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Duidelijke identificatie 
 
Identificatie loopt als een rode draad door vrijwel 
elk fabricageproces. Goede identificatie zorgt voor 
duidelijkheid, verhoogt het verwerkingsproces en verbetert 
uw kostenbeheersing. Dit is het werkterrein van Altec. 
Toonaangevende bedrijven en instellingen in onder andere 
de gezondheidszorg, elektrotechniek, apparatenbouw, 
farmacie, telecom, automotive en elektronica vertrouwen 
al decennia op de duidelijkheid, kwaliteit en duurzaamheid 
van onze identificatiesystemen. Meer dan 40 jaar kennis en 
ervaring op het gebied van (inter)nationale codering, printers 
en toebehoren maken Altec tot uw vertrouwde partner in 
identificatieoplossingen. 

 
Oplossingen voor elk doel 
 
Altec heeft hoogwaardige printers en labeloplossingen 
voor elk identificatiedoel. Printers voor gebruik in kantoren 
of industriële omgevingen, maar ook draagbare printers 
voor gebruik op verschillende locaties. We leveren u tevens 
de bijbehorende labels en tags voor uw toepassingen. 
Bijvoorbeeld tags voor verwerking bij extreme temperaturen, 
in natlak- en poedercoatprocessen en andere agressieve 
omgevingen. Altec typeplaatjes met speciale lijmen zorgen 
voor duurzame, muurvaste identificatie van apparatuur, zelfs 
op de moeilijkste ondergrond.  
 
Met ons bent u altijd verzekerd van de juiste informatie op het 
juiste moment. Denk daarbij ook aan draad- en kabelcodering, 
verpakkings- en componentencodering of codering van 
gevaarlijke stoffen. Zo bieden wij niet alleen een ruime waaier 
aan standaardmaterialen, maar kan u ook beroep doen op ons 
voor identificatieoplossingen op maat.
 

Altijd bereikbaar  
 
De duurzame kwaliteit en probleemloze werking van onze 
Altec identificatieoplossingen zijn vanzelfsprekend. Toch 
zijn vragen soms onvermijdelijk. Vele antwoorden vindt u al 
op onze website die u onder andere snel kan bereiken via 
de QR-code op de cover van de catalogus. Daarnaast staat 
de Altec helpdesk ook altijd voor u klaar: telefonisch, voor 
het mondeling oplossen van relatief eenvoudige problemen, 
en online, voor het direct uitvoeren van complexere 
aanpassingen.

 
België en Nederland  
 
Wij opteren steeds voor een zeer persoonlijke aanpak. Gezien 
Altec zijn focus op de Benelux markt heeft liggen, hebben wij 
ervoor gekozen om zowel in België als in Nederland een filiaal 
op te richten. Ons uitgebreid gamma aan materialen vergt een 
nauwe begeleiding met kennis van zaken over land gebonden 
wet- en regelgevingen. Dit is door onze lokale kantoren 
perfect mogelijk. Wij wisselen onderling continu informatie 
uit omtrent materialen, soft- en hardware en gerealiseerde 
toepassingen. Het samenvoegen van deze expertise leidt 
tot een gepaste en klantgerichte benadering van uw project, 
met de nodige praktijkervaring. Door het creëren van dit 
internationaal draagvlak kan u eveneens meegenieten van 
grensoverschrijdende commerciële afspraken. Op deze manier 
bieden wij een klantgerichte service met snelheid, daadkracht 
en precisie.

Over Altec

ALTEC │  België ALTEC │ Nederland
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Printer

Cartridges

ColorCube Waste Tank

Accessoires

Toepassingen

Standaard continu tapes

A1. Papier
A2. Polyethyleen
A3. Polyester
A4. Vinyl
A5. Verwijderbaar polypropyleen

Standaard labels

B1. Ronde labels
B2. Print&Laminate (keurings)labels

Labelhouders

C1. ChainTag
C2. Shackle Tag
C3. ID fixing set
  a. Extreme ID fixing set
  b. Kunststof ID fixing set

Kabelmarkering

D1. Zelflaminerende labels

Labo identificatie

E1. Labolabels

Tags

F1. Kartonnen id badges
F2. Planbord labels
F3. Kunststof tags

Bevestigingsmaterialen

G1. Kabelbandjes
a. Permanent cable ties
b. Reusable cable ties
c. Metal detectable ties
d. RVS ties

G2. Bevestigingsclips
G3. RVS locking

Software

Support
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Voeg een extra dimensie “kleur” toe aan uw labels 
 
Maak werkplekken duidelijker, eenvoudiger en veiliger door gekleurde 
markeringen aan te brengen, precies waar uw mensen dit nodig 
hebben. Waar de inktjet printtechnologie meestal gekend staat voor zijn 
beperktere levensduur op vlak van duurzaamheid zal de ColorCube 
met zijn bijhorende labelmaterialen het tegendeel bewijzen. Zelfs bij 
contact met chemische stoffen, oliën, mechanische wrijving, … zal dit 
printsysteem een antwoord bieden. 

  Printer

Specificaties
Printresolutie 720x360dpi
Printsnelheid Tot 1.000 labels per uur
Printbreedte Max. 103mm/sec. afhankelijk van de breedte van het materiaal
Labellengte Voorgesneden of continu (Meerdere labelformaten vanuit één rol mogelijk) labelmateriaal
Connectiviteit USB, Ethernet
Inkt Vier inktcartridges (CMYK)
Voorzien van Automatisch snijmes
Artikel I018092
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  Cartridges

Artikel Omschrijving Kleuren
I018095 ColorCube / LASSIE 2+ Black cartridge ● Zwart
I018096 ColorCube / LASSIE 2+ Yellow cartridge ● Geel
I018097 ColorCube / LASSIE 2+ Cyaan cartridge ● Blauw
I018098 ColorCube / LASSIE 2+ Magenta cartridge ● Magenta
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Uw identificatie: blijvend en haarscherp en onmiddellijk klaar voor gebruik  
 
U kunt eenvoudig afdrukken op uiteenlopende materialen, inclusief kunststof klevende en niet-klevende (tags) labels.  Dit betekent dat u exact de 
etiketten kunt maken die u nodig heeft voor uw toepassing. Op het LCD-scherm worden de inktniveaus en de printerstatus weergegeven. Omdat 
u de printer aan de voorzijde bedient, heeft u geen specialistische training nodig om de printer te kunnen bedienen. Dit model wordt geleverd met 
afzonderlijke patronen met gepigmenteerde inkt, waardoor u de gebruikte kleur dient te vervangen. Hierdoor vallen de kosten per etiket laag uit.

Dankzij de afzonderlijke patronen met gepigmenteerde inkt kunt u sneldrogende, zeer gedetailleerde etiketten maken die niet vlekken, robuust zijn en 
niet vervagen. Dankzij de 360 spuitmondjes per kleur van de gepigmenteerde inkt zijn uw etiketten niet alleen zeer fraai, maar ook zeer geschikt voor 
tal van omgevingen.

