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Verhoog de efficiëntie van uw 
productie en elimineer storingen met 
geavanceerde coderingsoplossingen 
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VERHOOG DE EFFICIËNTIE VAN UW PRODUCTIE EN ELIMINEER STORINGEN 
MET GEAVANCEERDE CODERINGSOPLOSSINGEN 

 
De codering van kartonnen eiverpakkingen is de meest voorkomende manier om eieren traceerbaar te 

maken. Consumenten evalueren aan de hand van deze codering ook de kwaliteit van de eieren die ze 

willen aanschaffen, en ze bepalen ook op deze manier de kwaliteit van hun eieren die ze thuis hebben. 

De vervaldata op de kartonnen verpakking wordt echter vaak slecht geprint, zelfs op duurdere speciale 

eieren. Aangezien deze informatie cruciaal is voor de traceerbaarheid, moet die duidelijk worden 

geprint. Nieuwere continue inkjet- (CIJ) en lasermarkeringstechnologie biedt niet alleen betere 

printkwaliteit, maar kan ook eenvoudiger ingesteld en gewijzigd worden, en vereist minder onderhoud 

dan de huidige printoplossingen.     

 

Waarom coderen op eierverpakkingen?   

Identificatie op verpakkingsniveau is verplicht in de Verenigde 

Staten door de USDA (7 CFR 56), in Canada door de CFIA (CRC 

284), in Europa door EG-verordening 557/2007 en vergelijkbare 

organisaties in andere landen. Het verstrekt 

traceerbaarheidsinformatie die de eieren aan de verpakking, 

boerderij van herkomst en de verpakkingsdatum koppelt. Met deze 

informatie kunnen overheden het volk waarschuwen en dubieuze 

eieren terugroepen. Deze identificatie is momenteel de eerste locatie waar de consument de datum  

en partijcoderingsinformatie voor eieren terugvindt 

 

Alsof het plaatsen van de juiste traceerbaarheidscode op de juiste verpakking nog niet moeilijk genoeg 

is, moet ook rekening worden gehouden met tal van verpakkingsstijlen, afmetingen en materialen.  

Er worden steeds meer heldere plastic verpakkingen gebruikt waardoor consumenten de toestand  

van de eieren kunnen beoordelen zonder dat ze de verpakking hoeven te openen. Een ander voordeel 

hiervan is dat eieren minder vaak gehanteerd worden, wat de kans op beschadigde eieren verlaagt.   
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In Europa zijn gevormd papier/pulpverpakkingen erg in trek. In de VS neemt de populariteit stilaan toe. 

Deze verpakkingen worden steeds meer gebruikt in de sector van speciale eieren, waar papier 

beschouwd wordt als milieuvriendelijk. Naarmate steeds meer inkopen worden gedaan in groothandels, 

worden meer en meer grotere verpakkingen (hetzij 30 bakken of 24 kartonnen verpakkingen) gebruikt. 

De nieuwe verpakkingsoplossingen geven de definitie van eierverpakkingen een nieuwe inhoud en 

vormen nieuwe uitdagingen voor codering.   

 

Ondertussen kiest een andere consumentengroep voor een levensstijl met verse voeding en minder 

verspilling. Die eist kleinere verpakkingen, doorgaans voor vier of zes eieren. Al deze factoren maken 

van het printen of coderen op eierverpakkingen een ingewikkeld avontuur.   

 

De traceerbaarheid van voeding doorheen de supplychain   

Traceerbaarheid is het vermogen om de herkomst van voedingselementen te achterhalen in alle stadia 

van productie, verwerking en verdeling. Traceerbaarheid berust gewoonlijk op een systeem dat 

bedrijven hanteren waarbij ze bijhouden wat ze van wie ontvangen, hoe ze het product verwerken,  

en welk product ze aan wie hebben geleverd.   

