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Slimmer labelen
met PHI DATA
De definitieve gids voor
Printing & Labelling

Alles start met
een label
Labels vormen een integraal deel van uw supply chain. Ze zijn de laatste schakel
tussen uw bedrijf en de belangrijkste stakeholders, zoals klanten, partners,
leveranciers en regelgevende organisaties. Labels zijn daarom cruciaal voor het
handhaven van compliance, het verzekeren van merkconsistentie, het verbeteren van
operationele efficiëntie en het ondersteunen van uw bedrijfsgroei.
Toch is een efficiënt labellingsysteem kiezen voor veel bedrijven niet vanzelfsprekend.
De hoge complexiteit van de distributieketen, de vele verschillende labeloplossingen
op de markt en de nood aan een continue beschikbaarheid van labellinghardware en
-software stellen bedrijven voor grote uitdagingen. Hoe kiest u de juiste oplossing
voor uw bedrijf, binnen het budget en met de nodige tijdsbesparing voor uw
medewerkers?
In dit E-book helpen we u op weg om de juiste keuze te maken. Er zijn veel
mogelijkheden, en met de jarenlange expertise van PHI DATA weet u goed waaraan
u begint. Aan de hand van 7 vragen die u moet stellen als u een labeloplossing kiest,
gidsen we u op weg naar de geschikte oplossing voor uw bedrijf.

 Hoe kiest u de juiste labellingtechnologie?
 Wat zijn de Printing & Labelling Solutions van PHI DATA?
 Welke mogelijkheden zijn er?
- LabelEasy
- Consignatie
- Raamovereenkomst
 Hoe kunt u starten?

“

Alles start met
een label, zeggen
we vaak. Maar de
combinatie met de
juiste printer en
een systeem om de
labels automatisch
aan te brengen
kunnen u veel tijd
en geld besparen.
Rudi Lambrechts
Senior Account Manager Printing and Labelling Solutions

Hoe kiest u de juiste
labellingtechnologie?
7 vragen die u uzelf moet stellen

In welke sector uw bedrijf ook actief is – transport en logistiek,
manufacturing en industrie, distributie en retail of de
gezondheidszorg – een snelle, nauwkeurige en vooral betrouwbare
labelling zorgt voor vlotte processen en een gestroomlijnde keten.
Bij de keuze van uw oplossing zijn er verschillende factoren die
meespelen. Afhankelijk van de specifieke noden van uw bedrijf,
is een ander type labels, printers, linten, verbruiksgoederen en
software geschikt.
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Hier zijn zeven vragen die u zichzelf kunt stellen bij het kiezen van
de juiste oplossing:

Waarvoor dient het label?
Labels kunnen voor verschillende doelen dienen en voor u een label kiest, moet u
eerst goed nadenken over de toepassing ervan. Dit is een belangrijk punt om mee te
beginnen omdat het een context biedt voor de andere factoren waarmee u rekening
moet houden. Dient het etiket voor tracking van goederen of moet het label de
consument informeren? Moet er een barcode op worden geprint? Kiest u voor RFID
(Radio Frequency Identification)?
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Waarop wordt het etiket 			
aangebracht of bevestigd?
De tweede belangrijke factor is de ondergrond waarop het label wordt aangebracht.
Het materiaal waaruit labels bestaan reageert namelijk anders op verschillende
materialen en oppervlakken. Zo zal een papieren etiket met permanente lijm wel goed
werken voor een kartonnen doos – maar is het minder geschikt voor plastic of metaal.

Welke informatie moet er op 		
het label staan?
Afhankelijk van het doel van het label moet er bepaalde informatie op terug te vinden
zijn. De hoeveelheid informatie bepaalt ook de uiteindelijke grootte van het label. Deze
informatie – of het nu om een adres of een barcode gaat – moet immers groot genoeg
worden afgedrukt. Zo is het label makkelijk leesbaar en kan de barcode eenvoudig
worden gescand. Tegelijk mag het etiket ook niet te groot zijn, want dan gaat er
kostbare plaats verloren.