De printer is voorzien van een automatisch reinigingsproces dat 
ervoor zal zorgen dat de printkwaliteit uitmuntend blijft. Deze 
cleaning zal door de printer volledig autonoom en dus zonder 
manuele tussenkomst van een gebruiker worden uitgevoerd. 
De “waste tank” is het reservoir dat ervoor zal zorgen dat alle 
vervuilde inkt uit de kanalen van het printmechanisme zal worden 
opgevangen.

I018094

  ColorCube Waste Tank

ervoor zal zorgen dat de printkwaliteit uitmuntend blijft. Deze 
cleaning zal door de printer volledig autonoom en dus zonder 
manuele tussenkomst van een gebruiker worden uitgevoerd. 
De “waste tank” is het reservoir dat ervoor zal zorgen dat alle 
vervuilde inkt uit de kanalen van het printmechanisme zal worden 

I018094



Altec PrintPad - 10"8 touchscreen
 
De Altec PrintPad komt het meest tot zijn recht in combinatie met Nicelabel 
Print. Een printapplicatie op maat volgens jouw wensen en eisen.

Met deze software breng je complexe printdata en processen terug tot een 
eenvoudig printformulier. Je hoeft alleen nog maar de juiste gegevens te 
selecteren en het benodigd aantal labels op te geven. De labels komen dan 
perfect uit je labelprinter gerold.

Scherm
10.8 inch (1920x1080) IPS touch screen

Systeem
Intel Z8350  •  4GB RAM  •  64GB ROM

Besturingssysteem
Windows 10 Home

Communicatie
Wi-Fi  •  Bluetooth 4.0

Aansluitingen
4x USB  •  Ethernet  •  HDMI  •  3.5 mm jack

Accu
10.000 mAh

Afmetingen en gewicht
255 x 173.5 x 70 mm  •  1020 g

Specificaties PrintPad

Altec PrintPad - 10"8 touchscreen    I019420

  Accessoires
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De veiligheid op uw werkvloer is voor iedere verantwoordelijke van uiterst belang. Het gebruik van kleur op labels zorgt voor een nog duidelijkere 
manier om aanduiding of instructies mee te geven aan werknemers, contractors of bezoekers van uw bedrijf. Maak dus iedere werkplek veiliger door 
voor ieder potentieel risico een waarschuwing te voorzien daar waar ze verwacht wordt. Deze markeringen kunnen klevend of hangend voorzien 
worden. Druk in een mum van tijd de markering die u op dat moment nodig heeft.

Enkele toepassingen die perfect aansluiten bij de ColorCube:

Lockout/Tagout procedure

Gaande van het printen van procedures tot het personaliseren 
van hangsloten, het opmaken van waarschuwings- of 
veiligheidstags die aangebracht kunnen worden bij uw Lockout/
Tagout procedures om aan te duiden met welke doel en wie 
geautoriseerd is. Breng duidelijkheid in de communicatie van de 
veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn op uw werkvloer, 
site of binnen uw installaties. 

Aanduiden van elektrische of elektronische schema’s

Maak in kleur een grafische voorstelling op van uw elektrische of elektronische installaties. In dergelijke 
schema’s kan u snel en eenvoudig de bediening en signalisatie, die eenduidig is vastgelegd door 
coderingssystemen zoals de componentnummering, klemnummering, locatie-, kabel- en draadnummering, 
aanmaken. De elektrische componenten worden meestal symbolisch weergegeven terwijl de elektronische 
schema’s eerder een weergave zijn van het circuit.

Lean/5S aanduidingen

Voor de 5S methode binnen Lean management zijn 
labels om de werkplek te organiseren onmisbaar. 
Altec biedt full color bedrukbare oplossingen voor het 
inrichten van een efficiënte werkomgeving.

Full-color typeplaten

Gezien kleur geen probleem meer is, kan u met de ColorCube zonder beperking afgewerkte typeplaatjes 
maken. Onze Print&Laminate constructie zorgt er bijkomend nog eens voor dat de bedrukking van een 
optimale resistentie zal genieten. Typeplaten zijn een must bij machinebouw, bordenbouw, … 
in verschillende sectoren.

 Toepassingen

Veiligheidssignalisatie en algemene bedrijfssignalisatie

Maak elke potentiële gevaarlijke situatie zichtbaar voor mensen op uw werkvloer. Informeer eenieder die 
uw bedrijf of bedrijventerrein betreedt door het aanbrengen van full color veiligheidsignalisatie. 
Bepaal zelf of het om logistieke markeringen gaat die vaak minder duurzaam moeten zijn of eerder 
toepassingen zijn die enige tijd moeten meegaan en dus uit hoogwaardiger kunstofmateriaal 
worden opgemaakt. Permanent, verwijderbaar, … u kan kiezen uit een ruim gamma aan standaard 
mogelijkheden.
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Logistieke of magazijnidentificatie

Verhoog de efficiëntie van de werkzaamheden binnen uw 
logistieke afdeling. Print labels voorzien van een afbeelding in 
fotokwaliteit om de inhoud van een locatie en sorteerbakje te 
verduidelijken. Rotatiegevoelige materialen die snel van punt A 
naar punt B gaan binnen uw magazijn kunnen vlot aangeduid 
worden met verwijderbare locatieaanduidingen waardoor er geen 
gedoe is met lijmresten of onduidelijkheden voor u en uw collega’s.

Labo-identificatie

Betrouwbaar informatie, duidelijk herkenbaar door middel van kleur, kleine markering toch scherp bedrukt 
en duidelijk leesbaar, etc. Dit zijn de meest voorkomende argumenten die laboranten naar voor schuiven 
als het gaat om identificatie binnen hun werkomgeving.  Of het nu om tubes, flesjes, epjes, objectglaasjes, 
glazen kolven, … gaat: voor ieder object en toepassingen zijn er geschikte materialen en formaten 
voorhanden. De processen waar meestal stoffen zoals xyleen, tolueen, ethanol en aceton bij gebruikt 
worden en de activiteiten zoals stockage in de vriezer of vloeibaar stikstof, heetwaterbaden autoclaveren, 
vortexen, omvatten, vereisen ook dat professionele materialen die full color bedrukt kunnen worden met de 
ColorCube op hun plaats zijn. 

Kabelcodering

De gekende zelflaminerende labels waarbij een transparante zone bij het aanbrengen de bedrukking optimaal 
zal beschermen, zijn nu beschikbaar om full color te bedrukken. Kleur helpt hierbij met een snellere visuele 
herkenning. Zo kan u vlot op basis van kleur het type kabel, zone, type, … aanduiden.

Keuring- en inspectielabels

Industriële keuring- of inspectielabels moeten vaak voldoen aan 
strenge eisen. Door deze te gaan combineren met een 
beschermlaminaat kan u zelf een weerbaar label drukken 
geschikt voor aanduidingen van periodieke keuringen, inspecties 
en kalibraties.
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Als logisch gevolg van deze toepassingen is het in de meeste gevallen een vereiste dat de 
labels een resistentie kunnen bieden tegen contact met chemische stoffen. Zelfs door 
gebruik te maken van een inktjet full color printtechnologie kunnen we garanderen dat onze 
materialen voldoende duurzaam zijn voor deze toepassing. U kan ze met andere woorden in 
contact brengen met chemische vloeistoffen zonder dat de bedrukking hieraan onderhevig 
is. Voor een optimale bescherming kan nog steeds gewerkt worden met beschermlaminaten.

