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Verbeterde lijnintegratie volgens de 
Weihenstephan-standaard  

WS

QuickDesign WS is een module van QuickDesign die plug-and-
play communicatie tussen de codeersystemen van Domino, 
de productieomgeving en externe systemen mogelijk maakt 
op basis van de Weihenstephan-standaard. Weihenstephan is 
ontwikkeld voor de voedsel-, bottelarij- en verpakkingssectoren 
en biedt een algemeen kader waarmee machines in 
productielijnen en de daaraan gerelateerde gegevenssystemen 
als één systeem kunnen communiceren en werken. 

QuickDesign WS is volledig compatibel met Weihenstephan 
en is een uitstekende oplossing voor het vereenvoudigen 
van de complexiteit in productieomgevingen met meerdere 
technologieën. Het universele en open karakter van de 
interface zorgt ervoor dat aan verschillendevereisten wordt 
voldaan op het gebied van coderen, markeren en andere 
productielijnapparatuur. 

Met de QuickDesign WS-module profiteert u van een 
standaard externe interface als onderdeel van een eenvoudig 
te configureren applicatie en een hoge kwaliteit printcontroller 
die door Windows® wordt aangestuurd. De module biedt 
ook de mogelijkheid gestandaardiseerde printberichten te 
ontwerpen voor consistent goede resultaten ongeacht uw 
codeertechnologie. 

QuickDesign WS biedt het volgende: 
Eenvoudige plug-and-     Volgens de Weihenstephan- 
play integratie  standaard gecertificeerde interface  

Hoogste mate van     Windows® printcontroller voor 
betrouwbaarheid    maximale uptime

Eenvoud 
  Eén eenvoudige labeldesigner en 

één bedieningsscherm, ongeacht 
de printertechnologie   

Modulair uit te breiden,  

 Omdat QuickDesign WS is   

dus kosteneffectief

  gebaseerd op een model voor 
individuele apparaten, kan het 
voor alle codeersystemen van 
Domino worden gebruikt, van één 
enkele unit tot een model voor 
grote locaties

ERP

Manufacturing
Execution System (MES)

• kwaliteitscontrole
• materiaalbeheer

• tracking van batches

Productie en verpakkingen

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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