 

Traceerbaarheidsoplossingen moet eenvoudig te implementeren en gebruiksvriendelijk te zijn om 

efficiënt te zijn. Als we kijken naar de bekendste voedingsterugroepingen, dan blijkt dat, zodra  

de bedreiging herkend is, er al een grote hoeveelheid van het product bewogen is doorheen  

de supplychain en zijn weg naar handelaren en consumenten al heeft gevonden. Een 

voedingsterugroeping kan efficiënter verlopen door middel van leesbare traceerbaarheidscodes  

op eierverpakkingen.   
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Basisinformatie over het printen van 

traceerbaarheidscodes op eierverpakkingen  

Er zijn verschillende belangrijke aspecten die u in 

gedachten moet houden wanneer u een printoplossing 

kiest: de locatie van de code op de verpakking,  

de codes maken en wijzigen, fysieke integratie  

van en gegevensintegratie in het verwerkingssysteem,  

wat de beste inkten zijn en systeemonderhoud voor 

betrouwbaar printen.   

 

Het materiaal en de kleur van de eierverpakking zullen  

de informatie op de verpakking beïnvloeden. Voor 

printoplossingen op basis van inkt zullen verschillende 

verpakkingsmaterialen verschillende absorberende 

eigenschappen vertonen, wat van invloed is op de 

droogtijd en aankleving van de inkt. De meeste papieren 

verpakkingen zijn poreus en absorberen goed zodat de 

inkt snel droogt en goed aan de verpakking plakt. 

Schuimverpakkingen absorberen minder goed en inkt 

droogt trager. Schuimverpakkingen zijn doorgaans niet-

poreus en vereisen een andere inktsoort. Heldere plastic 

verpakkingen zijn vergelijkbaar met schuimverpakkingen, 

maar zij zijn transparant, wat de leesbaarheid beïnvloedt.   

 

De belangrijkste voordelen van CIJ-printen ten opzichte van oudere printoplossingen zijn  

contactloos printen, dat sneller en properder is en sneller gewijzigd kan worden om verschillende 

traceerbaarheidscodes te printen. Nieuwere CIJ-printers zijn beter bestand tegen vijandige omgevingen. 

Zo printen zij goed bij schommelingen in temperatuur en vocht, en zij zijn ontworpen om minder 

onderhoud nodig te hebben, wat de uptime en productiviteit ten goede komt.   

Voor de consument biedt het coderen op de 
eierdozen een eenvoudige manier om 
vertrouwen te krijgen in hun 
aankoopbeslissing. Ze kunnen namelijk via 
de codering de versheid van de eieren 
vaststellen en ook hoe lang de eieren vers 
blijven bij juiste bewaaromstandigheden. 
De code dient ook als het primaire 
identificatiemiddel bij de uitvaardiging van 
een voedselterugroeping.   

Verkopers vertrouwen op de codes op de 
eierdozen om een optimale 
voorraadroulatie te behouden met behulp 
van een efficiënt FIFO-voorraadsysteem. 
Hiermee leveren zij de verste eieren aan 
hun consumenten en verminderen ze de 
hoeveelheid bedorven waar. De codes 
vereenvoudigen de procedures bij een 
voedselterugroeping door een simpele 
manier te bieden om de betreffende 
producten uit de schappen te halen.   

Regionale en nationale overheidsinstanties 
gebruiken de codering van eierdozen bij de 
inspectie van detailhandelaren op het 
gebied van productversheid. De code op de 
kartonnen verpakking vormt het primaire 
identificatiemiddel voor verdachte 
producten bij een voedselterugroeping.   

Voor verpakkers en sorteerders is het 
voordelig omdat ze zo blijven voldoen aan 
de vereisten van de detailhandelaar en aan 
de wetten inzake voedsel en eieren.   

Voordelen van coderen op eierdozen 
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Lasermarkeringssystemen kunnen de meeste typen verpakkingsmateriaal zonder enig probleem 

bedrukken. Bij lasermarkeringsoplossingen hebt u geen behoefte meer aan voorraad doordat ze 

rechtstreeks op de eierverpakking etsen. Daardoor hebben 

de operatoren minder te doen, en is minder onderhoud 

vereist. Aangezien er geen voorraad (inkt) nodig is voor 

lasercodeerders, is de afbeelding permanent zodra het op 

de verpakking is aangebracht. Het eierverpakkingsmateriaal 

is echter wel van invloed op de leesbaarheid van de 

lasercode. Lasergeprinte codes zijn erg goed leesbaar op 

papieren verpakkingen maar minder goed op schuim of 

heldere plastic omdat de gebruiker de verpakking wat moet bewegen in het omgevingslicht om de code 

beter te kunnen lezen. Sommige typen plastic verpakkingsmaterialen kunnen niet gemarkeerd worden 

door lasermarkeersystemen. Overleg met leveranciers van lasermarkeersystemen om te bepalen hoe 

geschikt laser is voor uw verpakkingen.  

