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Domino’s Ax350i inkjetprinter en Omega 
Design Corporation geven farmaceutische 
verpakkingen en codering nieuwe 
betekenis!

Omega Design Corporation heeft voor het leveren van een 
codeeroplossing voor de farmaceutische verpakkingsapparatuur gekozen 
voor Domino, ook vanwege de uitstekende service en technologie.

In het kort
Omega levert hoogtechnologische oplossingen aan uiteenlopende bedrijfssectoren over 
de hele wereld en ontwerpt verpakkingsmachines voor farmaceutische producten in 
harde containers. Daarnaast verwerken de machines van Omega een breed scala aan 
farmaceutische verpakkingssoorten, van het decoderen van flessen en het verwerken 
van zakjes tot het in krimpfolie verpakken van blisterverpakkingen en het etiketteren van 
kartonnen verpakkingen. Omega is duidelijk gespecialiseerd in het bouwen van eersteklas 
verpakkingsapparatuur!

Glenn Siegele, directeur van Omega Design Corporation, vertelt: "In 2007 introduceerden 
we serialisatie om aan de nieuwe eisen voor bescherming van de farmaceutische 
leveringsketen te voldoen. Omdat wij de enige leverancier zijn die de focus op geïntegreerd 
materiaalverwerkingsbeheer legt, doen wij waar wij goed in zijn en doen onze 
serialisatieleveranciers waar zij goed in zijn. We hebben als standaard voor al onze 
inkjettoepassingen gekozen voor een Ax350i kleinkarakter inkjetprinter van Domino."

“We hebben als standaard 
voor al onze inkjet-
toepassingen gekozen voor 
een Ax350i kleinkarakter 
inkjetprinter van Domino." 
– Glenn Siegele, directeur 
van Omega Design 
Corporation
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Achtergrond
In de afgelopen 45 jaar heeft Omega Design Corporation bijna 
4000 verpakkingsmachines verscheept naar 40 landen. Van deze 
45 jaar, installeren ze al ruim 20 jaar kleinkarakter inkjetprinters 
van Domino. Dus toen de Ax350i werd geïntroduceerd, was 
Omega een van de eerste partners die de nieuwe technologie 
enthousiast verwelkomde. “Dankzij de nieuwe Ax350i kunnen 
wij onze producten verbeteren en nog betere oplossingen 
bieden aan onze klanten,” aldus Siegele.

Nieuwe inkten, nieuwe mogelijkheden
Een groot deel van het klantenbestand van Omega bestaat uit 
farmaceutische producenten die dagelijks onder druk staan om 
aan hun productiedoelen en de hoogste veiligheidsnormen te 
voldoen, inclusief duurzame codes die de gehele leveringsketen 
doorstaan.

De Ax350i maakt gebruik van nieuwe, zeer betrouwbare 
i-Pulse™ inkten. Deze geavanceerde inkten zijn ontwikkeld voor 
de meest veeleisende toepassingen en hebben een uitstekende 
hechting, zelfs na intensieve nabewerking.

i-Pulse™ printkop en inkten

 Altijd perfecte druppelvorming
 Haarscherpe codering, ook bij hoge productiesnelheden
 Inkten voor de meest veeleisende ondergronden
 Afstemming van printkoppen en inkt
 Keuze uit meerdere printgroottes

Heldere en scherpe codes
Al Dubeck, productmanager bij Omega, vertelt: “Wat betreft 
serialisatie willen onze klanten efficiency en een hoge doorvoer-
capaciteit, zo min mogelijk afgekeurde producten en goede 
betrouwbaarheid." De Ax350i is ontwikkeld voor het verwerken 
van geserialiseerde codering. De printer produceert berichten 
en codes met meerdere regels in hoge resolutie, zelfs bij de 
hoogste printsnelheden. Hierdoor kunnen grote hoeveelheden 
data snel worden verwerkt. Consistent hoogwaardige codering 
geoptimaliseerd voor machineleesbare codes en Optical 
Character Recognition (OCR) systemen, wat afgekeurde codes 
helpt voorkomen.

Soepele integratie
De Ax-Serie ondersteunt sectorspecifieke communicatieproto-
collen die online installatie en automatisering vereenvoudigen. 
Dit maakt de printers makkelijk integreerbaar in een bestaande 
productielijn. Bovendien kunnen ze geïntegreerd worden in 
bestaande ERP-systemen en in printernetwerken met gecentrali-
seerde codeersjablonen voor foutloos coderen.

Glenn Siegele waardeert de opties die de Ax350i biedt: “Dankzij 
het nieuwe QuickStep™ 3 softwareplatform is integratie 
flexibel. We kunnen bijvoorbeeld de terminal van Domino 
gebruiken, of een webbrowser, maar ook de app van Domino 
om de software te integreren op onze pc MHI."

Intelligente technologie
De Ax350i is eenvoudig te integreren en configureren, is zeer 
productief en jarenlang onderhoudsvrij. Al Dubeck voegt toe: 
“De technologie in de Ax350i zorgt voor een betere druppel-
controle. Dat betekent minder afval, zuiniger inktverbruik en 
codering van betere kwaliteit."

De Ax350i is robuust en de elektronica heeft een hoge 
IP66-bescherming. De printer werkt met inkten voor alle 
ondergronden. Verder zijn verbruiksartikelen eenvoudig te 
vervangen en is het systeem modulair stapelbaar. Maar dat zijn 
niet de enige voordelen. Directeur Siegele: “De flexibiliteit in het 
ontwerp van QuickStep™ 3 sluit direct aan op de verzoeken 
van onze klanten. Ze kunnen nu op één terminal alle attributen 
van de machine beheren."

Al Dubeck voegt toe: “De nieuwe gebruikersinterface van de 
Ax350i levert een groot voordeel op voor onze klanten. 
Iedereen is bekend met smartphones en tablets: naar links of 
rechts swipen, menu's openen, het is allemaal erg intuïtief en 
zeer gebruiksvriendelijk."

De relatie herschreven
Over de samenwerking zegt Glen Siegele: “Voor ons succes – 
en onze serialisatie-oplossingen – zijn we erg afhankelijk van 
onze sterke relatie met belangrijkste partners. We kozen voor 
Domino als standaardleverancier vanwege hun uitstekende 
service en de geavanceerde technologie in hun producten. 
Ook de snelle ontwikkeling en integratie op afstand op 
productielijnen hebben een grote rol gespeeld bij onze keuze."

Ga voor meer informatie over de printers in de Ax-Serie van 
Domino naar ax-series.com/nl.


