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Om oss
Videojet er en verdensledende leverandør av 
koding og merking og er medlem av Danaher 
Product Identification-plattformen. Vi tilbyr 
banebrytende teknologi og systemer som holder 
produksjonslinjer i gang. 

Danaher Business System
Danaher Business System-motoren er drevet av Danahers 
kjerneverdier og driver selskapet gjennom en syklus av endring og 
forbedring: kloke mennesker utvikler store planer og utfører dem 
med verktøy i verdensklasse for å konstruere bærekraftige prosesser, 
noe som resulterer i bedre ytelse. Dette har ført til at Danaher ble 
valgt ut av Fortune som et av verdens mest beundrede selskaper. 
Alle tiltak følger en enkel filosofi som er bygget på fire kundevendte 
prioriteter: kvalitet, levering, kostnad og innovasjon.

Vårt oppdrag
Vi samarbeider med kundene våre for å forbedre driftspåliteligheten og 
produktiviteten deres, beskytte og utvide merkevarene deres, og ligge i 
forkant av industritrender og lovverk.
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Integritet og overholdelse
Videojet er fast bestemt på å bygge virksomheten med integritet. Vi er kjent og 
respektert for å handle ærlig og rettferdig med investorer, leverandører, partnere, 
kunder, medarbeidere og konkurrenter.

Vi tror, og er overbevist om, at grunnlaget for å lykkes er å opptre med integritet 
til enhver tid. Vi streber mot å oppfylle mottoet vårt «Din integritet, vår suksess».

Hos Videojet bestreber vi oss på å levere trygt og svært pålitelig utstyr av høyeste 
kvalitet. Vi jobber også for å redusere bruken av materialer som ikke overholder 
RoHS-direktivet (begrensninger av farlige stoffer), noe vi gjør uten å risikere løftet 
vi har gitt kundene om oppetid.

Videojet er et av over 
20 drivende selskaper i 
Danaher Corporation med et 
felles formål: å hjelpe til med å 
realisere livets potensial.
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Forberedt på å satse 
omdømmet vårt
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Innovativ innebygd trykking og utskrift
Videojet har investert kontinuerlig i forskning og utvikling for å 
løse kundenes utfordringer ved merking og koding.

Blekkstråleskriver (CIJ)
Videojet har over 40 års erfaring med å utvikle CIJ og tilbyr en 
rekke CIJ-skrivere som kan oppfylle mange ulike behov. Dette 
inkluderer banebrytende prediktive funksjoner med forbedret 
registrering og databehandling for å varsle deg om potensielle feil.

Lasermerkingssystemer
Videojet har over 30 års ekspertise innen laserbruk og en 
laserportefølje som omfatter CO2, fiber, UV og annen laserteknologi 
med faststoff. I tillegg tilbyr vi en omfattende portefølje av 
lasertilbehør som bidrar til å gjøre det enklere å integrere systemene 
i produksjonslinjene dine, foruten å maksimere laserytelsen.

Termiske blekkskrivere (TIJ)
Videojets TIJ-skrivere er utstyrt med en imponerende kombinasjon 
av funksjonalitet og brukervennlighet i ett kompakt design. Dette 
gjør dem til en utmerket løsning for en rekke applikasjoner for 
koding og merking.

Folieskrivere (TTO)
Linjen vår med TTO-produkter inkluderer en rekke fordeler 
som er best i sin klasse: luftfri drift, lange båndlengder, høye 
utskriftshastigheter, funksjoner for feilforebygging og enkel 
operatørsamhandling – optimalisert for å dekke dine programbehov.

Dette gjør vi
Vi tilbyr et fullstendig utvalg kodeprodukter, ekspertise i kundeapplikasjon, 
spesialiserte blekk og væsker, avansert programvare og et dedikert globalt 
serviceteam. Slik kan vi hjelpe deg å trykke på praktisk talt alle pakketyper og 
substrater.



Blekk, fargebånd, deler og rekvisita
Videojet produserer blekk internt for skrivere av merkene Videojet, 
Willett, Marsh og Wolke, og vi bruker utelukkende fargestoffer 
og pigmenter av høyeste kvalitet. Videojet har implementert 
strenge kvalitetskontrollprosesser i produksjonen av blekk, 
forbruksmateriell og reservedeler, så du får best mulige trykk- 
og koderesultater. På samme måte produseres reservedeler 
i et ISO-miljø med automatiske testinnretninger for mange 
virksomhetskritiske deler.