 

Locatie van de codering op de verpakking   

De eisen van uw klant en het ontwerp van de verpakking zullen meespelen wanneer u bepaalt waar  

de traceerbaarheidsinformatie op de verpakking wordt geprint. Voor de beste printkwaliteit moet het 

oppervlak zo vlak mogelijk zijn zodat de afstand met de printkop constant is.   

 

Nieuwere CIJ- en lasermarkeersystemen hebben het voordeel dat zij op de uiteinden of de bovenkant 

van de verpakking kunnen coderen. Deze nieuwe contactloze printers zijn sneller en betrouwbaarder 

dan contactprinters. Daardoor kunt u beter tegemoetkomen aan de eisen van meer klanten en kunt u 

zich aanpassen aan nieuwe eisen terwijl u uw efficiëntie verhoogt door een hogere betrouwbaarheid en 

betere integratie in het verwerkingssysteem.   

Codering op de uiteinden van de verpakking. In Noord-Amerika wordt 

traceerbaarheidsinformatie doorgaans op de uiteinden van de verpakking geplaatst. Als het een 

gesplitste verpakking is, worden beide uiteinden gecodeerd. Dat is een zeer betaalbare locatie 

om te coderen omdat printers zich op één vaste locatie kunnen bevinden op de zijgeleider van 
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de transportband die de verpakkingen naar het verpakgebied brengt. Het coderen van de 

kartonnen verpakking kan vóór of ná het vullen van de verpakking plaatsvinden. Zowel open 

kartonnen verpakkingen als gesloten kartonnen verpakkingen kunnen gecodeerd worden.   

 

Printen op een bewegende verpakking is de beste manier om een CIJ-oplossing te 

implementeren. Bij lasercodering gebeurt de codering zo snel dat beweging niet van belang is. 

U kunt zowel op een bewegende als stilstaande verpakking coderen. Coderen op het uiteinde 

van de verpakking kan problemen geven wanneer de verpakking een unieke vorm heeft, zoals 

de groene verpakking in de afbeelding. In dit geval is het beter om bovenaan op de verpakking 

te coderen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien een gesloten verpakking wordt gecodeerd, dan is het belangrijk dat u controleert of de 

verpakking daadwerkelijk gesloten is. U kunt een sensor installeren om een open verpakking  

te detecteren en printen te verhinderen. Om de eieren te bedrukken, zult u ze uit de verpakking 

moeten halen.   

 

Codering bovenaan op de verpakking. Dit soort codering wordt erg vaak toegepast in Europa. 

De bovenkant van een verpakking is een goede plaats om te coderen omdat de consument  

hier de vervaldatum het beste kan controleren. Codering bovenaan op de verpakking wordt 

uitsluitend uitgevoerd nadat de verpakking gevuld is met eieren en gesloten is.   
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Lasertechnologie is uitermate geschikt voor deze toepassing omdat de laser zodanig 

geconfigureerd en geïnstalleerd kan worden dat één laser eender waar op de bovenkant van  

de verpakking kan printen, en ook op meerdere plaatsen voor gesplitste verpakkingen. Bij CIJ-

printen moet de printkop over de lengte van de verpakking worden bewogen. Daarvoor wordt 

gewoonlijk een heen en weer bewegend mechanisme gebruikt die de printkop verplaatst, net 

zoals bij een desktop-inkjetprinter.   

 

Een andere optie om de bovenkant te bedrukken zijn thermische inkjetprinters (TIJ). Deze 

printers worden in de verpakkingsbaan geïnstalleerd en de printkoppen bevinden zich vlak 

boven de gesloten verpakkingen op de verpakkingsbaan. Zij presteren erg goed op papieren 

verpakkingen, maar worden minder gebruikt op schuim en plastic vanwege de droogtijd van  

de inkt.   