CLP/ GHS Markering

Omdat een conform CLP label steeds moet voorzien worden van meerdere kleuren, is het bijna 
onmogelijk om op een flexibele manier deze labels te bedrukken met een monochroom toestel. 
Onze ColorCube oplossing heeft niet alleen het voordeel dat u naast zwart ook onmiddellijk in 
één printbeweging het aantal gewenst rode ruiten mee kan drukken voor de aanduiding van de 
gevarensymbolen, maar u kan ook nog eens verschillende labelformaten afdrukken zonder van 
rol te moeten wisselen. Door gebruik te maken van de continu rollen kan u zelf de labelgrootte 
definiëren. De printer zal het ontwerp draaien in functie van de gewenste breedte en hoogte en 
zal automatisch het label afsnijden op maat. Wisselen van labelmaterialen is dus niet nodig.

Door gebruik te maken van de meegeleverde Windows driver zorgen we ervoor dat u indien 
gewenst ook vanuit uw eigen bestaande applicatie kan printen met de ColorCube. Vaak is het 
echter om preventiedoeleinden een noodzaak om een inventaris bij te houden van de producten 
die gecatalogeerd worden onder de noemer “gevaarlijke stoffen”. Daarom hebben veel bedrijven 
geen uitgebreide systemen waar voorraadbeheer, recipiëntenberekeningen, … nodig. Toch moet 
u elke markering correct kunnen aanbrengen wanneer deze niet standaard zou voorzien zijn of 
als u grotere hoeveelheden gaat afvullen in kleinere. Hiervoor heeft Altec in combinatie met de 
ColorCube de standaard LASSIE software oplossing. 

Lassie software

Deze software is een uitermate krachtig en veelzijdig pakket met maar één doel: het printen van 
labels zo eenvoudig mogelijk te maken! De LASSIE software is beschikbaar in verschillende 
versies. Van de lite versie tot een complete omgeving die u toelaat om zowel de lay-outs, de 
gebruikersinterface, als de achterliggende database aan te passen. Indien gewenst kunnen we zelfs 
een bestaande database koppelen aan onze omgeving. Het printen van labels met de juiste info zal 
nog nooit zo gemakkelijk zijn geweest. Onleesbare etiketten behoren vanaf nu tot het verleden!

De Lassie software is standaard voorzien van de meest actuele GHS symbolen en P&H zinnen. 
Deze kunnen in één of meerdere talen op uw labels gedrukt worden, zonder dat de gebruiker telkens 
Manueel info hoeft in te typen. De omgeving kan on premise worden geïnstalleerd, alsook online via 
een cloud omgeving beschikbaar worden gebracht.



Signage mounting kit large

Signage mounting kit medium

Signage mounting kit small

Bevestigingssysteem voor de signage mounting kit

Snap Ons

Artikel Omschrijving Materiaal Afmeting Kleur Verpakking
I019553 Signage mounting kit M holder Kunststof 375 x 55 mm ● Zwart 25 stuks per pak
I019556 Signage mounting kit M inserts Kunststof 375 x 50 mm ● Zwart 25 stuks per pak
I019551 Signage mounting kit M eindkappen Kunststof 55 mm ● Zwart 50 stuks per pak

Artikel Omschrijving Materiaal Afmeting Kleur Verpakking
I019552 Signage mounting kit S holder Kunststof 275 x 38 mm ● Zwart 25 stuks per pak
I019555 Signage mounting kit S inserts Kunststof 275 x 33 mm ● Zwart 25 stuks per pak
I019548 Signage mounting kit S eindkappen Kunststof 38 mm ● Zwart 50 stuks per pak

Artikel Omschrijving Materiaal Afmeting Kleur Verpakking
I019554 Signage mounting kit L holder Kunststof 475 x 90 mm ● Zwart 25 stuks per pak
I019557 Signage mounting kit L inserts Kunststof 475 x 85 mm ● Zwart 25 stuks per pak
I017088 Signage mounting kit L eindkappen Kunststof 90 mm ● Zwart 50 stuks per pak

Artikel Omschrijving Materiaal Afmeting Kleur Verpakking
I017032 Fixing Tie  (1) Kunststof 12,7 mm ● Zwart 30 m per rol
I018982 Locking for Fixing Tie  (2) Kunststof ● Zwart 25 stuks per pak
I017090 Signage mounting kit adapter Kunststof ● Zwart 50 stuks per pak

Artikel Omschrijving Kleur Buisdiameter Lengte Verpakking
I018472 PM-COVER-1 ● Transparant Dia. 25 – 57 mm 228 mm per stuk
I018473 PM-COVER-2 ● Transparant Dia. 40 – 83 mm 300 mm per stuk
I018474 PM-COVER-3 ● Transparant Dia. 83 – 155 mm 420 mm per stuk

Leidingmarkering

Maak duidelijk welke stof er door leidingen binnen installaties loopt waarmee vaak ook al aangeven 
staat wat de functie is. Definieer onmiddellijk mee wat de stroomrichting is en of het om een gevaarlijk 
product gaat. Wilt u de markering op meerdere plaatsen aanbrengen of kiest u ervoor om de 
markering langs elke zijde van de leiding of dit nu onder, boven, links of rechts is aan te duiden? Maak 
vlot een afweging op basis van onze software en definieer of u voor een standaard merker gaat of een 
rolmerker. 
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  Identificatie van kleppen en appendages dmv Extreme ID fixing

Bij het markeren van kleppen of andere appendages wordt doorgaans gebruik gemaakt van hangende 
labels. Het Print&Laminate label is hier eveneens uitermate geschikt voor, maar vaak wordt het 
rechtstreeks kleven van labels op leidingen of equipment vermeden omwille van diverse redenen. 
Maak kennis met ons gloednieuw accessoire voor deze toepassing, het bevestigingsmateriaal voor 
indirecte montage van graveerplaatwaardige labels op leidingwerk. Een montagestartpakket is 
beschikbaar, alsook de aparte toebehoren (montageband, labels).

  Labeldragers Snap On en Signage Mounting Kit

We kunnen vaak niet op alle leidingen rechtstreeks merkers aanbrengen. Denk hierbij aan extreem vervuilde leidingen of leidingen die 
hoge temperaturen bereiken. Ook hiervoor heeft Altec standaard oplossingen voorhanden: dragers die het aanbrengen van een 
leidingmerker wel mogelijk maken.



