
CLARiSUITE Code Assurance

Hulp bij CLARiSUITETM-
netwerkoplossingen

Technische FAQ

Overzicht
De IT-infrastructuur op gebied van veiligheid, integriteit en stabiliteit zijn 
primaire zorgen van Videojet en haar klanten.

Videojet begrijpt dat klanten zich zorgen maken als ze software-oplossingen van een 
leverancier installeren. Om die reden streven we ernaar systemen te leveren die 
eenvoudig passen in de bestaande IT-infrastructuur en een minimale impact hebben. 
Daarom gebruiken we altijd standaard, algemeen aanvaarde en bewezen 
technologieën.

We zorgen ervoor dat onze systemen onze klanten niet blootstellen aan 
veiligheidsrisico's (virussen, conflicten, hackers, denial-of-service (DoS), malware, etc.). 
Aangezien Videojet-apparaten op uw netwerk kunnen worden aangesloten, voeren wij 
grondige tests uit om er zeker van te zijn dat CLARiSUITE in de standaard 
netwerkarchitecturen werkt.

Met dit document willen we eventuele vragen beantwoorden van de IT-organisaties 
van onze klanten over de implementatie van onze CLARiSUITE-oplossing. Onze 
experts zijn staan altijd voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

De commitment van Videojet:

• Uw netwerk, apparatuur en gegevensintegriteit handhaven en beschermen tijdens 
alle fases van de implementatie en uitvoering van de oplossing.

• Installaties controleren om zeker te zijn dat ze correct werken in uw omgeving.

• De toegang en wijziging van uw gegevens alleen toestaan voor bevoegde 
gebruikers.

• De toegang van gebruikers tot administratieve hulpprogramma's en 
gebruikerstoepassingen verifiëren.

Management 
samenvatting
Uw bedrijf heeft een software-oplossing CLARiSUITETM 
van Videojet aangeschaft, of overweegt deze te kopen. 
Deze software moet in uw omgeving worden 
geïnstalleerd en moet communiceren met op LAN 
aangesloten Videojet-printers.

Dit document beschrijft de technische infrastructuur. 
Kort samengevat:

• Er is geen externe toegang (naar of uit uw omgeving) 
vereist bij deze software.

• Het instellen van een netwerk gaat volgens de protocollen 
en configuraties binnen de sector.

• Meerdere netwerklandschappen worden ondersteund om 
installatie binnen uw netwerkinfrastructuur mogelijk te 
maken.

• Standaard Windows®-software wordt ondersteund op 
verschillende hardware (van pc tot virtuele server).

• Er zijn geen softwareconflicten of afhankelijkheden 
bekend op de vereiste versies van internetbrowser, Java, 
etc.



U beschermt apparaten in uw netwerk achter 
veiligheidsfuncties zoals firewalls en 
proxyservers. Als een oplossing van derden 
wijzigingen vereist aan deze 
netwerkbescherming, wordt de toegang 
waarschijnlijk geweigerd. Daarom is deze 
vorm van toegang niet nodig voor de Videojet 
CLARiSUITE-oplossing op het volledige 
functieniveau.

Als u externe toegang of uitgebreide 
ondersteuningsniveaus wilt ontvangen, kan 
Videojet deze functie implementeren terwijl er 
rekening wordt gehouden met uw beveiligings- en 
toegangscontrole. Deze geavanceerde 
ondersteuningsniveaus worden uitsluitend op uw 
aanvraag geïmplementeerd.

2 

CLARiSUITE is een 
open systeem dat via 
programmatische, realtime 
interfaces door externe 
software-oplossingen kan 
worden beheerd.

Externe toegang  
tot uw netwerk

De Videojet CLARiSUITE-
oplossing vereist geen externe 
connectiviteit - ingaand of 
uitgaand of naar/van uw 
netwerk. Er is uitsluitend een 
LAN-verbinding nodig tussen de 
CLARiSUITE leader controller en 
de printer(s).
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• Taakselectie en controle van afgedrukte codes kan worden uitgevoerd 
met barcodes en camera's. Deze kunnen rechtstreeks zijn aangesloten 
op de printer of op CLARiNET-taakbeheer via TCP/IP of seriële 
communicatiepoorten.