 

Prints maken en selecteren  

Ook al wordt er min of meer dezelfde informatie op eierverpakkingen gecodeerd, toont een kort 

bezoekje aan enkele winkels al snel aan dat verschillende handelaren en merken de informatie op  

een andere manier en in een andere mate ter beschikking stellen. De juiste informatie maken, 

bewerken en selecteren om te printen op de juiste verpakking is essentieel zowel voor de 

traceerbaarheid van voeding als voor de efficiëntie van uw bedrijf.   
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Nieuwe printoplossingen kunnen geïntegreerd worden om deze traceerbaarheidscodes te maken  

en beheren. Ze kunnen de tijd voor wijzigingen inkorten, snel nieuwere codes maken en verdelen  

in het systeem, en ze kunnen rechtstreeks in het besturingssysteem van de verwerkingsinstallatie 

geïntegreerd worden, wat storingen uitsluit. Dat is een veel beter systeem dan vroeger waarbij de 

operator zelf wijzigingen moest aanbrengen. Dat neemt tijd in beslag, vertraagt de productie en kan 

problemen veroorzaken als iemand vergeet om de wijziging aan te brengen.   

 

De verschillende codes die op de verpakkingen worden geprint, worden in de printer opgeslagen.  

Ze worden gewoonlijk op de printer zelf of met behulp van bijkomende software op een computer 

ontworpen en naar de printer gedownload. Iedere code krijgt een naam in de printer zodat de operator 

de juiste code kan selecteren. Daarin kunnen afhankelijk van het aantal verschillende eierverpakkingen 

meerdere codes staan voor eenzelfde klant, hoe hij de informatie wil tonen en welke informatie hij  

wil printen.   

 

Via de gebruikersinterface van de printer of via een extern signaal naar de printer kunt u de code 

selecteren die u wilt printen. Als u slechts twee klanten hebt met één enkele code voor elk van hen,  

dan kunt u heel eenvoudig de juiste code selecteren door naar de printer te lopen en er een keuze te 

maken. Als u echter veel klanten hebt met elk meerdere codes, dan is de kans dat een operator een 

verkeerde code selecteert groter. Een extern signaal van een toestel dat exact weet wat geprint moet 

worden, is dan een veel betere oplossing.   

 

Fysieke integratie   

Wanneer u een nieuwe printoplossing selecteert, is het belangrijk dat u de uitrusting correct installeert 

en fysiek integreert in de verpakkingsbanen van de verwerkingsinstallatie.   

 

Printers kunnen worden geïnstalleerd voordat of nadat de verpakkingen zijn gevuld. CIJ-printkoppen 

worden doorgaans gemonteerd aan de verpakkingsbaan en de printers worden in de buurt 

geïnstalleerd. Laserprinters worden gemonteerd aan de verpakkingsbaan.   
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Controleer of de verpakking goed gepositioneerd zijn en geregistreerd worden op de transportband 

wanneer zij aan de coderingsuitrusting voorbijkomen zodat iedere code zo goed leesbaar mogelijk is. 

Ongeacht of er geprint wordt op een geopende of gesloten verpakking, moet u altijd dezelfde 

zorgvuldigheid hanteren om de beste printregistratie te bekomen.   

 

Gegevensintegratie   

Wanneer u de printer in het besturingssysteem van de verwerkingsinstallatie integreert, dan hebt  

u afhankelijk van de uitrusting en de complexiteit van de productie enkele keuzes.   

 

Eenvoudige integratie. Printers werken zelfstandig en krijgen geen informatie van de 

verwerkingsinstallatie. Wanneer we het voorbeeld van een gewone eierverpakking nemen,  

dan zien we dat alle informatie in de printer wordt ingesteld bij de installatie. Dankzij de klok  

van de printer hoeft de verwerkingsinstallatie of operator niets te doen om de verpakkingen  

te bedrukken. De doorschuifdatum en -tijd worden automatisch gewijzigd en vereist geen 

tussenkomst van de operator zoals bij contactoplossingen. In een eenvoudige integratie wordt 

iedere printer geprogrammeerd bij de installatie voor alle mogelijke coderingsmethoden voor 

alle klanten. Dan, wanneer klanten wijzigingen doorvoeren, moet de operator of supervisor  

de juiste code selecteren voor de printers die gewijzigd moeten worden.   
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Betere integratie. De printers kunnen worden aangestuurd door de controller van de 

verwerkingsinstallatie door middel van een ander computersysteem. Dit computersysteem 

ontvangt informatie van de verwerkingsinstallatie of operator wanneer er een wijziging is in  

de verpakkingsvereisten, zoals een andere handelaar. Het stuurt de informatie door naar de 

printers zodat zij weten wat te printen. Een voorbeeld hiervan is het wisselen tussen een 

eenvoudige verpakking van een dozijn eieren en een dozijn eieren in een gesplitste verpakking. 

