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Voorkom verpakkingscodeerfouten en maak de
impact ervan op uw bedrijf zo klein mogelijk
Codeerfouten kosten veel geld, niet alleen voor
de productielijnen maar voor het hele bedrijf.

Juiste productcodes zijn belangrijk voor fabrikanten van
fast-moving consumer goods (FMCG), en helpen de
aanvoerefficiëntie en zichtbaarheid te verbeteren terwijl
klanten worden voorzien van belangrijke informatie over
de producten die ze kopen. Tegenwoordig zijn juiste
codes niet alleen belangrijk, maar ook essentieel.

In het kort
• Codeerfouten tasten de productkwaliteit aan en leiden tot
onacceptabele kosten in het bedrijf door verspilling, herbewerking,
boetes, aantasting van de merkreputatie, etc.
• De meeste verkeerd gecodeerde producten worden veroorzaakt door
gebruikersfouten.
• Codecontrole is een benadering om proactief fouten te voorkomen
door berichtaanmaak- en taakselectieprocessen zo foutbestendig
mogelijk te maken.
• Videojet maakt het concept en de implementatie van codecontrole
toegankelijk met de CLARiTY™-interface, CLARiSOFT™ pc-software
voor de aanmaak van berichten en regels, en de CLARiNET™database connectiviteits- en netwerkaansturingsoplossing voor het
beheer van meerdere codeer- en labeltechnologieën.
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De kosten als gevolg van codeerfouten
Codeerfouten kosten veel geld, niet alleen voor de
productielijnen maar voor het hele bedrijf. Allereerst zijn er
kosten voor herbewerking, ervan uitgaand dat het product
daadwerkelijk kan worden herbewerkt en de fabriek de
capaciteit ervoor heeft. In een 24/7-productieomgeving is
dat misschien niet mogelijk. Of het kan zijn dat zodra het
product is gecodeerd, deze onmogelijk opnieuw te coderen
of verpakken is. Het afvoeren van een verkeerd gecodeerd
product is vaak duurder dan herbewerking, maar soms is
het de enige optie.
En dat is niets vergeleken met de moeite en kosten van
verkeerd gecodeerde producten die op de winkelschappen of
bij de consumenten thuis terechtkomen. Naast de kans op
boetes loopt het merk zelf het risico op kostbare
reputatieschade. Het product kan niet verkrijgbaar zijn terwijl
nieuwe voorraden worden aangeleverd, zodat klanten in de
tussentijd andere merken kopen. En in opvallende zaken
kunnen mediaberichten leiden tot terugvallende verkopen,
zelfs als het product alweer op de winkelschappen ligt.
De meeste organisaties hebben moeite om de ware kosten
van verloren gegane producten en productcapaciteit ten
gevolge van codeerfouten te kwantificeren, laat staan van

Codeerfouten komen voor. En ze
komen zelfs vaak voor. Videojet
ondervroeg recentelijk diverse
FMCG-fabrikanten en ontdekte dat ze
allemaal te maken hebben met
codeerfouten. Veel van hen zelfs
regelmatig. Bijna de helft van de
onderzochte bedrijven ondervond
minstens eenmaal per week problemen
dankzij codeerfouten, een kwart zelfs
eenmaal per dag.

60%

Percentage respondenten

De realistische
frequentie van
codeerfouten

reputatieschade. Het meeste bewijs is anekdotisch. In veel
gevallen is het management zich niet bewust van de omvang
van codeerproblemen.
Een andere factor die het berekenen van de werkelijke kosten
compliceert is dat veel bedrijven geen aandacht geven aan
codeerfouten in hun efficiencyverslagen. Vaak wordt
aangenomen dat codeerfouten worden opgemerkt door
frequente inspecties en vervolgens worden hersteld. De
specifieke kosten van herbewerking blijven verweven met
algemene metingen van lijn-inefficiëntie, zodat er vaak geen
inzicht is in het cumulatieve effect van deze fouten.

Onderzoek: frequentie van codeerfouten
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Videojet vond een onaanvaardbaar aantal codeerfouten bij de ondervraagde
FMCG-fabrikanten.
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Het is beter fouten te voorkomen
dan achteraf de schade te moeten
berekenen
Meer dan de helft van de codeerfouten wordt veroorzaakt door de
gebruiker – uit ons onderzoek blijkt dat dit zo’n 50 tot 70 procent is.