• CLARiSUITE is een open systeem dat via programmatische, realtime 
interfaces door externe software-oplossingen kan worden beheerd. 
CLARiSUITE heeft twee mechanismen om dit te ondersteunen: 1) een 
standaard API die geïntegreerd kan worden met softwaretoepassingen 
met CLARiSUITE specifieke functies en 2) binnen de sector standaard 
Open Process Control (OPC) functies waarmee alle CLARiSUITE-versies 
standaard zijn uitgerust.

Om aan de vereisten van onze klanten te voldoen, heeft CLARiSUITE een 
flexibel installatielandscape. Afhankelijk van de aangeschafte versie kan 
het volledige CLARiSUITE-systeem op één pc/server worden geïnstalleerd 
of verdeeld worden over meerdere apparaten. De beheer- en 
administratie-onderdelen voor afdruktaken (CLARiNET) kunnen 
bijvoorbeeld uitgevoerd worden in een serverruimte waar de 
takendatabase en afdruktaaksjablonen op verschillende servers zijn 
opgeslagen. De ontwerpsoftware voor afdruktaken (CLARiSOFT) kan op 
een of meer pc's in de productieruimtes worden geïnstalleerd, en de taken 
(en gecontroleerde/geconfigureerde systemen) kunnen vanaf meerdere 
webbrowsers in alle productieruimtes uitgevoerd worden. 

Uw implementatievereisten zijn afhankelijk van een combinatie van 
bestaande hardware- en software-architectuur en de operationele 
vereisten van uw productie-afdeling. CLARiSUITE is flexibel genoeg 
om oplossingen te bieden voor deze wijzigingen, terwijl er 
standaard software en netwerktools en -methoden worden 
gebruikt.

• Voor het maken en beheren van afdruktaakgegevens, die naar de 
printers in een CLARiSUITE-netwerk zijn verzonden, om op uw 
producten en verpakkingen te printen.

• Printers zijn verbonden in een netwerk.

• Een database om de taakgegevens op een centrale plek op te slaan. 
CLARiSUITE wordt met een eigen database geleverd (MS 
Access-formaat), die meestal op hetzelfde apparaat is geïnstalleerd als 
CLARiSUITE, maar ook op een andere plek binnen uw netwerk kan 
worden geïnstalleerd als u dat wilt. CLARiSUITE kan tevens een externe 
ODBC-gegevensbron gebruiken voor de takendatabase.

• CLARiSUITE slaat gegevens over gebeurtenissen, productie en 
efficiency op in tekstlogbestanden (.CSV) of op een Microsoft SQL 
Server Express database (afhankelijk van de aangeschafte 
CLARiSUITE-versie).

• Afdruktaken naar de printers verzenden. Er kan vanaf de centrale 
administratiesoftware of vanaf een webbrowser naar een printer/
meerdere printers verzonden worden, of opdracht gegeven worden 
vanaf de centrale database rechtstreeks vanaf de gebruikersinterface 
van de printer (en vervolgens verder worden verspreid naar andere 
printers in het CLARiSUITE-netwerk).

• Afhankelijk van de aangeschafte CLARiSUITE-versie, wordt het 
afdruktaakbeheer van de software uitgevoerd als Windows®-applicatie 
of Windows®-service. Als het als een Windows-service wordt uitgevoerd, 
zijn Microsoft Internet Information Services (IIS) en .NET 4.5 
Framework ook vereist.

• Om alle CLARiSUITE-versies te kunnen gebruiken is een licentie vereist. 
Afhankelijk van de aangeschafte CLARiSUITE-versie, wordt er een 
licentie verstrekt op basis van op software gebaseerde 'licentiesleutels' 
of hardware 'dongels'. Licentiehardwaredongels hebben een 
USB-aansluiting nodig.

Algemeen overzicht  
CLARiSUITE

CLARiSUITE bestaat uit een 
groep softwaremodules die 
samenwerken:
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Op onderstaande afbeelding wordt een gedetailleerde CLARiSUITE-installatie weergegeven die op één apparaat wordt uitgevoerd.

CLARiSUITE en haar interactie 
met uw netwerk

Videojet CLARiSUITE-printernetwerk

CLARiSUITE

Netwerkaansluitkast

Ethernet

USBSchakelaar
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CLARiSUITE is een zeer schaalbare oplossing die complexe, 
gedistribueerde computeromgevingen kan ondersteunen. Met 
IIS-integratie heeft u de mogelijkheid tot administratie, taakbeheer, 
printerbeheer en rapporteren/monitoren van geografisch verschillende 
locaties via aan standaard webbrowser. CLARiSUITE kan ook 
geïntegreerd worden in bestaande services en applicaties om eerdere 
investeringen rendabel te maken.