De gesplitste verpakking moet de datumcodes op beide delen bevatten, terwijl de enkelvoudige 

verpakking slechts één code moet hebben. In dit scenario, wanneer de beheerder van de 

verwerkingsinstallatie het verpakkingstype wijzigt, werkt de computer de juiste printers bij om ze 

aan de wijziging aan te passen.   
  

 Contactco
deerders 

Labelle
erders CIJ Laser TIJ TTO 

Printtype Contact Contact Contactloos Contactloos Contactloos Contact 
Papier Goed Goed Zeer goed Zeer goed Goed - 
Schuimverpak
kingen 

Goed Goed Zeer goed Ok   

Helder plastic Ok Goed Goed Ok   
Label Goed Zeer 

goed 
Zeer goed Zeer goed Goed  

Krimpfolie Ok Goed Goed   Zeer goed 
Datum  
en tijd 

Fase Automat
isch 

Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch 

Benodigdheden Inkt, 
stempels 

Labels Inkt - Inkt Lint 

Code 
aanmaken 

Fase PC Handmatig, 
PC 

Handmatig, 
PC 

Handmatig, 
PC 

Handmatig, 
PC 

Code wijzigen Fase Automat
isch 

Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch 

Codelocatie Uiteinde of 
bovenaan 

Boven Uiteinde of 
bovenaan 

Uiteinde of 
bovenaan 

Uiteinde of 
bovenaan 

Boven 

Consistente 
printkwaliteit 

Varieert 
na verloop 

van tijd 

Varieert 
na 

verloop 
van tijd 

Consistent 
over lange 

tijd 

Consistent 
over lange 

tijd 

Consistent 
over lange 

tijd 

Consistent 
over lange 

tijd 

Gegevensinte-
gratie 

Geen Beter Beter Beter Eenvoudig Eenvoudig 

Detectie  
inkt laag 

Nee - Ja - - Ja 

Foutieve inkt Nee - Ja - Nee - 
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Beste inkten voor een CIJ-oplossing   

CIJ-printoplossingen moeten het type inkt om eierverpakkingen te bedrukken in beschouwing nemen. 

De meeste inkten voor het coderen van verpakkingen zijn niet geschikt voor voeding omdat de 

verpakking niet beschouwd wordt als een voedingsproduct. Kies een inkt die het beste aan het 

oppervlak van de verpakkingen blijft plakken en die zo snel mogelijk droogt, zodat de inkt niet uitloopt 

wanneer bij de verpakking in containers. Als u op tal van verschillende verpakkingsmaterialen print, 

kies dan een inkt die optimaal is voor alle materialen. Zo voorkomt u dat u van inkt moet veranderen.   

 

Nieuwere CIJ-printers hebben functies waarmee inkt met behulp van een inktpatroonsysteem 

eenvoudiger kan worden geladen. Dat is de snelste en properste manier om inkt te laden. Deze 

systemen waarschuwen de operatoren ook wanneer het inktniveau laag is. ZO hoeft de productie niet 

stilgelegd te worden vanwege een gebrek aan inkt. De printkwaliteit is voor alle verpakkingen identiek 

en gaat niet achteruit wanneer het inktniveau laag is of als de stempel versleten raakt.   

 

De meeste verpakkingen worden gecodeerd nadat de eieren zijn gevuld. Denk in dat geval na hoe u 

kunt voorkomen dat een geopende verpakking wordt bedrukt en hoe de eieren verwerkt kunnen 

worden als zij per ongeluk worden gecodeerd. We hebben al besproken hoe u kunt voorkomen dat een 

geopende verpakking wordt bedrukt. U kunt het beste ervan uitgaan dat eieren bedrukt zullen worden. 

Bedenk dus een proces om die eieren te verwerken. U kunt bijv. simpelweg de eieren in quarantaine 

plaatsen en ze als gebroken aanduiden, of de beschadigde eieren weggooien.   