De meest voorkomende fouten zijn
verkeerde gegevensinvoer en onjuiste
taakselectie. In ons onderzoek ontdekten
we dat die twee fouten samen de oorzaak
waren voor 45 procent van alle
codeerfouten.
Zelfs als het probleem wordt herkend,
reageren veel bedrijven door simpelweg
meer controles tijdens de verpakkingsfase in
te voeren. De precieze oorzaken, zoals
verkeerd ingevoerde codes, worden zo
echter niet aangepakt, noch de met

herbewerking geassocieerde problemen en
kosten of de uiteindelijke afname in
fabrieksefficiency.

Waarom de juiste codering
belangrijk is

Het is in het belang van de fabrikant om
inzicht te krijgen in de omvang en kosten
van codeerfouten en er maatregelen tegen
te nemen. Bovendien eisen veel
handelspartners dat aan codeernormen is
voldaan, waaronder het implementeren en
documenteren van methoden om
codeerfouten te elimineren.

Fabrikanten zoeken altijd manieren om:

• Afvalkosten door codeerfouten te verminderen
• Herbevoorradingskosten voor de vervanging van
teruggeroepen of teruggehaalde producten te
verminderen
• De kans op omzetverlies door het versturen van
onjuiste producten te verkleinen

Vaak voorkomende gebruikersfouten die tot
codeerproblemen kunnen leiden
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• Fouten door de gebruiker bij het opstellen van
berichten en selecteren van taken te voorkomen

PROBLEEM

VOORBEELD

VIDEOJET OPLOSSING

Onjuiste gegevens

Gebruiker koos de
verkeerde landcode of de
verkeerde productbeschrijving

Te scrollen taakselectie
met voorbeeldoptie voordat
de uiteindelijke keuze wordt
gemaakt

Ongeldige gegevens

Gebruiker koos een datum in
het verleden of de toekomst,
niet in overeenstemming met
de klantwensen/
producthoudbaarheid

Kalenderweergave beperkt
tot vooraf gedefinieerde
acceptabele data

Omgezette
gegevens

Gebruiker heeft verkeerde
datum ingevoerd: 1/9/13 in
plaats van 9/1/13

Kalenderkeuzeoptie
is beschikbaar zodat de
datum niet ingevoerd hoeft
te worden

Niet geautoriseerd
toegang

Ongeautoriseerde gebruiker
heeft ‘onacceptabele’ codes
en/of berichten op het product
ingevoerd

Blokkeerfuncties om te
voorkomen dat codegegevens
op de lijn worden gewijzigd

• De kans op imagoschade te verkleinen door de
omvang van eventuele recalls te beperken
• Te voldoen aan de eisen van handelspartners en
controle-instanties voor productkwaliteit
en -traceerbaarheid
Met betrouwbare juiste codes worden al deze kwesties
van tevoren aangepakt voordat er problemen kunnen
ontstaan.

Onderzoek: oorzaak van codeerfouten
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Meer dan 70 procent van de codeerfouten wordt veroorzaakt door
gebruikersfouten, met bijna de helft door fouten bij code-invoer en taakselectie.

Foutbestendig door het juiste
ontwerp:
Foutbestendige codeerprocessen
Fabrikanten hebben proactieve oplossingen nodig om deze
problemen aan te pakken, in plaats van te reageren op
codeerproblemen nadat ze hebben plaatsgevonden en de kosten
alleen maar oplopen.
Er zijn twee manieren om codeerproblemen in de productielijn te
verhelpen:
• Proactief de kans op fouten verkleinen
• Fouten proberen te ontdekken zodra deze plaatsvinden om
zoveel mogelijk verspilling te voorkomen, de fout direct te
herstellen om zo snel mogelijk weer te produceren
Het is geen kwestie van kiezen. Zelfs als u doeltreffend
codeerfouten voorkomt, moet u snel kunnen reageren als er iets
verkeerd gaat om de schade te beperken. Maar het is duidelijk
dat investeren in preventie zich meermaals terugbetaalt in
vergelijking met herstelkosten.

Code Assurance:
Een veelomvattende benadering van codeerkwaliteit
Code Assurance is Videojets veelomvattende benadering om fouten
te voorkomen of te elimineren in codeer- en markeerprocessen.
Wij denken dat hardware- en softwarecomponenten de
gegevensinvoer kunnen vereenvoudigen en moeten helpen
gebruikersfouten te voorkomen, zowel bij de code-invoer als bij
de taakselectie. Daarnaast denken we dat de structurele stroom
van codeerprocessen opnieuw kan worden ontworpen om
gebruikersinteracties te minimaliseren. Zo kunnen fouten worden
voorkomen, door het automatisch versturen van de juiste codes naar
de juiste printers voor de juiste taken.