Videojet CLARiSUITE-printernetwerk

Netwerkaansluitkast

Ethernet

USB

CLARiNET-taakbeheer

IIS-webserver

Taakgegevens

Productiesysteem

Afdruktaaksjablonen

Internet
Browsers

CLARiSOFT-
afdruktaakontwerp

CLARiSOFT-
afdruktaakontwerp

Schakelaar



Bijvoorbeeld, de IP65 Ethernet aansluitingen in onze printers 
bieden een stevigere en duurzamere aansluiting en kunnen worden 
gebruikt in niet-IP65 omgevingen.

Industrieel ethernet (zoals Ethernet/IP) wordt niet ondersteund door 
CLARiSUITE / Videojet-printers.

De types netwerkverkeer tussen CLARiSUITE en de printers vallen 
in een van de volgende categorieën:

• Afdruktaak verzenden. Indien nodig worden de (door operators) op 
de producten en verpakkingen af te drukken berichten van CLARiSUITE 
naar de printer(s) verzonden. Taakgegevens (uit de takendatabase) 
worden verwerkt in een afdruktaaksjabloon op de computer met 
CLARiNET of CLARiSOFT voordat ze worden verzonden. Afdruktaken 
zijn klein – meestal minder dan 100 KB. Als de taak wordt gestart, 
wordt de afdruktaak van de database naar de printer verzonden om 
ervoor te zorgen dat de meest recente versie wordt gebruikt. De 
afdruktaak wordt eenmaal verzonden, ongeacht het aantal keren dat 
het tijdens de taak wordt afgedrukt (wordt gedurende de taak in het 
printergeheugen opgeslagen).

• Statusupdates. De printers blijven de CLARiSUITE management 
console voorzien van statusinformatie. De status van printers wordt om 
de paar seconden gecontroleerd (configureerbaar) en gebeurtenissen, 
zoals een statuswijziging van een printer (online, offline, storing) 
worden ook naar CLARiSUITE verzonden. Deze statusupdates zijn  
klein en hebben geen invloed op de netwerkprestatie (minder dan  
100 bytes).

• Indien er barcodescanners worden gebruikt om de afgedrukte code te 
controleren, kunnen er kleine statusafdruktaken (met de 
barcodegegevens) worden verzonden binnen het netwerk. Deze 
afdruktaken zijn normaal gesproken kleiner dan 100 bytes en worden 
verzonden na het lezen van iedere afgedrukte code.

Kortom, het netwerkverkeer heeft, zelfs bij een hoge afdruksnelheid 
en validatie, weinig of geen invloed op uw netwerk binnen een 
normaal CLARiSUITE-printernetwerk. 

De makkelijkste manier 
om een netwerk in te 
stellen is CLARiSUITE en 
printers als standalone 
te gebruiken binnen 
een geïsoleerd netwerk. 
Videojet-klanten kiezen 
meestal voor deze optie.

Algemeen  
netwerkoverzicht
De printers van Videojet moeten met een netwerk verbonden zijn via 
ethernet of seriële communicatiepoorten. Bij aansluiting binnen een IP65 
compatibele omgeving, moet u de ethernet-kabels met een IP65-verbinding 
op de printers aansluiten. U kunt deze rechtstreeks bestellen bij uw lokale 
Videojet vertegenwoordiger. 
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Netwerkinstelling 
voor CLARiSUITE-
bewerkingen

Algemene instelinformatie
Als we het in dit document over het 'CLARiSUITE-netwerk' hebben, 
bedoelen we de CLARiSUITE-oplossing, de apparaten waarop het 
wordt uitgevoerd en alle apparaten (printers en scanners) waarmee 
wordt gecommuniceerd.

De makkelijkste manier om een netwerk in te stellen is CLARiSUITE en 
printers als standalone te gebruiken binnen een geïsoleerd netwerk. 
Videojet-klanten kiezen meestal voor deze optie.

Verder is integratie in het bestaande LAN van de klant een optiek. Dit kan 
met of zonder subnetten worden bereikt. Als er voor deze methode wordt 
gekozen en de klant CLARiSUITE en het printernetwerk los wil koppelen, 
kan dit door twee netwerkinterfacekaarten (NIC) te installeren op de 
computer die de CLARiNET-afdruktaak uitvoert en het printernetwerk 
beheert.