Wat is de ideale levensduur 			
van het etiket?
Niet elk label moet even lang meegaan. Soms bevat een etiket adresinformatie die
slechts een beperkte periode leesbaar moet zijn. Als u echter voedsel etiketteert, of als
u aan de GTIN-norm wilt voldoen, heeft u een duurzaam label nodig dat aan specifieke
eisen voldoet. Afhankelijk van het doel van uw label, is het daarom belangrijk om de
gewenste levensduur vast te stellen zodat u het juiste materiaal kan kiezen.
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Aan welke omgevingsfactoren
wordt het etiket blootgesteld?
De levensduur van een label wordt ook sterk beïnvloed door externe factoren.
Blootstelling aan extreme temperaturen, specifieke weersomstandigheden of
chemische stoffen, kan op termijn een grote impact hebben op de levensduur van
het etiket. Voor u een label kiest moet u dus eerst de logistieke keten gedetailleerd in
kaart brengen. Welke weg legt het label af en wordt het blootgesteld aan verschillende
temperaturen en elementen?

Hoe wordt het etiket afgedrukt?
Niet alleen is er een grote keuze in labelmaterialen. Ook de printtechniek speelt een
belangrijke rol in het uiteindelijke resultaat. Er zijn verschillende technologieën en
industriële printers om etiketten af te drukken, zoals direct thermisch, thermisch transfer,
full colour inkjet of RFID-printers.
Het type etikettenprinter dat u gebruikt, wordt bepaald door de hoeveelheid afdrukken
die u maakt en in welke frequentie, door de ondergrond en het doeleinde van het
etiket. Om eenvoudig etiketten te ontwerpen of aan te passen zijn er verschillende
etiketteersoftwarepakketten. Ze laten u toe om het aantal modellen te beperken en te
vermijden dat u een grote voorraad voorbedrukte etiketten moet aanleggen.

Wilt u labels automatisch laten 		
afdrukken?
Snel werken is voor vele bedrijven een must. Naast traditionele printsystemen zijn er
daarom vandaag ook automatische oplossingen voor uw supply chain. Moderne print
& apply-systemen drukken etiketten automatisch af en brengen ze correct aan op de
ondergrond (verpakking of product). Ze lopen synchroon met uw processen, zodat u tijd
bespaart en menselijke fouten vermijdt.

Printing &
Labelling
Solutions:
it’s all in
the mix
Met 40 jaar ervaring is PHI DATA uw partner voor het kiezen van
de juiste labeloplossing. Op basis van onze expertise hebben we
onze Printing & Labelling Solutions ontworpen, waarmee we een
totaalservice bieden op het gebied van labelling en printing. Samen
met u kijken we naar de noden en doelen van uw organisatie, om dan
de juiste mix van labels, printers, linten, software en toebehoren te
kiezen.

Labels

Op basis van de vragen hierboven kiezen we samen met u het juiste label uit. Dit kan
gaan van klassieke etiketten in alle formaten tot RFID-tags, polsbandjes, kaartjes,
enzovoort.

Verbruiksgoederen

Naast labels levert PHI DATA de bijbehorende verbruiksgoederen zoals linten,
printkoppen en reserve-onderdelen.

Printers & software

Ook op het gebied van printers en software beschikt PHI DATA over een ruim aanbod
dat is aangepast aan de verschillende noden en toepassingen in uw sector.

Automatisatie

Onze Print & Apply-oplossing zorgt ervoor dat uw etiketten automatisch geprint en
aangebracht worden op het ritme van uw processen.

Dit zijn de voordelen van de
Printing & Labelling Solutions
van PHI DATA
Flexibel

Ontzorging

Op maat

Verschillende
contracten op
basis van uw
wensen

Vast
leverings- en
onderhoudsplan

Oplossing op
maat van uw
organisatie

PLS: Wat zijn de
mogelijkheden?
De Printing en Labelling Solutions van PHI DATA zijn
verkrijgbaar in verschillende contractformules. Met LabelEasy,
raamovereenkomsten en consignatie bieden we een eenvoudige
oplossing voor elke uitdaging. Daarbij staan gemoedsrust en
volledige ontzorging centraal.