De Code Assurance methode van
Videojet is afhankelijk van vier
uitgangspunten
1. Eenvoudige berichtselectie, zodat de gebruiker het juiste bericht
voor de juiste taak selecteert.
2. Beperkte input van de gebruiker tot alleen de absoluut essentiële
punten.
3. Zoveel mogelijk geautomatiseerde berichten met vooraf
gedefinieerde regels die onjuiste invoer helpen voorkomen.
4. Gebruik van betrouwbare gegevensbronnen –
zoals MES, SCADA, ERP of andere IT-bedrijfssystemen – zodat de
geschikte informatie automatisch naar de printer wordt gestuurd als
de gebruiker een taak selecteert.
Videojet integreert poka-yoke concepten om gebruikers- en
codeerfouten te helpen verminderen.
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Op pc en netwerkbasis:
Maken en beheren
van berichten

In de afgelopen decennia zijn
fabrikanten steeds vaker overgegaan
van kwaliteitsgarantie op basis van
steekproefsgewijze controle naar
proactieve oplossingen voor preventie.
Deze vaak als “poka-yoke” aangeduide
benadering richt zich op een vooraf
ingesteld proces. Efficiënte
productieprocessen worden voorzien van
veiligheidsfuncties die gebruikers in
staat stellen om een fout onmiddellijk te
achterhalen en te herstellen. Of, indien
gewenst, om fouten te voorkomen
ondanks de handelingen van de
gebruiker.
Videojets oplossing begint met in de
gebruikersinterface ingebouwde poka-yoke
functies. Klanten kunnen hierop verder
bouwen door krachtige poka-yoke
mogelijkheden toe te voegen via pc- en
netwerkberichtenaanmaak en -beheer.

De CLARiTY™-gebruikersinterface
implementeert de beginselen 1–3.
Het is een integraal onderdeel van onze
nieuwe generatie inkjetcodeerders, thermal
transfer overprinter, grootkarakter codeeren thermische inkjetproductlijnen.
CLARiSOFT™ op Windows gebaseerde
software biedt extra ondersteuning voor
de beginselen van 2 en 3.
Onze op Windows gebaseerde software
elimineert code-ontwerp van de
productievloer en neemt de noodzaak weg
voor het laden van individuele berichten op
elk printerinterface.

CLARiNET™ elimineert de noodzaak voor
beginsel 1, versterkt beginselen 2 en 3
en implementeert beginsel 4 volledig.
Onze netwerkconfiguratie- en
aansturingsoplossing haalt de gegevens uit
betrouwbare gegevensbronnen om de
juiste codes naar de juiste printers voor de
juiste taken te sturen. CLARiNET™ kan
codeerberichten versturen naar meerdere
codeer- en labelmachines in de fabriek – en
zelfs in meerdere fabrieken – wat beheer
eenvoudiger maakt en codeerfouten door
verkeerde gebruikersinvoer vrijwel
elimineert.

De onderdelen van CLARiSUITE versterken elkaar door de toevoeging van
extra controlefuncties, en het verminderen van menselijke interactie

CODE ASSURANCE

CLARiTY™
Codes creëren op de printer

CODE ASSURANCE

CLARiSOFT™
Codes creëren op een desktop met
vergrendelfuncties

CODE ASSURANCE

CLARiSUITE™ stelt u in staat een codecontrolemodel op te stellen dat het beste aansluit op uw
operationele behoeften.
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CLARiNET™
Het op afstand creëren en
automatisch instellen via het
netwerk

Hoe meer codecontrole de organisatie invoert, hoe minder
risico er is op door de gebruiker veroorzaakte, kostbare
codeerfouten.