Emballasjekoding og etikettering
For å dekke ulike sporingsbehov tilbyr Videojet en rekke 
kvalitetsutstyr for koding av esker, kartonger og beholdere. 
Dette inkluderer høy- og lavoppløsnings blekkbaserte 
emballasjekodingssystemer – i tillegg til automatiske 
etikettskriver- og -applikatorsystemer.

Kommersiell grafikk og adressering
Videojets adresseringssystemer kan by på en rekke funksjoner 
og dekker et stort spekter av applikasjonskrav. Variable 
datatrykkesystemer trykker bilder på direktepost og andre 
posttyper i høy hastighet. 
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Digital fabrikkleder
Kunnskapen vår om skrivere, programvare og dataanalyse gjør oss til en ideell partner for den digitale 
fabrikkutviklingen for å minimere svinn og etterarbeid, samtidig som omstillingene går raskere og mer 
effektivt.

Kodesikring
Videojet tilbyr en rekke løsninger for kodesikring, 
fra Videojet CLARiSUITE™ sin sentraliserte 
meldingsadministrasjon og utskriftskontroll til 
kodevisjonskontrollsystemer. 

Tilkobling
Videojets programvarepakke kan distribueres med 
Ethernet, wifi eller mobiltilkobling for å møte behovene 
dine for datasikkerhet og anleggsinfrastruktur.

Linjeledelse
VideojetConnect™-porteføljen bidrar til å forbedre OEE 
med flåtesynlighet i sanntid, støtte for raskt linjebytte 
og eksterne servicemuligheter.

Sporing
Videojet tilbyr en punkt-til-punkt-løsning for 
produksjonsmiljøet som består av maskinvare, programvare 
og tjenester for sporing, for å bidra til å oppfylle juridiske 
krav og beskytte mot forfalskning og omdirigering.
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Videojets service- og brukerstøtteteam har omfattende erfaring med service og vedlikehold av utstyret vi leverer, og står 
klare til å hjelpe deg med å optimalisere kode- og merkeløsningene dine. Videojet tilbyr også leasingalternativer som holder 
produksjonslinjene utstyrt med oppdatert utstyr, med forutsigbare, månedlige betalinger og ingen investeringshindringer.

Feltets mest  
omfattende service
Rask responstid fra 
ekspertopplærte og sertifiserte 
feltteknikere. 

Digitalt aktiverte tjenester og annen støtte

Videojet LifeCycle Advantage™
Dra nytte av den integrerte programpakken med 
avansert analysering, ekstern tilkobling og bransjens 
mest omfattende service for å vedlikeholde, 
gjenopprette og forbedre skriverens ytelse.

VideojetConnect™ Remote Service
En innovativ skybasert løsning. Informasjon i sanntid 
for dine ansatte og Videojets eksperter for å overvåke 
utstyrets status, feilsøke problemer og forbedre ytelsen på 
lang sikt.*

VideojetConnect Rapid Recover™
Lås opp den raskeste veien til linjegjenoppretting med 
avansert automatisert feilsøking som raskt finner ut om en 
skriverfeil enkelt kan repareres eller må byttes.

Kundeopplæring
Dra nytte av verktøyene, teknikkene og prosessene som 
læres i opplæringsprogrammene som er tilpasset dine 
applikasjoner, team og driftsutfordringer.

Serviceavtaler  

Skreddersydde pakker for 
dine spesifikke servicebehov 
med forutsigbare månedlige 
kostnader.

Døgnåpen teknisk  
støtte via telefon
Direkte tilgang til feilsøkings- og 
bruksløsninger i verdensklasse, 
hele året, døgnet rundt.

Betryggende driftsstabilitet på linjen

BytteReparasjon

Skriverne våre utfylles av en innovativ portefølje av digitalt aktiverte tjenester som bidrar til å forbedre fabrikkens 
oppetid og hjelper deg å glemme hverdagslige merkings- og kodingsproblemer.

* Avhenger av tilgjengelighet i landet ditt.