• Presentatie: op rol 
• Kleefstof: permanent 
• Temperatuurbereik: -20 tot 80 °C

A1. Papier

Artikelnr Omschrijving Kleur Materiaal Breedte in mm Lengte in m
I015583 BPTJET-076X36M-PA2020  Wit Papier 76 36
I015584 BPTJET-105X36M-PA2020  Wit Papier 105 36

• Presentatie: op rol 
• Kleefstof: permanent 
• Temperatuurbereik: -20 tot 80 °C

A2. Polyethyleen

Artikelnr Omschrijving Kleur Materiaal Breedte in mm Lengte in m
I021985 BPTJET-076MMX35M-PE2030  Wit Polyethyleen 76 35
I021986 BPTJET-102MMX35M-PE2030  Wit Polyethyleen 102 35
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  Standaard continu tapes

Door het geïntegreerde snijmes kan u zelf meerdere formaten uit een continu tape rol halen, zonder dat u verbruiksmateriaal hebt moeten wisselen. 
We spreken dus over een ononderbroken rol labelmateriaal van een aantal meter, waarbij u zelf via de software de labelgrootte kan definiëren. Deze 
tapes zijn beschikbaar in diverse vaste breedtes en kunnen in staande of liggende presentatie bedrukt worden. U hoeft enkel aan te geven hoe hoog 
(staand) of breed (liggend) het te printen label dient te zijn.

Voordelen van het gebruik van continu tapes:

Print meerdere labelformaten uit 1 rol: geen eindeloze voorraad aan voorgesneden labelrollen nodig 

Standaard tapes beschikbaar in verschillende tapebreedtes en kleuren 

Tijdsbesparend: print het benodigde label exact wanneer u het nodig hebt 

Kostenbesparend: geef geen handenvol geld uit aan dure custom-made labels en signalisatie 

Optimale resistentie: industrie conform gebruik 

Efficiënt: print enkel wat u nodig heeft, hou geen eindeloze stock aan pictogrammen in voorraad 

Eenvoudig in gebruik: label is vlot van het dragermateriaal te verwijderen door middel van grijpranden



• Presentatie: op rol 
• Kleefstof: permanent 
• Temperatuurbereik: -20 tot 120 °C 

• Presentatie: op rol 
• Kleefstof: permanent 
• Temperatuurbereik: -40 tot 60 °C 

• Presentatie: op rol 
• Kleefstof: permanent 
• Temperatuurbereik: -5 tot 60°C 

A3. Polyester

A4. Vinyl

A5. Verwijderbare polypropyleen

Artikelnr Omschrijving Kleur Materiaal Breedte in mm Lengte in m
I012144 BPTJET-035X40M-P2020  Wit Polyester 35 40
I015354 BPTJET-052X40M-P2020  Wit Polyester 52 40
I011072 BPTJET-075X40M-P2020  Wit Polyester 75 40
I011206 BPTJET-105X40M-P2020  Wit Polyester 105 40

Artikelnr Omschrijving Kleur Materiaal Breedte in mm Lengte in m
I021574 BPTJET-029X30M-V509  Wit Permanent vinyl 29 30
I021575 BPTJET-057X30M-V509  Wit Permanent vinyl 57 30
I020931 BPTJET-100X30M-V509  Wit Permanent vinyl 100 30

Artikelnr Omschrijving Kleur Materiaal Breedte in mm Lengte in m
I021233 BPTJET-076X40M-PP1600V  Wit Verwijderbaar polypropyleen 76 40
I021546 BPTJET-100X40M-PP1600V  Wit Verwijderbaar polypropyleen 100 40
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• Presentatie: op rol 
• Kleefstof: permanent 
• Temperatuurbereik: -20 tot 70 °C 

B1. Ronde labels

Artikelnr. Omschrijving Kleur Materiaal Diameter (mm) Aantal labels / rol
I021550 BPTJET-DIA25-V115  Wit Vinyl 25 1000
I020489 BPTJET-DIA34-V115  Wit Vinyl 34 1000
I021551 BPTJET-DIA50-V115  Wit Vinyl 50 1000

UV-laminaat

Maak keuringslabels chemisch resistent door een UV-laminaat op het keuringslabel te bevestigen.
Daarbij wordt de levensduur van het label met jaren verlengd.

Priktang - I008999  ●  
  - I008998 ▲ 

Onze Altec priktang zorgt ervoor dat u eenvoudig gaten in uw keuringslabels kunt ponsen om
aan te geven tot wanneer de keuring geldig is. Andere vormen, cijfers en letters zijn beschikbaar op 
aanvraag.

Keuringsjetons

De Altec keuringsjeton maakt het mogelijk om uw zelf geprinte keuringslabels aan een product 
te bevestigen, zonder dat deze werkelijk op het product worden gekleefd. Dit is handig wanneer 
het moeilijk is om een keuringslabel aan te brengen (bijvoorbeeld op kabels) of wanneer het niet 
toegestaan is om een keuringslabel op het product aan te brengen. De Altec keuringsschijf is 
op maat gemaakt zodat de keuringslabels daar perfect in passen. De opstaande rand van de 
keuringsschijf dient als bescherming tegen mechanische belasting van de keuringslabels.  

Artikel Omschrijving Kleur Materiaal Afmeting Aantal
I013837 JETON KEURING DIA. 41 MM ● Zwart PVC Dia 41 mm 100 per pak
I019290 JETON KEURING DIA. 41 MM ● Blauw PVC Dia 41 mm 100 per pak
I019291 JETON KEURING DIA. 41 MM ● Geel PVC Dia 41 mm 100 per pak
I019292 JETON KEURING DIA. 41 MM ● Groen PVC Dia 41 mm 100 per pak
I019293 JETON KEURING DIA. 41 MM ● Rood PVC Dia 41 mm 100 per pak

Artikel Omschrijving Kleur Materiaal Afmeting Aantal
I017358 LAM-DIA18-UVL750 ● Transparant Vinyl Dia 18 mm 250 per pak
I016469 LAM-DIA32-UVL750 ● Transparant Vinyl Dia 32 mm 250 per pak
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 Standaard labels



• Presentatie: op rol 
• Kleefstof: permanent 
• Temperatuurbereik: -20 tot 70 °C 

B2. Print&Laminate (keurings)labels

Artikelnr. Omschrijving Kleur Materiaal Afmeting (mm) Aantal labels / rol
I020491 BPTJET-013X025-PNL2025  Wit Polypropyleen 25 x 13 1000
I020514 BPTJET-017X038-PNL2025  Wit Polypropyleen 38 x 17 750
I020515 BPTJET-028X055-PNL2025  Wit Polypropyleen 55 x 28 500
I021568 BPTJET-028X079-PNL2025  Wit Polypropyleen 79 x 28 350
I021569 BPTJET-033X070-PNL2025  Wit Polypropyleen 70 x 33 350
I020516 BPTJET-044X080-PNL2025  Wit Polypropyleen 80 x 44 350
I021807 BPTJET-048X090-PNL2025  Wit Polypropyleen 44 x 89 250

1. Presenteer het label. 

2. Plooi de liner doormidden door 
gebruik te maken van de perfora-
tiestrook en rol het laminaat van de 
drager.

3. Breng het eerste gedeelte van het 
laminaat aan op het label, zonder de 
kleefstof aan te raken.

4. Maak de drager gedeeltelijk los en 
breng het label aan op het product.

5. Haal het resterende gedeelte van de 
drager weg.

6. Verwijder de overtollige waste rondom 
het label. 
     

1

4

2

5

3

6
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Combineer de Print&Laminate labels met bevestigingsmaterialen wanneer het rechtstreeks kleven door omstandigheden 
niet mogelijk is door externe factoren zoals beschikbare oppervlakte, extreme temperatuur, wrijving, etc.