Poka-Yoke: Foutbestendig
door het juiste ontwerp
De term “poka-yoke” is bedacht door Shigeo
Shingo, een vooraanstaand expert van het
Toyota-productiesysteem. Het wordt uitgesproken
als Pokaa Yokee en betekent letterlijk “voorkom
fout.” Het idee is om het ontwerp van processen
foutbestendig te maken, zodat fouten lastig
(idealiter onmogelijk) te maken zijn, eenvoudig te
herkennen zijn en te makkelijk te verhelpen zijn
mochten ze zich toch voordoen.
Het concept van poka-yoke begon in 1961 met
een simpele verandering in de manier waarop
arbeiders schakelaars samenstelden. In plaats
van de onderdelen tijdens het werk uit een bak te
pakken, werd de arbeiders geleerd de benodigde
onderdelen voor het begin van het werk op een
blad te leggen. Deze eenvoudige verandering in
het procesontwerp verhielp het veelvoorkomende
probleem van ontbrekende onderdelen in veel
schakelaars die naar klanten waren gestuurd. Als
een onderdeel op het blad bleef liggen, wist de
arbeider dat het opnieuw moest, voordat hij
verder kon met de volgende schakelaar.
Het poka-yoke principe is sindsdien toegepast op
talloze, veel ingewikkeldere processen, maar de
essentie van de eerste poka-yoke oplossing geldt
ruim 50 jaar later nog steeds: De oplossing moet
efficiënt en eenvoudig te implementeren zijn en
een juiste bediening garanderen zonder de
noodzaak voor constante aandacht of een
feilloze uitvoer van de gebruiker. Eigenlijk zou een
gebruiker niet eens nodig hoeven zijn.

Laten we eens kijken wat Code Assurance betekent en hoe deze
Videojet-oplossingen fabrikanten kunnen helpen dit te bereiken.

Van individuele gebruikersinteracties
tot bedrijfsbrede automatisering
Een kerndoel van Code Assurance is het vereenvoudigen van het
proces van berichtselectie en het beperken van verkeerde invoer,
zodat gebruikers gegarandeerd het juiste codebericht invoeren en
het juiste bericht voor de juiste taak toepassen. Vooraf gedefinieerde
codeerregels automatiseren het aanmaken van berichten zoveel
mogelijk, minimaliseren de dagelijkse gebruikersinput en garanderen
tegelijkertijd dat noodzakelijke input voldoet aan beleid en logica
voor een bepaalde taak.
Hoewel het onmogelijk is om de gebruikersinput geheel te
elimineren, kan de intelligente CLARiTY™-interface de input beperken
tot de voor het proces noodzakelijke informatie – en zelfs dan kan de
input worden beperkt tot door beleid bepaalde formaten en
inhoudskeuzes om de kans op gebruikersfouten aanzienlijk te
verkleinen.
De kans op fouten kan verder worden verminderd met CLARiSUITE™codecontroletechnologieën, inclusief CLARiSOFT™ en CLARiNET™.
Deze pc- en netwerktechnologieën verwijderen de noodzaak om
codes op individuele printers aan te maken. Ze creëren een centrale
bron voor de juiste code en verbinden printers met betrouwbare
gegevensbronnen, zorgen voor kwaliteitscontroleoplossingen en
regelen producttraceersystemen binnen uw bedrijf.
Hoe meer codecontrole de organisatie invoert, hoe minder risico er is
op door de gebruiker veroorzaakte, kostbare codeerfouten.
Codecontrole bestaat niet uit één enkele techniek, maar uit een reeks
mogelijkheden die zich uitstrekken van de individuele gebruiker tot
het gehele bedrijfsproces. Codecontrole stelt iedere organisatie in
staat het optimale evenwicht te vinden tussen kosten en
opbrengsten.

7

Een intelligente
gebruikersinterface
implementeren
Bij het evalueren en implementeren van
codecontroleoplossingen beginnen veel
bedrijven met de gebruikersinterface. Het
doel is het beheren en afdwingen van
acceptabele parameters voor het
gecodeerde bericht en om gebruikersfouten
uit het taakselectieproces te elimineren. De
gebruikersinterface van de printer kan
worden uitgerust met diverse functies om
deze doelen te behalen, waaronder:
• Het vereisen van aparte
gebruikersautorisaties voor de
codeaanmaak en taakselectie
• Het beperken van de soorten
codeerparameters die de gebruiker kan
invoeren of deze alleen taken te laten
selecteren uit een lijst van geldige taken
die van tevoren zijn aangemaakt en
opgeslagen
• Het beschikbaar maken van opgeslagen
taken met een logische naam die het te
coderen product goed beschrijft
• Het gebruik van kalenders voor
datumselectie om fouten te voorkomen
die voortkomen uit datumnotaties die
variëren van gebied tot gebied en van
product tot product