Fokuserer på å drive 
bærekraften til miljø- og 
sikkerhetsprogrammene 
våre gjennom kontinuerlig 
forbedring ved analyse av 
målene våre. 

Overholder alle gjeldende 
globale juridiske krav og 
andre sikkerhets- og miljøkrav 
ettersom det gjelder 
miljøaspekter. 

Reduserer negative 
påvirkninger på miljøet, 
gjennom utvikling av teknikker 
for å minimere avfall og 
forhindre forurensning. 

Alle medarbeidere kan gjøre 
en forskjell! Vi er bestemte på 
å tiltrekke, utvikle, engasjere og 
beholde de beste menneskene 
for å hjelpe oss å opprettholde 
og bygge opp selskapet vårt. 

Vi bryr oss Vi fester Vi overholder Vi utvikler
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Bærekraft
Videojet er bestemt på å opprettholde et trygt, rent og sunt miljø 
for medarbeiderne våre og de globale samfunnene vi driver i. 

Vår virksomhet
Som en global leder i bransjen for 
produksjonsidentifikasjon spiller vi en kritisk 
rolle i å beskytte fremtiden vår, og den 
rollen tar vi på oss med lidenskap, integritet 
og tillit. Vi viser dette i retningslinjene og 
prosedyrene våre og ved å bidra til å løse 
problemer gjennom innovasjon.

Våre tilbud
Vi lager produkter med miljøvennlige 
materialer – og oppnår sterk blekkytelse 
med blekkpatroner som gir lite avfall. 
Videojet driver virksomheten slik at 
den samsvarer med miljøstandardene i 
ISO 14001.

Våre medarbeidere
Arbeidsmiljøet vårt fremmer 
medarbeidernes vekst og legger til rette 
for å bli utfordret. Vi driver kontinuerlig 
forbedring av sikkerhetskulturen ved å 
gjennomgå anlegg og implementere 
forbedringer.

Vårt miljø
Vi jobber for å bli mer bærekraftige i 
alle deler av virksomheten. Vi streber 
etter å redusere karbonavtrykket vårt og 
minimere innvirkning vår på miljøet. Vi 
resirkulerer papir, papp, plast, elektronisk 
avfall og væsker.

Vårt fellesskap
Som en ansvarlig bedriftspartner må vi 
gjøre det vi kan for å bidra til en bærekraftig 
fremtid, ved å utvikle produkter og løsninger 
som bidrar til bedre energibruk og mindre 
påvirkning på miljøet vi lever i.



Ring +47 32 99 42 00 
Send e-post til post.no@videojet.com
besøk www.videojet.no

Videojet Technologies Norway 
Klinestadmoen 4, 
3241 Sandefjord
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Trygghet kommer som standard

Videojet Technologies er en global leder i markedet for produktidentifisering og 
leverer produkter for trykking, koding og merking direkte i produksjonslinjen, 
foruten applikasjonsspesifikke væsker og LifeCycle AdvantageTM for produktene.

Målet vårt er å samarbeide med kunder som leverer 
emballerte forbruksvarer, legemidler og industrivarer, for å 
hjelpe dem med å øke produktiviteten, beskytte og styrke 
merkevaren og holde seg foran bransjetrender og lovverk. 
Videojet kan skilte med eksperter innen kundeapplikasjoner 
og teknologilederskap når det gjelder blekkstråleskrivere 
(CIJ), termiske blekkskrivere (TIJ), lasermerking, folieskrivere 
(TTO), emballasjekoding og -merking og trykking med bred 
oppstilling – foruten 400 000 skrivere installert verden over.

Kundene våre bruker Videojet-produkter til å trykke og skrive 
ut på over 10 milliarder produkter hver dag. Vi har over 
4000 medarbeidere fordelt på 26 land som gir støtte når 
det gjelder kundesalg, applikasjoner, service og opplæring. 
I tillegg har Videojet et distribusjonsnettverk med over 
400 distributører og OEM-er som dekker 135 land.

Globalt hovedkvarter

Videojets salgs- og serviceavdelinger

Produksjon og produktutvikling

Land med Videojet salgs- og 
serviceavdeling

Land med Videojet salgs- og 
serviceavdeling for partnere

mailto:post.no@videojet.com