  Labelhouders

C1. ChainTag

C2. Shackle Tag

Altec Chaintags in combinatie met Print&Laminate labels
Altec is onophoudelijk bezig met de uitbreiding van het gamma aan standaard industriële 
identificatie-oplossingen voor diverse industriële toepassingen. Het vraagstuk rond permanente 
markering van materialen en bewegende activa in veeleisende omgevingen is een thema waar 
we gestaag aan werken. Maak daarom kennis met de Altec ChainTag. Een duurzame houder 
die bevestigd wordt via (RVS) kabelbinders of  screw locking aan de meest lastige stukken. 
Voor bevestiging van het slijtvaste Print&Laminate label werd de ChainTag voorzien van een 
diepe uitsparing. Dit maakt het een ideale tool bij bijvoorbeeld permanente assetmarkering en/of 
keuring. 

Dit is een aluminium beugel die voorzien is van een “staart”. Deze staart is een gelamineerde 
staalkabel die aan de ene zijde van de markering vastzit, en waarmee een lus kan gemaakt 
worden ter bevestiging van de beugel. Na het aanbrengen wordt de staalkabel geklemd aan de 
andere zijde van de beugel, waardoor de hangende markering mechanisch is vergrendeld. Bij deze 
oplossing zijn er geen extra tools nodig om de markering te kunnen bevestigen. 

• Labelhouder van verstevigd kunststof ter bescherming van het label
• Meerdere bevestigingsmogelijkheden: hangend of met (twee) kabelbinders
• Print&Laminate-label exact op maat beschikbaar
• Label aan twee zijden te bevestigen
• Ook beschikbaar met RFID (op aanvraag)

Artikel Omschrijving Materiaal Afmeting Kleur Verpakking
I017896 Chaintag (+160°C) Kunststof 53 x 28 mm ● Zwart 20 stuks per pak

Artikel Omschrijving Materiaal Afmeting Kleur Verpakking
I020441 ShackleTag - klein Aluminium 27 x 40 mm - staartlengte 260 mm ● Zilver 50 stuks per doos
I018051 ShackleTag - groot Aluminium 65 x 45 mm - staartlengte 200 mm ● Zilver 50 stuks per doos
I020442 ShackleTag - groot - YL Aluminium 65 x 45 mm - staartlengte 200 mm ● Geel 100 stuks per doos
I020443 ShackleTag - groot - GR Aluminium 65 x 45 mm - staartlengte 200 mm ● Groen 100 stuks per doos
I020444 ShackleTag - groot - RD Aluminium 65 x 45 mm - staartlengte 200 mm ● Rood 100 stuks per doos
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a. Extreme ID fixing set

b. Kunststof ID fixing set

C3. ID fixing set

• Niet direct op een leiding plakken  �  geen last van lijmresten
• Net zo duurzaam als een graveerplaat
• Leidingmarkering met grafische elementen, zoals logo's, pijlen en barcodes

Codeer leidingen, kleppen en appendages

De ID Fixing set is een montageoplossing waarmee in combinatie met het Print&Laminate label 
een superieure chemische en mechanische resistentie kan geboden worden bij identificatie 
van bijvoorbeeld leidingwerk. De houder wordt gemonteerd via een montageband die u zelf op 
de gewenste lengte kan afknippen in functie van de leidingdiameter. In dit gamma is zowel een 
kunststof als een RVS uitvoering beschikbaar. 

Artikel Omschrijving Materiaal Afmeting Kleur Verpakking
I019819 Altec extreme ID fixing set Small RVS316 60X35 MM (A) RVS 60 x 35 mm ● Zilver 50 stuks per pak
I019820 Altec extreme ID fixing set Medium RVS316 85X40 MM  (B) RVS 85 x 40 mm ● Zilver 50 stuks per pak
I019821 Altec extreme ID fixing set Large RVS316 110X60MM (C) RVS 110 x 60 mm ● Zilver 50 stuks per pak
I019234 ID FIXING RVS Fixing Tie RVS ● Zilver 30 m per rol
I019235 ID FIXING RVS Locking for Fixing Tie RVS ● Zilver 100 stuks per pak
I019236 ID FIXING RVS Application & Cutting Tool Per stuk

Artikel Omschrijving Materiaal Afmeting Kleur Verpakking
I016887 ID Fixing Set Small (+ 150°C) (incl. 50 inserts)  (4)  (A) Kunststof 66 x 36 mm ● Zwart 50 stuks per pak
I016818 ID Fixing Set Large (+ 150°C) (incl. 50 inserts)  (4) (B) Kunststof 86 x 36 mm ● Zwart 50 stuks per pak
I017432 ID Fixing Set Extra Large (+ 150°C) (incl. 50 inserts)  (4) (C) Kunststof 108 x 50 mm ● Zwart 50 stuks per pak
I016778 Insert 60x33MM  (+ 130°C) voor ID Fixing Set Small  (3) Kunststof 60 x 33 mm ● Zwart 100 stuks per pak
I016779 Insert 80x33MM  (+ 130°C) voor ID Fixing Set Large  (3) Kunststof 80 x 33 mm ● Zwart 100 stuks per pak
I017430 Insert 100x47MM (+ 130°C) voor ID Fixing Set Extra Large  (3) Kunststof 100 x 47 mm ● Zwart 100 stuks per pak
I017032 Fixing Tie  (1) Kunststof 12,7 mm ● Zwart 30 m per rol
I018982 Locking for Fixing Tie  (2) Kunststof ● Zwart 25 stuks per pak



17

• Presentatie: op rol 
• Kleefstof: permanent 
• Temperatuurbereik: -20 tot 70 °C 

D1. Zelflaminerende labels

Artikelnr. Omschrijving Kleur Materiaal Afmeting (mm) Kabeldia (mm) Aantal labels / rol
I020843 BPTJET-030X055-V115  Wit Vinyl 30 x 55 6,4 - 17,5 400
I020488 BPTJET-050X100-V115  Wit Vinyl 50 x 100 12,7 - 31,8 250

 Kabelmarkering

• Presentatie: op rol 
• Kleefstof: permanent 
• Temperatuurbereik: -80 tot 70 °C 

E1. Labolabels

Artikelnr. Omschrijving Kleur Materiaal Afmeting (mm) Dia (mm) Aantal labels / rol
I020552 BPTJET-025X009-PP504/B  Wit Polypopyleen 25 x 9 9 1500
I021576 BPTJET-025X012-PP504/B  Wit Polypopyleen 25 x 12 11 1500