• Toewijzen van data offsets zodat
bijvoorbeeld alleen een “tenminste
houdbaar tot”-datum kan worden
geselecteerd uit een reeks toegestane
geldige data voor het product
• Koppelen van “tenminste houdbaar
tot”-data aan “te verkopen tot”-data
zodat, wanneer de “te verkopen
tot”-datum is geselecteerd, de juiste
“tenminste houdbaar tot”-datum
automatisch wordt gegenereerd
• Het instellen van kalenderregels die
gebruikers verhinderen bepaalde data te
kiezen, zoals weekenden of feestdagen,
en ook om te verhinderen dat het
systeem deze data gebruikt in
automatische datumberekeningen
• Het kiezen van data beperken door
middel van een keuzelijst om de kans op
het verkeerd indrukken van toetsen te
voorkomen

Deze doelen moeten worden bereikt terwijl
de gebruiker eenvoudig en efficiënt zijn
werk moet kunnen blijven doen.
Voor het ontwerpen van de Videojet
CLARiTY™-interface hebben we bijvoorbeeld
een groot 264 mm (10,4 inch)
gebruiksvriendelijk touchscreen
ontwikkeld – met makkelijk te lezen fonts,
duidelijk te onderscheiden kleuren en goed
reagerende toetsen.
Samen met de kalenderselectie,
vervolgkeuzemenu’s, veldprompts en
andere Code Assurance-functies zoals
hierboven benoemd, maakt het fysieke
ontwerp van de CLARiTY™-interface het
vrijwel onmogelijk voor een redelijk
voorzichtige operator om een verkeerde
code te printen of een verkeerde job te
selecteren.

• Het vragen om invoer in bepaalde velden
en de bevestiging van juiste invoer,
voordat de gebruiker kan beginnen met
afdrukken
• Bevestigen van data voor iedere jobwissel
zodat de juiste job wordt geselecteerd

CLARiTY™ biedt functies voor codecontrole in formaten die begrijpelijk en goed werkbaar zijn.
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Het weghalen van
berichtenaanmaak en -beheer
op de productievloer

Onafhankelijk van de printer levert CLARiSOFT™
een eenvoudige oplossing voor het aanmaken,
bewerken en visueel controleren van berichten,
om deze vervolgens te distribueren naar met
CLARiTY™ uitgeruste codeer- of labelapparatuur in
het bedrijf.
Met een intelligente gebruikersinterface zijn
aparte autorisaties vereist voor
codeaanmaak en taakselectie.
Deze scheiding van functies zorgt dat
bijvoorbeeld een voorman geen
codeerwijzigingen kan doorvoeren die op
productbeheerniveau moeten worden
gemaakt. Op het volgende niveau van
codecontrole worden deze processen nog
verder gescheiden door berichtenaanmaak
en -beheer geheel van de productievloer
weg te halen.
Door deze processen naar een centrale
locatie te verplaatsen, kunnen
codeerberichten worden gemaakt door een
medewerker met de juiste training en
autorisatie, in een omgeving zonder
afleidingen en zonder de druk van het

productiegebied. Videojets CLARiSOFT™software biedt een op Windows gebaseerde
oplossing voor het isoleren en beveiligen
van codeaanmaak en -beheerprocessen
door deze van de printerinterface naar een
pc op een lokaal netwerk te verplaatsen.

De voordelen van Code Assurance zijn:

Onafhankelijk van de printer levert
CLARiSOFT™ een eenvoudige oplossing voor
het aanmaken, bewerken en visueel
controleren van berichten, om deze
vervolgens te distribueren naar met
CLARiTY™ uitgeruste codeer- of
labelapparatuur in het bedrijf. Naast meer
zekerheid voor juiste codering, bespaart
gecentraliseerd berichtenbeheer werk door
het vereenvoudigen van printerinstellingen
en het stroomlijnen van het
wijzigingsproces.

