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Flexibele integratie,  
eenvoudige bediening en  
laserremote service  
op afstand

* Niet van toepassing op Safari-browser

De Videojet Touch Control Software+ (TCS+) is speciaal 
ontwikkeld om fabrikanten te helpen Videojet-lasers op 
afstand te bedienen. Dit is mogelijk door middel van 
de TU440-lasercontroller of virtueel vanaf vrijwel elk 
browsergebaseerd apparaat.*

Door remoteservice bij lasermarkeeroplossingen mogelijk te maken, hebben fabrikanten 
een handigere en flexibelere oplossing om het aantal pc's te reduceren en de keuze van 
apparatuur waarmee de laser kan worden bediend uit te breiden. Eenvoudige integratie in 
bestaande systemen helpt fabrikanten tijd te besparen, ontwikkelingskosten te verlagen en 
codeerfouten door gebruikers te minimaliseren.

Meer uptime 
Videojet-lasers kunnen bediend worden met 
behulp van de lasercontroller of virtueel vanaf 
vrijwel elke webbrowser*. Het bewezen IP65-
ontwerp van de lasercontroller is met name 
geschikt voor veeleisende omgevingen, waar 
stof en vochtigheid een uitdaging zijn of waar het 
systeem bestand moet zijn tegen spoelbeurten. 

Code Assurance

Het kleuren-touchscreen van 10,1” op de 
TU440-lasercontroller met TCS+ software is 
voorzien van geautomatiseerde berichten en 
eenvoudige code-invoer, waardoor het risico 
op herbewerking en recalls wordt verminderd. 
Het systeem is voorzien van een functie voor het 
loggen van gebeurtenissen, wat veranderingen in 
het systeem bij helpt te houden. Daarnaast wordt 
door de verbeterde gebruikerstoegangscontrole 
voor gebruikers het aantal codeerfouten 
geminimaliseerd en downtime verminderd. 

Diagnostiek

TCS+ biedt flexibiliteit om de meeste Videojet-
lasermarkeersystemen te beheren en monitoren, 
zonder dat er extra software gedownload 
hoeft te worden. De software beschikt over 
een lijninstellingswizard voor snelle integratie 
en introductie van nieuwe producten, en een 
eenvoudig te gebruiken Template Editor voor het 
snel aanmaken en beheren van de inhoud. 

Gebruiksvriendelijkheid

De Videojet TU440-lasercontroller kan eenvoudig 
geïntegreerd worden in productielijnomgevingen 
met een kleuren-touchscreeninterface die 
eenvoudiger te gebruiken is dan de vorige 
modellen van Videojet. De vertrouwde interface 
zorgt ervoor dat klanten verzekerd zijn ven een 
naadloze werking in productielijnen. Een zeer 
snel-reagerende, moderne browserfunctionaliteit 
kan op de meeste Videojet-lasermarkeersystemen 
worden gebruikt. 
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LAN- of wifi-netwerk

Meerdere lasermarkeersystemen kunnen vanuit TCS+ op een 
webbrowser worden bediend. Elke laser wordt weergegeven op een 
eigen tabblad binnen de webbrowser. Alle lasersystemen moeten zich 
in hetzelfde netwerk bevinden met TCS+ in een webbrowser. Om de 
lasersystemen te bedienen met wifi, is elke laser uitgerust met een 
wifi-kit en aangesloten op het netwerk van de klant.

Bedien de meeste Videojet-lasermarkeersystemen eenvoudig door 
middel van de nieuwe Videojet TU440-lasercontroller of vanaf vrijwel elk 
browsergebaseerd apparaat.

Eén Videojet TU440-lasercontroller kan één 
compatibel Videojet-lasermarkeersysteem 
bedienen, inclusief de meeste Videojet CO2-lasers 
en fiberlasers.
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Wereldwijde hoofdkantoren

Verkoop- en servicekantoren van 
Videojet

Productie en Productontwikkeling

Landen met Videojet Sales & 
Service

Landen met Videojet Partner 
Sales & Service

Ons doel is om met producenten van verpakte 
consumentengoederen en farmaceutische en industriële 
goederen samen te werken die hun productiviteit willen 
vergroten, hun merken willen beschermen en uitbreiden 
en de trends en regelgeving vanuit de branche voor willen 
blijven. Dankzij onze experts en onze vooruitstrevende 
positie op het gebied van continuous inkjet (CIJ), thermo 
inkjet (TIJ), lasermarkeren, Thermo Transfer Overprinten 
(TTO), dooscoderen en -etikettering en printen op brede 
verpakkingen, heeft Videojet wereldwijd al meer dan 
400.000 printers geïnstalleerd.

Onze klanten vertrouwen erop dat Videojet-printers dagelijks 
meer dan tien miljard producten bedrukken. Direct Operations 
biedt ondersteuning aan klanten voor verkoop, toepassing, 
service en training met wereldwijd meer dan 4000 teamleden 
in 26 landen. Daarnaast bestaat het distributienetwerk 
van Videojet uit meer dan 400 distributeurs en OEM's in 
135 landen.

Bel 0345-636 522 
of stuur een e-mail naar info.nl@videojet.com
ga naar www.videojet.nl
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‘Peace of mind’ als de standaard

Videojet Technologies is wereldwijd marktleider op het gebied van 
productidentificatie en levert verschillende technologieën zoals inline 
printen, coderen en markeren van producten, toepassingspecifieke 
vloeistoffen en product LifeCycle AdvantageTM.
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