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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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de informatie in deze brochure is van algemene aard en klanten dienen te controleren of het van toepassing is op hun individuele omstandigheden.

Production Plus
Productieorderbeheer en ERP vereenvoudigd 

ERP

MES / ERP
aansturingsmodule  

QD 
Production Plus

Hardware (codeersystemen)

QuickDesign Production Plus is de software-oplossing voor de 
verticale integratie van Enterprise Resource Planning (ERP) in 
codeeractiviteiten op productielijnen. 

Integratie van codeerapparatuur in overkoepelende IT-systemen 
levert belangrijke verbeteringen in efficiëntie op en vermindert 
de taken van operators aanzienlijk dankzij de automatisering van 
printberichtontwerpen. 

QuickDesign Production Plus wordt in ERP-systemen geïntegreerd 
via een configureerbare tweerichtings-/bestandsinterface en kan 
lijsten met opdrachten voor een bepaalde productieperiode 
ontvangen en opslaan. De gebruiksvriendelijke Operator 
Pro-schermen zijn beschikbaar voor productieteams op de 
werkvloer om opdrachten te selecteren met een overzicht van 
statusinformatie. 

QuickDesign Production Plus profiteert van een krachtige 
printcontroller die door Windows® wordt aangestuurd 
en waarmee opdrachten, samen met hun product- en 
sjablooninformatie, veilig kunnen worden opgeslagen. De 
oplossing beschikt over configureerbare Operator Pro-schermen, 
wat van QuickDesign Production Plus de ideale oplossing maakt 
voor productie-orderbeheer op de werkvloer en als aanvulling 
op ERP-systemen. 

QuickDesign Production Plus biedt het volgende: 
Data-batches komen rechtstreeks  Volledige integratie met ERP 
uit het ERP-systeem, wat een  inclusief palletontvangstbepalingen 
optimale operationele efficiëntie  
biedt zonder een MES-systeem

Maximale productie uptime

     Veilige lokale opslag van 
opdrachtgegevens verzekert de 
continuïteit van uw productie, ook als 
het ERP-systeem offline is   

Sneller, foutloos overschakelen
 Dankzij Operator Pro worden alle  

tussen opdrachten 
  codeerberichten met één druk op de 

knop of barcodescan geconfigureerd

Standalone modus
     Kan indien nodig in een standalone 

omgeving worden geconfigureerd 
zonder externe integratie in ERP   

Modulair uit te breiden

     Het flexibele QuickDesign-platform, 

en flexibel

   configureerbaar voor één pc en 
codeersysteem of als oplossing voor 
een hele locatie, verzekert u van een 
oplossing die in de toekomst modulair 
kan worden uitgebreid    

Standaardisatie 
   Dezelfde etiketontwerpmogelijkheid, 

ongeacht codeertechnologie 