• Verhoogde controle en efficiëntie,
aangezien apart van de productielijn een
bericht kan worden aangemaakt en dit
op elke printer kan worden gebruikt

• Minder overhead en het is niet nodig om
verschillende codedesigns voor
verschillende printertypen in te stellen en
te leren werken met andere
printerspecifieke software

• Betere codeerkwaliteit met minder
fouten dankzij functies als de op wizard
gebaseerde aanmaak van complexe of
samengestelde velden zoals GS1-128
barcodes, naadloze connectiviteit met
een groot aantal databases,
afdrukvoorbeeld voor bevestiging van het
uiteindelijke ontwerp, en nog veel meer
geavanceerde functies
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Implementeren van netwerk-,
aan database verbonden
berichtcontrole

Klanten die het hoogste niveau van Code
Assurance door willen voeren, hoeven
slechts CLARiNET™ aan CLARiSOFT™ toe te
voegen om netwerkcapaciteit te leveren
voor volledige codecontrole in de hele
fabriek of zelfs meerdere fabrieken.
CLARiNET™ kan worden gezien als een
Supervisory Control And Data Acquisition
(SCADA) oplossing voor coderen en labelen.
Met uw bestaande seriële, ethernet- of
draadloze netwerk kan CLARiNET™ worden
gebruikt als een zelfvoorzienend
controlesysteem voor het codeernetwerk –
of kan worden geïntegreerd met SCADA,
fabrieksnetwerken, MES- en ERP-systemen
om deel uit te maken van een bredere
oplossing voor kwaliteitsbewaking in de
onderneming. Met open database
connectivity (ODBC) kunnen berichten
worden aangemaakt in CLARiSOFT™ om te
worden opgeslagen in SQL, ACCESS, Excel
en generieke databases voor connectiviteit
met IT-systemen in de onderneming.
Bij de taakselectie is het door deze
connectiviteit mogelijk de taakinformatie te
halen uit ieder CLARiTY™ codeer- of
labelsysteem en kan het juiste bericht voor
die taak naar de printer of labelmachine
worden gestuurd Taken kunnen worden
geselecteerd met behulp van de
CLARiTY™-interface of worden gescand
vanaf een werkblad met behulp van
bedrade of draadloze barcodescanners voor
nog grotere garantie tegen
gebruikersfouten Industriestandaard Open
Process Control (OPC) functionaliteit biedt
een alternatief mechanisme om taken te
downloaden en te starten, net als het
bekijken van real-time statusinformatie.
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Met CLARiNET™ is het niet meer nodig
om meerdere printers te programmeren,
hetgeen de tijd voor het instellen en
wisselen reduceert.
Met een dynamische, gecentraliseerde
berichtendatabank is het eenvoudig
berichten aan te passen. Elke
berichtaanpassing die eenmaal is, is
automatisch beschikbaar voor alle printers.
Wat nog belangrijker is, is dat dit systeem
voor eenmalig aanmaken en overal te
gebruiken berichten, de kans op
codeerfouten enorm verkleint. En voor nog
meer codecontrole kunnen scanners worden
geplaatst langs de verpakkingslijn om codes
direct op nauwkeurigheid te controleren.
Wanneer er een fout wordt gedetecteerd in
de codering kan het alarm worden
ingeschakeld en de lijn automatisch worden
gestopt of het product worden geweigerd.
En doordat alle data opgeslagen zijn in een
veilig, centraal gegevensbeheersysteem
helpt de oplossing ook betrouwbare
producttraceerbaarheid te garanderen.
Dankzij flexibele configuratiemogelijkheden
voor elke fabrieksopstelling, informatiearchitectuur en codeerbehoefte, biedt
CLARiNET™ krachtige codecontrole – en
arbeidsbesparing – door centrale
berichtenaanmaak en automatische
codedistributie naar printers en
labelmachines in uw bedrijf.

De voordelen zijn:
• Nauwkeurige en consistente codes op
verpakkingen voor iedere lijn en voor
meerdere locaties door centrale
berichtenaanmaak en automatische
codedistributie naar printers, labelmachines
en scanners in het netwerk
• Minimale gebruikersinput voor meer
productie-efficiency en minder fouten op de
productievloer
• Lagere kosten, met centrale controle ter
bescherming tegen verspilling, herbewerking
en recalls
• Optionele SCANPOINT-integratie (bedraad of
draadloos), die instellingen op basis van
barcodes levert om gebruikersinput te
elimineren en te garanderen dat het juiste
product en de juiste verpakking worden
gebruikt
• Optioneel geïntegreerde vaste-positie
barcodevalidatie ter bevestiging van de juiste
verpakking
• Optionele intranet weergave van live
prestatie-informatie in de organisatie
• Feedback over prestaties direct op het scherm
en productietellingen in controlelogbestanden
om traceerbaarheid te garanderen en
ondersteuning te verschaffen voor continue
efficiëntieverbeteringen