LabelEasy

LabelEasy is een alles-in-één oplossing voor het printen van etiketten op maat van uw
bedrijf. Het is een financiële formule waarbij u voortaan print aan een scherpe prijs per
etiket zonder investering vooraf. U hoeft dus geen printers meer aan te kopen, u heeft
altijd voldoende etiketten, linten en andere verbruiksgoederen op voorraad, en wij
staan in voor het onderhoud.

Consignatiemodel

Met een consignatiemodel stelt PHI DATA een afgesproken voorraad labels en
toebehoren ter beschikking bij de klant. Hoewel de voorraad al op locatie is,
blijft hij eigendom van PHI DATA tot op het moment dat er een product verbruikt
wordt door de klant. Daarbij zuiveren we eveneens de voorraad aan volgens de
herbevoorradingspunten die samen overeengekomen zijn en na automatische opdracht
van de klant.

Raamovereenkomst

Met een raamovereenkomst ontvangt u op vaste tijdstippen de voordien afgesproken
hoeveelheden labels op afroep aan een vaste prijs. De overeenkomst loopt gedurende
een afgesproken tijdsperiode. Op deze manier weet u op voorhand perfect wat de
kostprijs voor uw labels is gedurende deze periode.

PLS in actie:

LabelEasy en
Consignatie
LABELEASY HELPT VOLVO GROUP LOGISTICS SERVICES
MET PRINTERPARK

Bij Volvo Group Logistics Services werken wereldwijd 5.000 mensen, op meer dan 60
verschillende locaties in 81 distributiecenters. De afdeling ontwerpt, ontwikkelt, beheert
en optimaliseert de supply chain voor alle merken van de Volvo Group. Ze zorgt er dus
voor dat de onderdelen wereldwijd beschikbaar zijn, in de productiefaciliteit raken, de
juiste verpakking krijgen en dat de voertuigen bij de dealers terechtkomen.
Ons printerpark is niet op één dag tot stand gekomen maar langzaam uitgebreid”, zegt
Kris Van Cauwenberge, Engineering & Support Manager bij Volvo Group Logistics
Services in Gent. “We zijn begonnen met 15 printers, en in de loop der jaren zijn er altijd
toestellen bijgekomen. Alles in één keer vervangen is niet alleen duur, het brengt ook
een hele administratieve rompslomp met zich mee. Dankzij LabelEasy is dat probleem
voor ons van de baan.”

CONSIGNATIEMODEL VOOR LABELS EN LINTEN BIEDT
STORA ENSO LANGERBRUGGE LOGISTIEKE VOORDELEN
De Gentse vestiging van Stora Enso Langerbrugge heeft de voorbije jaren altijd
vooropgelopen in het streven naar procesverbeteringen en kostenbesparingen. In dit
kader werd ook het beheer- en betalingsmodel van de leveranciersvoorraad onder de
loep genomen. Eén van de manieren waarop dit nog beter kon, was door het invoeren van
het consignatiemodel voor de etiketten en linten die het bedrijf afneemt bij PHI DATA.
Het consignatiemodel aangestuurd door Stora Enso Langerbrugge biedt voor de
leverancier en de klant veel voordelen: reductie van werkkapitaal voor de klant en een
volledige automatisering van het inkoop- leveringsproces via settings in SAP die in
onderling overleg overeengekomen werden. Op deze manier gaat er administratief geen
tijd verloren voor beide partijen en kan er tijdig geproduceerd en geleverd worden door
PHI DATA om het productieproces te ondersteunen bij Stora Enso Langerbrugge.

Starten
met
Labelling
& Printing?
In Labelling & Printing is er veel mogelijk. Daarom is een betrouwbare
partner met een uitgebreide kennis en expertise noodzakelijk. PHI DATA
maakt het voor u eenvoudig. Neem contact op met ons en ontvang een
blik op de mogelijkheden.
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