Aanbevelingen IP-adres
Onze klanten mogen zoveel IP-adressen/bereiken, gateways 
en subnetmaskers toewijzen als ze willen. Als u bent verbonden 
met uw LAN, moet het IP-adresbereik worden toegewezen op 
basis van de andere apparatuur die u heeft aangesloten in uw 
netwerkconfiguratie. U kunt zelf aangeven welk IP-adres er gebruikt 
kan worden. Verder raden we aan een schriftelijk document van de 
toewijzing van het IP-adres te bewaren.

Alle Videojet-apparatuur gebruikt statische IP-adressen. Daarom moeten 
de geleverde IP-nummers (of het bereik) permanent worden toegewezen 
aan het CLARiSUITE-netwerk. Als u in dit geval DHCP gebruikt, moet u 
ervoor zorgen dat het toegewezen bereik wordt geblokkeerd om ervoor te 
zorgen dat het niet aan een ander apparaat wordt toegewezen.

Als u van plan bent een stand-alonenetwerk te gebruiken, wordt er 
een voorbeeld IP-adresschema weergegeven:

1. Configureer de CLARiSUITE PC om IP adres 192.168.0.1 en Submask 
255.255.255.0 te gebruiken

2. Configureer iedere printer en niet-printend apparaat (scanner, terminal 
server) met een uniek IP-adres, bijv. 192.168.0.101, 192.168.0.102, etc. 
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Klant geleverde hardware
CLARiSUITE werkt op standaard pc/serverhardware (32 of 64 bit 
architectuur – zie volgende deel over software voor informatie over 
besturingssystemen).

Een standaard pc is meestal krachtig genoeg om de software uit te 
voeren. Alleen voor grotere installaties (meer dan 30 printers) is een 
krachtigere computer vereist.

Afhankelijk van de versie van de aangeschafte CLARiSUITE, kan de 
complete software-oplossing geïnstalleerd worden op één apparaat, of 
kunnen er naar wens afzonderlijke componenten apart op verschillende 
apparaten geïnstalleerd worden (bijvoorbeeld externe designsoftware 
voor afdruktaken op een tweede apparaat). Raadpleeg voordat u een 
order plaatst uw Videojet CLARiSUITE-specialist voor verschillende 
installatielandscapes en licentiemodellen om deze landscapes te 
ondersteunen. Op deze manier weet u zeker dat het gewenste 
installatielandscape kan worden ondersteund en dat er voldoende 
licenties/dongels zijn besteld.

Er is één NIC vereist om verbinding te maken met het netwerk.  
Raadpleeg het vorige deel over netwerkmodellen met een specifiek 
installatielandscape waarbij twee NIC's vereist zijn.

Virtualisatie
CLARiSUITE kan op een virtuele server worden uitgevoerd. Als deze 
optie vereist is, raadpleegt u uw Videojet-vertegenwoordiger om er 
zeker van te zijn dat de juiste softwareversie wordt geleverd en dat 
u de nodige ondersteuning krijgt van ons technische team.

Door Videojet geleverde 
hardware
In sommige landen is het mogelijk om CLARiSUITE  vooraf 
geïnstalleerd, op een door Videojet geleverde pc te verkrijgen, 
die voldoet aan de basisvereisten van uw bedrijf. Deze machine 
wordt ingesteld en getest alvorens ze wordt verzonden door 
Videojet. Machines worden geleverd met fabrieksgarantie. 
Videojet aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de 
ondersteuning of het onderhoud van deze hardware. Deze 
machine wordt geïnstalleerd met de meest recente CLARiSUITE 
ondersteunde versie van het Windows besturingssysteem. 
Automatische update wordt uitgeschakeld op dit apparaat en 
moet uitgeschakeld blijven.

Er wordt vooraf geen anti-virussoftware geïnstalleerd, zodat u de 
gewenste oplossing van uw bedrijf kunt installeren. CLARiSUITE staat 
erom bekend compatibel te zijn met de meeste merken van anti-virus 
software – check met uw Videojet vertegenwoordiger of uw systeem 
compatibel is. 

Hardware en  
besturingssystemen computer

Hardware

Zie Bijlage 1 voor een volledige lijst met ondersteunde hardware en software.
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Software

Software-updates
De Videojet-benadering voor alle productontwikkeling is gebaseerd 
op 'continue verbetering'. Nieuwe versies (upgrades en service 
updates) van onze software worden af en toe beschikbaar gemaakt. 

