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code-M software

Met de code-M software en toe-
komstige uitbreidingen bent u 
in staat om uw productie proces 
te optimaliseren en bent u klaar 
om aan de eisen van morgen te 
voldoen. Het monitoren van uw
(productie)lijnen en de centrale  
aansturing van uw printers via 
de PC vereenvoudigen het totale 
proces en verhoogt uw productie.

Het is mogelijk een camera- 
controlesysteem te integreren 
waardoor onnodige tussenkomst 
van de operator wordt verminderd. 
Dit verlaagt de kans op fouten en 
verhoogt de betrouwbaarheid van 
uw productie.

Software 
van KBA-Metronic: 
Geavanceerd, fail-safe, gebruiksvriendelijk

Toepassingen

De software kan worden gebruikt 
voor lijn-monitoring (lijntoezicht), 
besturing van de printer via de PC, 
aansluiting van camera controle-
systemen.

Ook het gebruik van Windows prin- 
ter drivers of centraal gestuurde 
printtaken is met de code-M soft-
ware en upgrades mogelijk. 

Branche specifieke oplossingen 
zoals Extrusion Lite of -Pro zijn 
inbegrepen in de module code-M 
sector. Afhankelijk van de eisen 
kan de software individueel worden 
ontwikkeld.

Geen compromissen

Belangrijkste eigenschappen van
KBA-Metronic software code-M zijn:

•	 Coördinatie	van	afdruktaken	
 vanuit Windows-applicaties
 (bijvoorbeeld, Codesoft)
•	 Volledige	monitoring	en	
 controle van de inkjetsystemen
•	 Gebruik	van	Windows	printer	
 drivers (Codesoft, Windows 
 programma’s)
•	 Editor	module	voor	gemakkelijke	 
 creatie van complexe tekst lay-
 outs. Bijvoorbeeld vanuit een 
 centraal punt (werkvoorbereiding)
•	 Geïntegreerde	camera	interface
 voor een eenvoudige implemen- 
 tatie van Track & Trace eisen
•	 Speciale	oplossingen	voor	de	
 extrusie-industrie (buis, kabel 
 ect.)
•	 Speciale	applicatie	voor	lijst	
 afdrukken
•	 Real-time	monitoring	van	
 klant-specifieke signalen
ect.



fAiL-SAfe
       & BeTroUwBAAr
De codeersoftware code-M van KBA-Metronic
is een absolute allrounder.
Of het nu is voor de monitoring van de
(productie)lijn, een track & trace toepassing 
of het eenvoudig bedienen van printers via 
de PC, beheer uw productie veilig en efficiënt 
met code-M.

econoMiScH  
       & efficiËnT
Wij bieden maximale betrouwbaarheid. Maak 
gebruik	van	de	geïntegreerde	diagnostiek	van	
code-M om op afstand razendsnel onder- 
steuning te krijgen. In samenwerking met u, 
analyseren wij uw gegevens, controleren deze 
en ondersteunen u snel en effectief om nog 
meer output te realiseren. Krijg een 360°- 
overzicht van uw prestaties met code-M.

individUeeL  
       & SLiM
Uw behoeften zijn onze prioriteit!
De individuele behoeften uit uw branche eisen 
vaak speciale softwarefuncties. Daarom hebben 
wij met module code-M sector branche speci-
fieke oplossingen ontwikkeld.
Wereldspelers o.a. uit de voedingsmiddelen-,
drank-, tabak- en kabel- industrie hebben met
succes code-M sector in hun productie
geïntegreerd.



ToeKoMSTGericHT  
       & fLexiBeL
Met de flexibiliteit van deze software kan 
snel worden ingespeeld op marktontwikke-
lingen met spontane marketing campagnes,
promotie codes, het printen van serie- 
nummers, ect. 
Het uitrusten van uw productielijn met een 
cameracontrole-systeem kan ook heel een-
voudig met code-M. U bent dus goed voor-
bereid op alle uitdagingen in de toekomst!

Het gebruikersgemak van onze codeersystemen 
wordt door veel klanten zeer gewaardeerd.
Wij gebruiken daarom hetzelfde concept in
onze code-M software.
Achter uw PC kunt u met de vertrouwde  
lay-out van onze printers en zonder enige 
functiebeperking de printer(s) bedienen. 
Bespaar tijd door met code-M software uw 
printers centraal te controleren!

inTeLLiGenT  
       & GeoPTiMALiSeerd 
Optimaliseer uw productie en controleer uw
codeerproces centraal. Het toezicht op de lijn
geeft u, vanuit uw eigen vertrouwde werkplek, 
een duidelijk beeld van de status van de  
printers. Het gelijktijdig opstarten van afdruk-
taken op alle lijnen, een direct overzicht van 
systeemmeldingen van alle printers in één  
oogopslag en een reductie van het aantal  
interventies van de operator. code-M biedt u  
al deze slimme en tijdbesparende functies.

GeBrUiKSvriendeLiJK   
       & eenvoUdiG 
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van KBA-Metronic

KBA-Metronic	GmbH,	opgericht	
in 1972, is met ongeveer 300 
werknemers een middelgrote on-
derneming en is sinds 2004 een 
volledige dochteronderneming 
van	Koenig	&	Bauer	AG	(KBA).

KBA-Metronic is gespecialiseerd 
in de ontwikkeling, ontwerp, pro-
ductie en marketing van print-, 
markeer- en codeertechnologie.

Als full-service dienstverlener 
loopt KBA-Metronic voorop bij de 
laatste markt- en technologische 
ontwikkelingen. Onze producten 
voldoen daarom altijd aan de 
behoeften van de klant.

Codeersystemen van KBA-Metronic 
worden wereldwijd gebruikt in 
uiteenlopende industrieën.
Toonaangevende bedrijven in ver-
schillende bedrijfstakken hebben 
reeds succesvol laser-, inkjet, 
thermo transfer- en hotfoil prin-
ters van KBA-Metronic in gebruik.

Neem voor meer informatie con-
tact op met onze sales afdeling:

KBA-Metronic	BV
Weg en Land 35 K
2661 DC Bergschenhoek
Tel.:  +31 (0)10 522 60 52
Fax.:  +31 (0)10 522 40 29
www.kba-metronic.nl
info@kba-metronic.nl