Artikelnr. Omschrijving Kleur Materiaal Afmeting (mm) Aantal labels / rol
I021577 BPTJET-020X006-PP504  Wit Polypopyleen 20 x 6 1500
I021578 BPTJET-050X006-PP504  Wit Polypopyleen 50 x 6 2000
I021579 BPTJET-025X009-PP504  Wit Polypopyleen 25 x 9 2000
I021580 BPTJET-025X012-PP504  Wit Polypopyleen 25 x 12 2000
I021581 BPTJET-038X012-PP504  Wit Polypopyleen 38 x 12 1500
I021582 BPTJET-050X012-PP504  Wit Polypopyleen 50 x 12 2000
I021583 BPTJET-033X015-PP504  Wit Polypopyleen 33 x 15 1500
I021584 BPTJET-025X019-PP504  Wit Polypopyleen 25 x 19 2000
I021585 BPTJET-038X019-PP504  Wit Polypopyleen 38 x 19 1500
I021586 BPTJET-025X025-PP504  Wit Polypopyleen 25 x 25 1500
I021587 BPTJET-038X025-PP504  Wit Polypopyleen 38 x 25 1250
I021588 BPTJET-050X025-PP504  Wit Polypopyleen 50 x 25 1500
I021589 BPTJET-038X044-PP504  Wit Polypopyleen 38 x 44 900

 Labo identificatie
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Praktijktoepassing: Lockout / Tagout tags

Elk jaar gebeuren er arbeidsongevallen bij onderhoud aan industriële krachtbronnen en machines. 
Vaak worden deze ongevallen veroorzaakt door onverwachte energietoevoer. Zorg ervoor dat 
energiebronnen uitgeschakeld worden en blokkeer ze (Locked out) tijdens onderhouds- en 
herstelwerkzaamheden. Ontwerp zelf tags met onderhoudsinformatie, signalerende aanduiding 
voor gevaren of gebruik ze om onderhoudsinformatie van de installatie, al dan niet door middel van 
foto’s, op weer te geven.

• Presentatie: op rol 
• Kleefstof: niet klevend 
• Temperatuurbereik: -20 tot 80 °C 

• Presentatie: op rol 
• Kleefstof: niet klevend 

F3. Kunststof tags

F2. Planbord labels

Artikelnr. Omschrijving Kleur Materiaal Afmeting (mm) Aantal labels / rol
I021235 BPTJET-TAG-085X050-PVC1601  Wit Kunststof 85 x 50 250
I021234 BPTJET-TAG-070X140-PVC1601  Wit Kunststof 70 x 140 100

Artikelnr. Omschrijving Kleur Materiaal Afmeting (mm) Aantal labels / rol
I021591 BPTJET-TCARD-100X092  Wit Kunststof 100 x 92 200

 Tags

• Presentatie: Fanfold
• Kleefstof: Niet klevend 

F1. Kartonnen id badges

Artikelnr. Omschrijving Kleur Materiaal Afmeting (mm) Aantal labels / rol
I022144 BPTJET-IDB-090X080  Wit Karton 80 x 90 500



  Bevestigingsmaterialen

a. Permanent cable ties

G1. Kabelbandjes

b. Reusable cable ties

Opmerking: ook verkrijgbaar in de kleuren: blauw, bruin, groen, grijs, oranje, paars, rood en geel 

c. Metal detectable ties

Voorbedrukte kabelbandjes

Artikel Omschrijving Materiaal Afmeting Kleur Verpakking
I006558 IMP-200X4,8-BL Pa 6.6 200 x 4,8 mm ● Zwart 100 stuks per pak
I006563 IMP-200X4,8-NA Pa 6.6 200 x 4,8 mm  Wit 100 stuks per pak
I006574 IMP-300X4,8-BL Pa 6.6 300 x 4,8 mm ● Zwart 100 stuks per pak
I006577 IMP-300X4,8-NA Pa 6.6 300 x 4,8 mm  Wit 100 stuks per pak
I006581 IMP-368X4,8-BL Pa 6.6 368 x 4,8 mm ● Zwart 100 stuks per pak
I016501 IMP-368X4,8-NA Pa 6.6 368 x 4,8 mm  Wit 100 stuks per pak

Artikel Omschrijving Materiaal Afmeting Kleur Model Verpakking
I016864 IMPRU-200X4,8-NA Pa 6.6 200 x 4,8 mm  Wit A 100 stuks per pak
I016865 IMPRU-300X4,8-BL Pa 6.6 300 x 4,8 mm ● Zwart A 100 stuks per pak
I016866 IMPRU-300X4,8-NA Pa 6.6 300 x 4,8 mm  Wit A 100 stuks per pak
I016867 IMPRU-368X4,8-BL Pa 6.6 368 x 4,8 mm ● Zwart A 100 stuks per pak
I016868 IMPRU-368X4,8-NA Pa 6.6 368 x 4,8 mm  Wit A 100 stuks per pak
I011662 IMPRU-230X4,8-RD Pa 6.6 230 x 4,8 mm ● Rood B 1.000 stuks per pak

Omwille van veiligheid of beperkingen in gebruik is het niet altijd mogelijk om loshangende markeringen aan te brengen op machines of 
materiaal. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om de standaard spanbandjes te voorzien van een vaste of variabele bedrukking, al dan 
niet met een extra logo. Het is een kant-en-klare oplossing waarbij de bandjes standaard geleverd kunnen worden in het formaat 200 x 
4,8mm. Vraag vrijblijvend een samplepakket en een offerte aan.  (www.altec.be/zipprint) 
 

Artikel Omschrijving Materiaal Afmeting Kleur Verpakking
I017885 IMPMD-200X4,8-BLU Pa 6.6 + metaaldeeltjes 200 x 4,8 mm ● Blauw 100 stuks per pak
I017966 IMPMD-368X4,8-BLU Pa 6.6 + metaaldeeltjes 368 x 4,8 mm ● Blauw 100 stuks per pak
I017967 IMPMD-368X7,6-BLU Pa 6.6 + metaaldeeltjes 368 x 7,6 mm ● Blauw 100 stuks per pak
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d. RVS ties

G2. Bevestigingsclips

G3. RVS locking

Artikel Omschrijving Materiaal Afmeting Kleur Verpakking
I019113 IMP-150X4,6-316 RVS316 200 x 4,6 mm ● Inox 100 stuks per pak
I016678 IMP-200X4,6-316 RVS316 200 x 4,6 mm ● Inox 100 stuks per pak
I016656 IMP-350X4,6-316 RVS316 350 x 4,6 mm ● Inox 100 stuks per pak
I016655 IMP-550X4,6-316 RVS316 550 x 4,6 mm ● Inox 100 stuks per pak
I019833 IMP-1000X4,6-316 RVS316 1000 x 4,6 mm ● Inox 100 stuks per pak
I016679 IMP-350X7,9-316 RVS316 350 x 7,9 mm ● Inox 100 stuks per pak
I016680 IMP-550X7,9-316 RVS316 550 x 7,9 mm ● Inox 100 stuks per pak
I019836 IMP-760X12-316 RVS316 760 x 12 mm ● Inox 100 stuks per pak
I019837 IMP-350X16-316 RVS316 350 x 16 mm ● Inox 100 stuks per pak
I019838 IMP-150X4,6-316 COATED RVS316 Gecoat 150 x 4,6 mm ● Inox 100 stuks per pak
I018001 IMP-200X4,6-316 COATED RVS316 Gecoat 200 x 4,6 mm ● Inox 100 stuks per pak
I018002 IMP-350X4,6-316 COATED RVS316 Gecoat 350 x 4,6 mm ● Inox 100 stuks per pak
I019839 IMP-350X16-316 COATED RVS316 Gecoat 350 x 16 mm ● Inox 100 stuks per pak

