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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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Voor intelligente, gestroomlijnde activiteiten 
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Unite

QuickDesign Unite is een software-oplossing die activiteiten 
stroomlijnt door de codeer- en markeeractiviteiten voor 
producten te integreren in overkoepelende systemen voor uw 
bedrijfsplanning. 

Informatiesystemen op hoger niveau, zoals MES-
systemen (Manufacturing Execution Systems) en andere 
aansturingssystemen, kunnen met QuickDesign Unite uw 
codeersystemen via een eenvoudige bestandsinterface aansturen. 
QuickDesign Unite is gebaseerd op een krachtige printcontroller 
aangestuurd door Windows. Het biedt uiterst betrouwbare en 
configureerbare interfaces en een scriptingtaal die het mogelijk 
maakt om aanpassingen te maken in overeenstemming met uw 
bedrijfsvoorschriften en werkprocessen. 

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

Geactiveerd door instructies uit MES- of ERP-systemen zorgt 
QuickDesign Unite ervoor dat de juiste code op het juiste 
moment op het juiste product komt. 

QuickDesign Unite biedt het volgende: 

Volledige automatisering en  
 Wordt rechtstreeks met MES-     

operationele efficiëntie
  of ERP-systemen geïntegreerd met 

behulp van aansturingsmodules   

Minder risico op fouten 
    Volledige automatisering maakt  

door operators
  bedieningsschermen en 

gegevensinvoer aan de productielijn 
overbodig 

Flexibele, volledig  
   Configureerbare tweerichtings-/ 

configureerbare oplossing
 *. xml en *.csv bestandsinterfaces,  

   ODBC-connectiviteit en aangepaste 
scripting  

Hoogste mate van    
 Windows®-aansturing van  

betrouwbaarheid 
  printcontroller voor maximale 

uptime  

Klaar voor de toekomst  Configureerbaar voor één pc  

en modulair uit te breiden  en codeersysteem of als oplossing 
voor een hele locatie 

Eenvoud    Eén enkele applicatie voor alle 
codeer- en markeertechnologieën