 

 

 

 

 

Coderen op plateaus of bakken   

Plateaus of bakken van 30 eieren zijn erg populair bij grote supermarktketens, superettes en 

voedingsserviceproviders. Deze bakken vormen een unieke uitdaging omdat de overgrote meerderheid 

gemaakt is van papier en zij worden meestal verpakt in krimpfolie in plaats van dat een deksel de 
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eieren afschermt. Krimpfolie-oplossingen vereisen een dure installatie en de consument kan de 

verpakking niet opnieuw sluiten. Er zijn nieuwe verpakkingsoplossingen van helder plastic waarmee 

verpakken een stuk eenvoudiger is en die opnieuw gesloten kunnen worden, wat de eieren beter 

beschermt en de klantentevredenheid verhoogt.   

 

Hoe dan ook, deze verpakkingen kunnen gecodeerd worden met de CIJ- of lasertechnologie die in dit 

whitepaper worden besproken, en met thermische-overdrachtoverprinters (TTO). Net als bij gewone 

eierverpakkingen kan CIJ rechtstreeks op het plastic printen, ongeacht of het krimpfolie of plastic 

verpakking is. Laser kan tevens rechtstreeks coderen op een plastic verpakking of op een label dat 

ofwel op de krimpfolie of de verpakking wordt aangebracht.   

 

TTO-printers printen met lint rechtstreeks op de krimpfolie. De TTO-uitrusting is geïnstalleerd met  

de krimpfolie-uitrusting en het materiaal passeert doorheen de TTO-printer alvorens het rond de 

eierplateau wordt aangebracht. De informatie die door de TTO-printers wordt geprint, wordt ingesteld 

op de printers door de operator die wijzigingen moet aanbrengen aan de informatie die moet worden 

geprint wanneer de productievereisten veranderen.   

 

Onderhoud en reiniging van uitrusting   

De coderingsuitrusting van eierverpakkingen wordt doorgaans geïnstalleerd op een plaats die tamelijk 

proper en vrij is van het residu dat achtergelaten kan worden bij de verwerking van eieren. De laatste 

CIJ-technologieën bieden een storingvrije werking dankzij functies die voorkomen dat residu zich 

opstapelt op de printkop. Dat verlengt de uptime van de printer en elimineert nagenoeg onderhoud 

terwijl de kosten die gepaard gaan met het stilleggen van de productie en onderhoudswerken  

worden verlaagd.   

 

Het is met name belangrijk wanneer de zone van de verpakkingstransportband wordt gereinigd om  

de printuitrusting te beschermen tegen onbedoelde schade of besmetting door het reinigingsproces.  

U moet mogelijk de CIJ- of laserkoppen afdekken om ze te beschermen tegen reinigingsmiddelen  

en afval dat tegen hoge snelheid beweegt wanneer u gebruikmaakt van perslucht.   
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Voordelen t.o.v. andere technologieën 

CIJ- en lasertechnologie bieden enkele grote voordelen  

ten opzichte van andere codeertechnologieën. 

Contactmarkeringsoplossingen, zoals rolwielen of 

contactstempels zijn smerig en leveren een inconsistente 

printkwaliteit af. Dat leidt tot lekken en gemorste inkt en 

algemene wanorde op uw verpakking die moeilijk te reinigen is. 

Deze coderingsoplossingen produceren ook een inconsistente en amateuristische printkwaliteit. 

Vergeet niet dat verpakkingscodering een optimale oplossing voor de consument moet zijn waarmee  

hij de versheid van de eieren kan beoordelen en die het eerst wordt gecontroleerd in geval van  

een terugroeping.   

 

Bij contactmarkeringssystemen is het niet eenvoudig om 

de te coderen informatie te wijzigen, en ze kunnen moeilijk 

geherconfigureerd worden voor een nieuwe lay-out.  

Ze geven ook niet aan wanneer het inktniveau laag is,  

of zelfs wanneer er mogelijk een printprobleem is.  

Als medewerkers geen controles uitvoeren, dan worden 

consumenten de kwaliteitsmeter.   

 

Labeling is erg populair in Europa en vele andere gebieden in de wereld. Labels worden geprint en 

aangebracht nadat de verpakking is gesloten. De labelprinters bedrukken labels alvorens zij op de 

verpakking worden aangebracht. Bij wijzigingen moeten deze labels verwijderd en weggegooid worden. 