Artikel Omschrijving Materiaal Afmeting Kleur Verpakking
I012877 Clip rond staal Staal dia 80 mm ● Zilver 500 stuks per pak
I016573 Clip rond RVS RVS316 dia 80 mm ● Zilver 500 stuks per pak

Artikel Omschrijving Materiaal Afmeting Kleur Verpakking
I019808 RVS316 CABLE 1,5X150MM WITH SCREW LOCKING RVS 150 x 1,5mm ● Zilver 100 stuks per pak
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Software

Print zo eenvoudig en efficiënt mogelijk data op labels

Online beheer van printformulieren en labelbestanden
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X

CSV

X

X

MDBCSV

X

Overzicht van onze standaard pakketten

Met de Express Designer bent u in staat om, met behulp van een grafische editor, elk gewenst labelontwerp te creëren. Aanvullend op de 
gratis functionaliteit van de Free Designer is het mogelijk om koppelingen met gegevensbronnen zoals Excel, tekst en gestructureerde csv 
bestanden te leggen die u kan linken aan tekstvelden en elk type barcode (lineair of 2D). Naast de ontwerper-applicatie is in deze versie 
een beperkte versie van de Print App beschikbaar. Alle ontworpen labels worden hierdoor verzameld en door middel van invoervelden is 
het mogelijk om variabele gegevens te printen alsook een selectie te maken van de data in Excel dmv een keuzelijst. Er is geen limiet op het 
drukken van aantal labels of printers. Deze versie is enkel voorzien voor een installatie lokaal op een werkstation (en kan dus niet over het 
netwerk worden uitgerold).

Nicelabel Express Koppel tekst en barcodevelden aan een Excellijst

Basisfunctionaliteiten Datakoppeling

U beschikt over de meest geavanceerde labelontwerper met alle bijhorende functionaliteiten uit de reeks. Een korte opsomming van de 
belangrijkste mogelijkheden:

-Automatisch schalen van de puntgroottes voor tekstvelden in functie van de input gestuurd door variabele data.
-Geavanceerde databasekoppelingen zoals Access, SQL, etc.
-Geavanceerde objectmanipulatie zoals het sturen van variabele afbeeldingen, etc.
-Een uitbreiding van de functionaliteit in de Print App waarbij de standaard afdrukforms kunnen aangepast kunnen worden (wel nog   
steeds gekoppeld per labelontwerp opgemaakt met de Designer).

-Aaneenschakelen en verbinden van objecten.

Er is geen limiet op het aantal te printen labels of printers. De basis versie is voorzien voor één lokale installatie op een werkstation maar een 
netwerkversie is eveneens beschikbaar. Daarbij is er geen limiet op het aantal gebruikers. Er zit wel een beperking op het maximum aantal 
printers die gebruikt kunnen worden met deze licentie.

Nicelabel Pro Connecteer met eender welke externe bron en maak ieder ontwerp 
intelligenter door gebruik te maken van objectmanipulatie

Basisfunctionaliteiten Datakoppeling

X

MDBCSV

X

De belangrijkste feature van deze versie is dat u beschikt over “de meest uitgebreide Printer App”. Dit biedt de mogelijkheid om krachtige 
user interfaces op te bouwen overheen meerdere labelontwerpen. Hiermee ben u in de mogelijkheid om eenvoudig een productieomgeving 
in te richten naar eigen wens om zorgeloos en foutloos labels te kunnen printen. De ontwerpen bouwt u op met de Pro Designer, dat onder-
deel uitmaakt van deze versie. 
Er is geen limiet op het drukken van aantal labels of printers. De basis versie is voorzien voor een installatie lokaal op een werkstation maar 
een uitbreiding om de Forms Manager beschikbaar te maken over het netwerk is als optie beschikbaar. Daarbij is er geen limiet aan het 
aantal gebruiker. De netwerkversie beschikt eveneens over een basisversie van de Integration App waardoor u acties kan toekennen aan 
binnenkomende data, die aangeleverd kan worden door uw eigen systeem, om vervolgens verschillende printers volledig automatisch aan te 
sturen.

Nicelabel Powerforms Bouw interfaces naar eigen wens, reduceer foutenlast 
en beperk het aantal handelingen om labels te printen

Basisfunctionaliteiten Datakoppeling
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MAINSTAGE
Date out Date in

28/4/2020 15/5/2020
Description ID

DIGITAL MIXER
Type

XLR-2154-A6 / 12

STOCK LOCATION

A1/M2
Description ID

DIGITAL MIXER
Type

XLR-2154-A6 / 12 DEMO

Please check connection plan and 
also any specific wiring constructions 
or limitations before use!

STOCK

A1/M2

XLS
1 2 3 ...

XLS

1 2 3 ...

Manual input

Manual input

Basic prompting

Basic prompting

Database Serialisation

Database

Serialisation

Text scaling

Layers Object
manipulation

Variable length
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Onze software als schakel tussen uw systeem en de printer(s)? - Middleware 

Zoals reeds aangegeven is het vaak de meest stabiele oplossing om een labeldesign pakket te gebruiken in de sturing naar een labelprinter. Toch 
wenst de klant vaak het printcommando te starten vanuit zijn eigen software/systeem, dat vervolgens de geselecteerde data grafisch dient weer te 
geven op het uiteindelijke label.
Er zijn meerdere oorzaken waarom die rechtstreekse sturing vaak tekortschiet:
• Printstabiliteit: niet mogelijk om via uw systeem de data op een correcte plaats geprint te krijgen op het label? Onze middleware software als 

tussenschakel zorgt voor de gewenste opmaak.
• Grafische beperkingen in het eigen systeem. Uw software kan bijvoorbeeld de vereiste barcode symbologie niet genereren. Ons pakket is pre-

cies gemaakt hiervoor.
• Uw label lay-outs wijzigen vaak, daarom wenst u grafische aanpassingen aan het design vlot zelf beheersen. U wilt uiteraard niet bij elke 

aanpassing van een label lay-out wijzigingen laten aanbrengen aan uw systeem. Dergelijke bijstellingen zijn door middel van templates heel 
eenvoudig in onze software. Hiervoor is zeker geen programmeerkennis noodzakelijk.

• De actie die labels moet genereren staat los van uw systeem, een barcodescanner moet bijvoorbeeld de printtaak teweegbrengen.
 
Het volstaat vaak om op het printmoment de data in kwestie beschikbaar te maken voor ons systeem. In de meeste gevallen wordt er met een vast 
gestructureerde file (txt, csv, …) gewerkt, waarin de gewenste data (de informatie die geprint moet worden) vervat zit. Een dergelijk opzet is altijd 
uniek en moet bijgevolg per situatie bekeken worden.

