Datalink
Centrale aansturing van printberichten
en databeheer
QuickDesign Datalink is een module van QuickDesign die
het mogelijk maakt om productcodes en labelgegevens
rechtstreeks uit centrale databases te printen. Door naar een
bron met masterdata te linken, zoals een producttabel, lijst
met ingrediënten of productietabel, kunnen dubbel werk en
updates worden beheerd. Datalink biedt een sterk verbeterde
nauwkeurigheid, opslag van gegevens en lagere beheerkosten.
Centrale updates in de database worden automatisch
beschikbaar gemaakt aan het codeersysteem, zonder dat er
verdere gegevensinvoer of printberichtontwerp nodig is.
QuickDesign Datalink is gebaseerd op standaard ODBCconnectiviteit en is makkelijk te configureren om een
naadloze verbinding tussen codering en databases te maken.
Datalink beschikt ook over de mogelijkheid om met
QuickDesign printberichten te ontwerpen volgens de laatste
vereisten. Daarnaast is Datalink voorzien van Operator Protouchscreens voor een foutloze selectie van producten of
opdrachten op de werkvloer.

Operator Pro met Datalink
Deze gebruiksvriendelijke
schermen verzekeren u van
een foutloze selectie van
printberichten, producten
en productieopdrachten
en hun correcte toepassing
op de productielijn. Minder
teruggeroepen producten,
betere nauwkeurigheid
en grotere efficiëntie
- Operator Pro is
eenvoudig te configureren
voor aanpassing aan uw
productieprocessen en
is geoptimaliseerd voor
touchscreen-apparaten.

thinkINTEGRATION

QuickDesign Datalink biedt het volgende:
Hoogste kwaliteit databeheer
Nauwkeurige gegevens en
	met templates die linken aan de
lagere onderhoudskosten
centrale database met masterdata
Dankzij Operator Pro worden
	
codeerberichten met één druk
Productwissels
zijn sneller
op de knop of barcodescan
en foutloos
geconfigureerd

Status in één oogopslag

	Status van alle codeersystemen
op een centraal, overzichtelijk
Operator Pro-scherm bekijken

Configureerbaar, van één centrale
	pc e en/of centraal codeersysteem
tot een oplossing voor de hele
Modulair uit te breiden, flexibel
locatie. Het flexibele QuickDesignen klaar voor de toekomst
platform verzekert u van een
oplossing die in de toekomst kan
worden uitgebreid
	Eén eenvoudige etiketten editor
Eenvoud
en bedieningsscherm, ongeacht de
printtechnologie

QuickDesign-automatiseringsmodules bieden krachtige integratie- en
automatiseringsmogelijkheden voor een groot aantal codeer- en
etiketteertoepassingen. De automatiseringsmodules zijn gebaseerd
op het QuickDesign-platform en bieden een oplossing voor echte
productietoepassingen met behulp van een reeks gebruiksklare
eigenschappen. Deze hebben we ontwikkeld en uitgewerkt met onze
uitgebreide ervaring in productieomgevingen. Ga voor meer informatie
over de complete reeks integratie- en software-oplossingen van
Domino naar www.domino-printing.com/integration
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