Onze software wordt geleverd met een garantie. Er zijn uitgebreide 
garantie-1 en onderhoudsopties voor software beschikbaar. Bespreek deze 
opties met uw Videojet-vertegenwoordiger om er zeker van te zijn dat u de 
meest recente versie van CLARiSUITE gebruikt.

1. De garantieperiode is afhankelijk van de regio waarin de software wordt aangeschaft

CLARiSUITE werkt uitsluitend in een 
Windows®-omgeving. Videojet ondersteunt 
de software niet in een andere omgeving / 
Windows-emulatiesoftware.

De software wordt normaal gesproken geïnstalleerd door een 
gekwalificeerde Videojet-monteur als onderdeel van de aangeschafte 
oplossing. Als uw bedrijf ervoor kiest de software zelf te installeren, 
ontvangt u de software, een handleiding voor installatie en instelling, en 
kunt u gebruik maken van de telefonische helpdesk.

Laat het uw Videojet-vertegenwoordiger weten als CLARiSUITE wordt 
geïnstalleerd op een gedeeld apparaat met andere software. We zullen, 
indien mogelijk, een dergelijke configuratie uitgebreid testen voor de 
software definitief op uw locatie wordt geinstalleerd.

Een standaard pc is 
meestal krachtig genoeg 
om de software uit te 
voeren. Alleen voor 
grotere installaties  
(meer dan 30 printers) is 
een krachtiger apparaat 
vereist.
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CLARiSOFT
Designsoftware voor 

afdruktaken

CLARiSUITE
Foundation

CLARiSUITE
Alliance

CLARiSUITE
WebServer

Besturingssysteem Windows® XP (32/64-bit)

Windows® Vista (32/64-bit)

Windows® 7 (32/64-bit) 

Windows® Server 2003 (32/64-bit)

Windows® Server 2008 (32/64-bit)

Windows® 7 (32/64-bit)

Windows® Server 2008 
(32/64-bit)

Processor 1 GHz of hoger  (-20 aansluitingen) 1 GHz of meer

(> 20 aansluitingen) 1,3 GHz of meer

1,4 GHz of meer

Geheugen 1 GB of meer (5-20 aansluitingen) 1 GB of meer

(> 20 aansluitingen) 1 GB of meer

2 GB of meer

Beschikbare schijfruimte 250 MB 250 MB 2 GB

Schermresolutie 1024 x 768 of hoger

Seriële Poort Ja, als er verbinding wordt 
gemaakt met printers via 

RS 232

CLARiSUITE vereist Ethernet-connectiviteit

USB poort 1 vereist 1 vereist indien CLARiSOFT 
op hetzelfde apparaat 

wordt uitgevoerd

Netwerkpoort Niet vereist 10/100/1000 Ethernet

Invoerapparaten Toetsenbord en muis

Vereisten computer- en  
besturingssysteem
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Alliance Alliance SW-licentie CWS (WebServer)
Afdruktaakbeheer/
gegevensbron

• CLARiSOFTTM-database
•  Enkelvoudige query, externe ODBC-gegevensbron, 

bijv. MS Access, MS SQL, etc.

• CLARiSOFTTM-database
•  Enkelvoudige query, externe ODBC-gegevensbron, 

bijv. MS Access, MS SQL, etc.

•  CLARiSOFTTM-database
•  Enkelvoudige query, externe ODBC-gegevensbron, 

bijv. MS Access, MS SQL, etc.

Taakselectie & starten • Via CLARiTYTM-gebruikersinterface
•  Via handscanner die is verbonden met een 

CLARiTYTM-printer2

• Centraal gestart door CLARiNETTM

• Op het netwerk aangesloten barcodescanner
• OPC-server
•  TCP/IP ASCII-opdrachten/ScanPoint-interface

• Via CLARiTYTM-gebruikersinterface
•  Via handscanner die is verbonden met een 

CLARiTYTM-printer2

• Centraal gestart door CLARiNETTM

• Op het netwerk aangesloten barcodescanner
• OPC-server
•  TCP/IP ASCII-opdrachten/ScanPoint-interface

• Via CLARiTYTM-gebruikersinterface
•  Via handscanner die is verbonden met een 

CLARiTY-printer2

• Gestart via webbrowser
• Op het netwerk aangesloten barcodescanner
• OPC-server
•  TCP/IP ASCII-opdrachten/ScanPoint-interface

Barcode validatie • Scanner aangesloten op CLARiTYTM-printer
• Op het netwerk aangesloten barcodescanner

