijdens het productieproces 

detecteren.  

 

- Onze barcode verificatie apparatuur 

Verificatie is een techniek waarmee de kwaliteit van de 

barcodesymbolen wordt beoordeeld. Met behulp van verificatie 

apparatuur wordt een indruk verkregen van de mate waarin een 

barcode 'scanbaar' is. 

 

- Inline Label inspectie systeem 

De LVS 7500 is een 100% label inspectiesysteem welke 

toegepast wordt op labelprinters en etiketteersystemen. 

Geschikt voor 1D en 2D barcodes, logo's en keurmerken. 

 

U kunt ons vinden in hal 01-F032. Wij vertellen u graag meer 

over onze systemen, apparatuur en expertise.  

Klik hier om u te registreren voor gratis toegang!  

 

http://www.databadge.net/mpip2014/reg/mcp/?link=469f2b8e92afd4ff3561


Speciale Macropak 
beursaanbieding 

Kennis is macht, maar kennis delen is kracht. Zo denken wij er 

over bij AIS-Scanology. 

 

Vandaar dat wij graag een Barcode Verificatie Training 

verzorgen voor 10 tot 15 personen bij u op locatie.  

Hierin wordt informatie gegeven over de opmaak van de 

barcode. Denk hierbij aan witruimten, controlecijfers en 

bijvoorbeeld kleurencombinaties. 

Er wordt door ons uitgebreid uitleg gegeven over de 

ISO/CEN/ANSI normering en bijbehorende parameters. 

Aansluitend volgt een instructie over de hardware en software 

van de binnen uw bedrijf toegepaste barcode verifiër. Zo bent u 

samen met uw team weer volledig op de hoogte en dat is wel 

zo'n prettig gevoel! 

 

Wanneer u tijdens uw bezoek aan de Macropak onze stand 

bezoekt, bieden wij u deze training met 25% korting aan! 

 

 
Kijk hier voor de voorwaarden.  

 

 

 

 

 

AIS-Scanology voorziet in 
Barcode Scanners 

AIS-Scanology mag zich Datalogic Accredited Resseler 

noemen en levert en ondersteunt daarmee onder andere het 

complete assortiment van Datalogic barcode scanners. 

'Wij zijn een servicegericht bedrijf en zien dit als een erkenning 

van onze expertise.'  

 

Het Datalogic barcode scanner assortiment bestaat uit 

standaard USB 'plug and play' scanners voor 1D en 2D 

barcode die u direct op de laptop of PC kunt aansluiten. 

Tevens kunnen wij u voorzien van draadloze scanners, 

draadloze scanning systemen en van inbouw en opbouw 

industriële scanners. Het Datalogic Mobile assortiment bestaat 

uit draagbare Windows terminals in verschillende formaten met 

http://www.scanology.nl/nieuws/26-08-2014-speciale-macropak-aanbieding/?utm_source=nieuwsbrief_sep&utm_medium=nieuwsbrief_sep&utm_term=nieuwsbrief_sep_blok2&utm_campaign=nieuwsbrief_sep


diverse opties zoals scanners voorzien van pistool grip en de 

Rhino heftruck units. 

Daarnaast kunnen wij u ook voorzien van speciale 

handscanners die gericht zijn op de medische industrie. 

 

Kortom, of het nu gaat om een draadloze handscanner of een 

datalogic mobile computer, wij kunnen u in uw wensen 

voorzien.  

 
Neemt u voor meer informatie contact met ons op.  

 

Wist je dat? 

LVS een van de wereldwijde leiders op het gebied van Print 

kwaliteit inspectie systemen is? 

 

Dat is ook niet verwonderlijk, want LVS verifiërs bieden een 

groot gebruikersgemak voor het verifiëren van zowel lineaire 

barcodes (1D) als 2D codes met 1 verifiër. En dat doen zij als 

enige in hun vakgebied! 

 

Label Visions Systems is al meer dan 30 jaar gespecialiseerd 

in het ontwerpen, ontwikkelen en vervaardigen van 

printkwaliteit controlesystemen. Hierdoor krijgt u een inzicht in 

de kwaliteit van uw prints, op het gebied van uw barcodes en 

complete labels. Op het gebied van barcodes levert LVS 

kwaliteit controlesystemen waarmee u zich verzekerd te 

voldoen aan de ISO/CEN ANSI normering. LVS® is actief in 

meer dan 40 landen en levert topkwaliteit aan onze klanten, de 

grafische industrie en de producten die we produceren.  

 

Meer garantie is er wereldwijd niet te vinden.  

 
Meer weten over LVS?  

 

 

 

 

http://www.scanology.nl/barcode-scanners/?utm_source=nieuwsbrief_sep&utm_medium=nieuwsbrief_sep&utm_term=nieuwsbrief_sep_blok3&utm_campaign=nieuwsbrief_sep
http://www.scanology.nl/barcode-kwaliteit-en-verificatie/lvs-label-vision-systems/?utm_source=nieuwsbrief_sep&utm_medium=nieuwsbrief_sep&utm_term=nieuwsbrief_sep_blok4&utm_campaign=nieuwsbrief_sep


 

Samenwerking met NextTech 
Technologies 

NextTech Technologies is een dynamisch bedrijf met meer dan 

15 jaar ervaring in de IT markt. Ontstaan vanuit de wens 

klanten te ondersteunen die niet dezelfde taal spreken als hun 

leveranciers. NextTech Technologies beschikt over kennis van 

bedrijfsvoering en techniek. Dé ideale combinatie als het gaat 

om technologie in te zetten als hulpmiddel en niet als doel op 

zich. Zij zijn gespecialiseerd in draadloze netwerk infrastructuur 

en de beveiliging hieromtrent.  

 

Door deze samenwerking kunnen wij onze klanten nog beter en 

adequater van dienst zijn!  

Want draadloze handheld scanners communiceren veelal over 

WIFI infrastructuur. Zo kunnen wij u naast Datalogic handhelds 

ook van een snelle, veilige en stabiele WIFI insfrastructuur 

voorzien.  

Om onze samenwerking te vieren profiteert u als klant ook mee. 

Bent u nieuwsgierig hoe? 

 
Zie hier hoe u kunt profiteren!  

 

http://www.nexttechtechnologies.nl/networking/ipad/