Aan de slag met
Code Assurance
Om Code Assurance in te bouwen in uw
organisatie, kunt u beginnen met
initiatieven als het herscholen van
gebruikers, het verbeteren van de
werkomstandigheden bij de gegevensinvoer
en het uitvoeren van extra controles voor
bevestiging van een printtaak. Deze en
andere op de gebruiker toegespitste
codecontrolemethoden kunnen fouten
meetbaar terugdringen. Maar ze zijn niet
volledig foutbestendig.
Als u bereid bent om over te stappen op
geautomatiseerde oplossingen met zo
minimaal mogelijk menselijk handelen, kan
Videojet helpen, tot aan het ontwerp en de
integratie van een volledig
lijncontrolesysteem. Wat uw uiteindelijke
Code Assurance doelstellingen ook zijn, u
kunt het beste starten met de Videojet
CLARiTY™-interface.

Videojet heeft de enige
gebruikersinterface op de markt die het
Code Assurance model via poka-yoke
principes kan implementeren.
Het systeem wordt toegepast op een
uitgebreide reeks van Videojet
codeerapparatuur, zoals o.a. de Dataflex®
Plus thermal transfer overprinter, de
2300-serie van hoge resolutieprinters en de
8510 thermische inkjetprinter. Code
Assurance is nu ook beschikbaar op onze
nieuwe Videojet 1550 en 1650 continu
kleinkarakter inkjetprinters, ontworpen om
toonaangevende uptime en
beschikbaarheid te leveren.

Dankzij een gebruiksvriendelijk
touchscreen voor de invoer van vooraf
geprogrammeerde gegevens, helpt
CLARiTY™ printer-voor-printer fouten te
elimineren binnen uw bedrijf.
Daarop voortbouwend maken de
CLARiSOFT™-software en de
CLARiNET™-netwerkcontroleoplossing het
simpel om centraal controle te houden over
uw codeer- en markeerprocessen, wat helpt
bij het elimineren van vrijwel alle mogelijke
fouten.
Naarmate u lagen toevoegt aan uw Code
Assurance oplossing, heeft u via de
gecentraliseerde berichtenaanmaak de
mogelijkheid om een beleid uit te zetten
waarbij alleen vooraf gecontroleerde codes
naar al uw printers gestuurd worden. U
krijgt de mogelijkheid ervoor te zorgen dat
de juiste codes op het juiste product
terechtkomen, met minder risico,
herbewerking en recalls, en zo de
merkreputatie te beschermen. Daarnaast
stroomlijnt u het gegevensbeheer en
vereenvoudigt u productiewissels, wat de
productiviteit opvoert en uw
automatiseringsdoelstellingen ondersteunt.

Videojet biedt uw bedrijf vooruitgang
en staat klaar om u bij dit
proces te helpen.
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Gemoedsrust als norm
Videojet Technologies is een wereldwijde leider op het gebied
van productidentificatie en levert producten voor inline printen,
coderen en markeren, plus toepassingsspecifieke vloeistoffen en
productlevenscyclusdiensten.
Ons doel is om samen te werken met klanten die verpakte
farmaceutische, industriële en consumentengoederen
produceren en om hun productiviteit te vergroten, hun merken
te beschermen en naamsbekendheid uit te breiden, en de
trends en regels van de branche voor te blijven. Dankzij onze
klanttoepassingsexperts en brancheleidende technologie voor
continuous inkjet (CIJ), thermo inkjet (TIJ), lasermarkering,
thermo transfer overprinten (TTO), verpakkingscodering en
labeling heeft Videojet wereldwijd al meer dan 345.000
printers geïnstalleerd.

Onze klanten vertrouwen op producten van Videojet om
dagelijks meer dan tien miljard producten te printen.
Ondersteuning op het gebied van klantenservice, toepassingen,
service en training wordt door meer dan 4.000 teamleden in
26 landen wereldwijd geboden. Daarnaast omvat het
distributienetwerk van Videojet meer dan 400 distributeurs en
OEM’s in 135 landen.

Global Headquarters
Videojet Sales & Service
Manufacturing & Product
Development
Landen met Videojet
Sales & Service
Landen met Videojet-partners
Sales & Service

Bel naar 0345-636 513
E-mail info.nl@videojet.com
of ga naar www.videojet.nl
Videojet Technologies B.V.
Techniekweg 26
4143 HV Leerdam
Nederland
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