• Scanner aangesloten op CLARiTYTM-printer
•  Op het netwerk aangesloten barcodescanner 

(volledig)

• Scanner aangesloten op CLARiTYTM-printer
•  Op het netwerk aangesloten barcodescanner 

(beperkt)

Codevalidatie (Vision) • Via CLARiTYTM-printer3

•  Op het netwerk aangesloten Cognex Insight-
camera

• Via CLARiTYTM-printer3

•  Op het netwerk aangesloten Cognex Insight-
camera

• Via CLARiTYTM-printer3

•  Op het netwerk aangesloten Cognex Insight-
camera

Operationele modus •  Windows® (7, 8, 10, Server 2008R2, Server 2012, 
Server 2016) toepassing op lokale server

•  Windows® (7, 8, 10, Server 2008R2, Server 2012, 
Server 2016) toepassing op lokale/gevirtualiseerde 
server

•  Windows® (7, 10, Server 2008R2, Server 2016) 
service op lokale/gevirtualiseerde server

Gebruikersinterface / 
HMI

• Via een pc •  Pc-gebaseerd bij gevirtualiseerde toegang via 
extern bureaublad naar gevirtualiseerde machine

• Via een webbrowser

Licentie • Dongel • Software • Software

Activiteiten loggen •  Gebeurtenis/productie/efficiency/OEE naar 
tekstbestand

•  Gebeurtenis/productie/efficiency/OEE naar 
tekstbestand

• Exporteren naar CSV-bestand

OPC-server Ja Ja Ja

Variabele gegevensinvoer Alle velden Alle velden Alleen tekstvelden

Printvoorbeeld taak Ja Ja Nee

1 1210/1220 niet ondersteund 
2 Handscanner, rechtstreeks aangesloten op USB- of RS232-poort van CLARiTY-printer 
3 Vastgemonteerde camera, rechtstreeks aangesloten op RS232-poort van CLARiTY-printer. Neem contact op met uw plaatselijke Videojet-vertegenwoordiger om de camerafuncties te bespreken. 
4 Afhankelijk van configuratie; raadpleeg uw plaatselijke Videojet-vertegenwoordiger

Continuous inkjet
- 1000-lijn1

- 1860/1880
- 1580
- 1280/1240

Doos coderen/ 
label print & apply
- 2361
- 2351
- 2120
- 9550 Labels printen

- Sato printengine
- Zebra-printengines

Thermo inkjet
- 8610
- 8520
- 8510
- Wolke m610 advanced

Lasermarkeren4

- De meeste CO2-lasers
- De meeste fiberlasers

Thermo transfer 
overprinters
- 6530
- 6420
- 6330
- 6320
- 6220

Compatibele 
Printers



Bel met 0345-636 522 
stuur een e-mail naar info.nl@videojet.com
of ga naar www.videojet.nl

Videojet Technologies B.V. 
Gildenstraat 33
4143 HS Leerdam
Nederland
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kennisgeving ontwerp- of specificatiewijzigingen door te voeren. Windows is een 
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tg-clarisuite-nl-0921

Hoofdkantoor

Videojet verkoop- en servicekantoor

Productie en productontwikkeling

Landen met Videojet verkoop en 
service

Landen met verkoop en service van 
Videojet-partners

Peace of Mind

Videojet Technologies is een wereldwijde leider op het gebied van 
productidentificatie en levert producten voor inline printen, coderen 
en markeren, plus toepassingsspecifieke vloeistoffen en diensten om 
productlevenscycli te verbeteren.
 Ons doel is samenwerken met klanten die verpakte 
consumentengoederen, farmaceutische en industriële 
goederen produceren en hun productiviteit te vergroten, hun 
merken te beschermen en uit te breiden, en de trends en regels 
van de branche voor te blijven. Dankzij onze experts en 
brancheleidende technologie voor continuous inkjet (CIJ), 
thermo inkjet (TIJ), lasermarkering, thermo transfer overprinten 
(TTO), verpakkingscodering en labeling heeft Videojet 
wereldwijd al meer dan 400.000 printers geïnstalleerd. 

Onze klanten vertrouwen op producten van Videojet om 
dagelijks meer dan tien miljard producten te printen. Direct 
Operations biedt ondersteuning voor verkoop, toepassing, 
service en training met wereldwijd meer dan 4000 teamleden 
in 26 landen. Daarnaast omvat het distributienetwerk van 
Videojet meer dan 400 distributeurs en OEM's in 135 landen. 


