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Als je producten (met allergenen) produceert en verpakt dienen deze gecontroleerd te worden
op juistheid. Je wilt een terugroepactie voorkomen en de klanttevredenheid verhogen. Dit doen
wij door ieder product dat jouw klant ontvangt volledig te controleren.

Als producent wil je uitsluitend de beste producten leveren aan jouw klanten. Met zorg
selecteer je de producten en zorgt voor een passende verpakking. Maar wat als een verpakking
niet correct is, de seal vervuild is of de geprinte THT-datum niet correct is?

Dit is vanaf nu verleden tijd met onze PackCheck, deze oplossing detecteert een fout en
onderneemt hier desgewenst actie op.

Maar naast de controle op jouw producten wil je ook inzicht in deze waardevolle productie-
informatie en indien nodig hierop bijsturen.

De PackCheck oplossing voert de volgende controles uit:

• Juistheid en positionering bovenzijde etiket
• Juistheid en positionering onderzijde etiket
• Juiste en leesbare THT-datum (OCR) 
• Juistheid en positionering actie-etiketten / bijplak-etiketten
• Vervuiling van de seal (product in seal)

Verpakkings- en etiket controle



Onze oplossingen worden in huis ontworpen,
ontwikkeld en geproduceerd, dit doen wij ook
met onze software. Je kunt ten alle tijden
vertrouwen op onze kennis en vaardigheden
waarmee we altijd voor jou klaar staan.

De PackCheckFlex oplossing wordt in jouw
productielijn geplaatst, geïnstalleerd en
afgenomen. Tevens worden jouw operators
opgeleid om deze oplossing zo optimaal mogelijk
te gebruiken.

Het koppelen van onze oplossing aan jouw
management systeem is mogelijk. Op deze
manier voorzien wij onze oplossing van de juiste
input en stemmen wij onze oplossing volledig af
op jouw producten, productieproces en
bijbehorende kenmerken.

Web monitor

Onze oplossingen zijn voorzien van een Web-Based
monitoringssysteem voor het registeren van de geproduceerde
producten. Je kunt in deze tool beelden van de camera’s en
statistieken op ieder gewenst moment terugvinden.
Met onze inspectieoplossingen zijn wij in staat jouw productiedata
te registreren en analyseren. Een helder dashboard geeft je inzicht in
de kwaliteit van jouw productie.

We care beyond vision
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Voorkom terugroepacties
Voorkomen is beter (en goedkoper) dan genezen,
daarnaast heeft een terugroepactie grote
gevolgen voor jouw bedrijfs- en productimago.
Met onze oplossingen ben je verzekert van het
correct verpakken van jouw product en is jouw
product voorzien van de juiste (allergenen) data.

Kostenreductie door minder afval
Bij het constateren van het eerste foutief
verpakte product word je geïnformeerd. Direct
ingrijpen is het gevolg, waardoor geen afval
(product en verpakking) wordt geproduceerd.

Wij zijn de kritische ‘ogen; aan het einde van jouw
verpakkingsproces
Wij begrijpen hoe belangrijk het is om een perfect
product te leveren, de verpakking is hier een
groot onderdeel van. Daarom zijn wij graag de
“ogen” die een laatste maar zeer kritische blik
levert op jouw product en je gerust kunt zijn dat
het product dat je klant ontvangt 100% correct
verpakt is.

Verhogen klant tevredenheid
Ook jouw klanten zullen tevreden zijn over de
controle die uitgevoerd wordt, ieder product die
jouw klant ontvangt is volledig correct verpakt,
geëtiketteerd en/of bedrukt.