Dat vereist tijd en mankracht, wat de productie minder efficiënt maakt. Als de printer zonder labels komt 

te zitten, moet de verpakkingsbaan worden stilgelegd en moet een medewerker labels zoeken en  

de printer opnieuw bevoorraden. Daarenboven geeft de printer geen waarschuwing op voorhand,  

wat de efficiëntie nog meer verlaagt.   

 

 

De code van de producent is weggelaten vanwege anonimiteit 



Whitepaper 

©2012 Videojet Technologies Inc.  Pagina 14  

Labelsystemen zijn ook vatbaar voor een lage printkwaliteit. Dat komt meestal tot uiting als dunne  

lijnen in de print, wat afbreuk doet aan de leesbaarheid. Deze lijnen kunnen veroorzaakt worden  

door vuildeeltjes tussen de printkop en de media of door een storing van de printkop op verschillende 

locaties. Als het om vuildeeltjes gaat, moet u de kop reinigen. Dat neemt tijd in beslag en legt de 

verpakkingsactiviteiten stil of maakt deel uit van het onderhoud. Als de printkop defect is, dan moet 

deze worden vervangen.   

Het is evenmin een sinecure om de labels aan te brengen op en te laten hechten aan dezelfde locatie 

op de verpakking. De labels worden onder lage druk aangebracht. Zij kunnen er dus af vallen, vooral 

wanneer zij op de verkeerde locatie worden aangebracht. Het personeel moet dan de labels handmatig 

aanbrengen, wat tijd, moeite en mankracht vergt. CIJ- en laseroplossingen elimineren alle problemen 

m.b.t. labels, zorgen ervoor dat de verpakkingsbaan niet moet worden stilgelegd, produceren duidelijk 

leesbare codes met minimale moeite en markeren rechtstreeks op het materiaal zodat de code er niet 

kan af vallen. Wat is het nut van een traceerbaarheidscodelabel dat eraf gevallen is in geval van een 

terugroeping?   

 

Verbeterde efficiëntie en kwaliteit dankzij  

de nieuwste oplossingen   

De vraag naar een grotere variatie in eieren zal toenemen 

naarmate consumenten keuzes maken op basis van hun 

verschillende behoeften. Dat zal het aantal verpakkingsvereisten 

de hoogte injagen. Handelaren en merken zullen hun 

eierverpakkingsoplossingen moeten doorontwikkelen  

om hun producten te differentiëren.   

 

De bezorgdheid omtrent voedselveiligheid komt steeds meer in het vizier van de media. Steeds meer 

consumenten eisen veilige en gezonde voeding. De druk om bestaande procedures m.b.t. betere 

traceerbaarheidsmethoden te verbeteren, zal toenemen. De verhoogde globalisatie en wereldwijde 

handel zal ertoe leiden dat steeds meer best practices worden uitgewisseld, wat op zijn beurt 

verbeteringen in traceerbaarheid zal stimuleren.   
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Naarmate de complexiteit toeneemt, zal het hebben van een geïntegreerde oplossing alle verspilde 

moeite elimineren bij het beheren en bijstellen van oudere coderingsoplossingen. Door alle 

printprocessen rechtstreeks op de verwerkingsinstallatie aan te sturen, elimineert u menselijke fouten. 

Bovendien maakt u dan gebruik van technologie die ontworpen is om lang actief te zijn en nagenoeg 

geen onderhoud vergt. Zo kunt u zich toeleggen op het verbeteren van de efficiëntie en kunt u uw 

activiteiten beter beheren.  

Neem voorsprong. De beste manier om tegemoet te komen aan steeds evoluerende vereisten en  

de verhoogde druk is te investeren in de nieuwste printoplossingen die ontworpen zijn voor eenvoudige 

configuratie en snelle aanpassingen aan veranderende behoeften en vereisten.   

 

Meer informatie 

Neem voor meer informatie over oplossingen voor de eimarketing contact op met Videojet 

Technologies B.V. via het telefoonnummer 0345-636500 of bezoek onze website www.videojet.nl. 

 

 

Door John Fini, eimarktanalist, Videojet Technologies Inc. 
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