Met deze licentie kan u één exemplaar van de software op één werkstation uitvoeren. U kan een onbeperkt aantal printers 
vanaf deze computer gebruiken. Deze licentievorm kan geactiveerd worden online of beschikbaar worden gebracht via 
een USB hardware key

Gelieve rekening te houden met volgende systeemvereisten:

Met uw licentie kan u een onbeperkt aantal lokale installaties uitvoeren op een onbeperkt aantal computers op 
voorwaarde dat deze werkstations kunnen communiceren met elkaar en behoren tot hetzelfde domein. Er is geen 
installatie van een dedicated licentieserver noodzakelijk.Het aantal printers dat u kan gebruiken, wordt beperkt 
door het aantal “print licenties” dat bij uw licentie worden geleverd. Al uw computers worden geactiveerd met 
dezelfde licentiesleutel. U kan tijdelijk het aantal licenties door meerdere gebruikers overschrijden (30 dagen). Deze 
functionaliteit is beperkt in tijd en bieden we u aan om een tijdelijke situatie op te vangen (vervangen van een defecte 
printer). Indien deze situatie eerder van permanente aard zou zijn, kan u steeds uw licentie uitbreiden met meerder 
printlicenties (per 5 eenheden).

In dit licentiemodel worden alle aangestuurde printers in rekening gebracht als gebruikte licentie. Hierbij wordt er door 
de omgeving een controle gedaan op het unieke karakter van een printtoestel. 
 
Hiervoor wordt er rekening gehouden met een combinatie van:

• Printermodelnaam. Dit is de modelnaam (hard coded) die vast is gelegd in de printer driver
• Printerlocatie. Hoe en via welke interface is de printer aangesloten op uw omgeving.  

Dit kan zijn door middel van de onderstaande gegevens:
• IP adres  voor netwerkprinters
• Werkstation + poort voor toestellen die lokaal aan een werkstation zijn aangesloten (bvb USB)

Iedere licentie gekoppeld aan een toestel dat gedurende 7 dagen niet werd gebruikt, zal automatisch worden 
vrijgegeven door het systeem.

AANDACHT: Wij raden aan de poorten 6772 en 6773 op uw werkstation open te zetten om een vlotte communicatie 
met de licentieserver te kunnen garanderen. Het systeem zal via deze poorten de noodzakelijke pakketten die hiervoor 
nodig zijn uitsturen en ontvangen. 

Single user

Multi user

Licentiemodellen

• CPU: Intel or compatible x86 family processor
• Memory: 2 GB or more RAM
• Hard drive: 1 GB of available disk space
• Display: 1366×768 or higher resolution monitor
• Recommended printer drivers: NiceLabel printer 

driver V5.1 or higher 

• 32-bit or 64-bit Windows operating systems: 
Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows 
8, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows 
Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 
2016  (Windows Server Core and Windows Nano 
Server are not supported) Microsoft .NET Frame-
work Version 4.5In
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INTEGRATION APP

PRINT APP

DESIGN APP

DESIGNER ALTEC.CLOUD EXPRESS PRO SINGLE PRO MULTI POWERFORMS SINGLE POWERFORMS MULTI

ALGEMEEN

Licentie op basis van aantal computers ● ● ●
Licentie op basis van aantal printers ● ● ● ●
ETIKETONTWERP

Tekst, lijnen, vormen, afbeeldingen ● ● ● ● ● ●
tekstvak ● ● ● ● ● ●
Barcodes ● ● ● ● ● ●
GS1 wizard ● ● ● ● ● ●
Gebogen tekst ● ● ● ● ●
Inversief afdrukken ● ● ● ● ● ●
Rich tekst ● ● ● ● ●
RFID support ● ● ● ● ●
Automatisch schalen ● ● ● ● ●
Variabele label lengte ● ● ● ● ●
Invoer masker ● ● ● ● ●
Afbreking ● ● ● ● ●
Grouperen van objecten ● ● ● ● ● ●
Objecten samenvoegen ● ● ● ● ●
Voor- en achtervoegsel ● ● ● ● ● ●
Vergrendel uw design met passwoord ● ● ● ● ●
GEGEVENSBRONNEN

Dynamische gegevens ● ● ● ● ●
Toetsenbord input bij het afdrukken ● ● ● ● ● ●
Printscherm aanpassen ● ● ● ●
Formulieren maken ● ●
Tekst en Excel bestanden importeren ● ● ● ● ● ●
Full database connectie ● ● ● ● ●
Eenvoudig oplopende nummering ● ● ● ● ● ●
Gevorderde serializatie ● ● ● ● ●
Datum velden ● ● ● ● ● ●
SQL queries ● ● ● ● ●
Spell checking ● ● ●
Conditioneel printen van objecten ● ● ● ● ●
Conditioneel printen van sjablonen ● ● ●
Preprinted ● ● ● ● ● ●
NTEGRATIE

Integration App functionaliteit ●
PRINTEN

Volledig cutter controleren ● ● ● ● ●
Print to file ● ● ● ● ●
Versch. soorten labels tegelijk laten drukken ● ●
Snelkoppeling maken om te printen ● ● ● ● ●
EXTRA APPS

DESIGN APP ● ● ● ● ●
PRINT APP ● ● ● ● ● ●
INTEGRATION APP ●

Samenvattingstabel
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Hoe kunnen we elkaar bereiken?

1. Telefonisch advies

 
 
Direct advies over printers en labels.
Tel: +32 (0)2 270 34 88  
Mail: info@altec.be

3. Online demonstratie

• 
•  

 
 
 
 

• Met meerdere collega’s tegelijk
• Printers en labels via beeld bekijken
• Direct inplannen (binnen 24 uur)
• Geen reistijd 

 

2. Demonstratie bij Altec te Eppegem

 
 
 

• Grote ontvangstruimtes (1,5 m afstand mogelijk)
• Alle printers en labels bekijken
• Software demonstraties
• Direct inplannen (binnen 24 uur)

4. Afspraak bij jou op locatie

 
 
 

Laat ons terugbellen voor een afspraak op locatie.

• Persoonlijk advies over printers en labelmaterialen
• Advies aan de hand van jullie bedrijfssituatie

  Support

Op de website www.altec.be vindt u alle informatie over Altec producten en diensten. 
Ook vindt u er drivers, handleidingen voor Altec printers, instructiefilmpjes (bijvoorbeeld over het wisselen van een inktfolie) en tal van informatieve 
productfoto’s en –toepassingen. Heeft u iets gemist of wilt u informatie of advies over een oplossing voor uw specifieke probleem? Aarzel dan niet om 
ons verkoopteam te contacteren op telefoonnummer 02 270 34 88 of via e-mail naar info@altec.

Altec online ondersteuning 
Soms is een probleem telefonisch niet of nauwelijks op te lossen. In dat geval kan het op afstand meekijken van de Altec helpdeskmedewerker 
uitkomst bieden. Na uw toestemming kan hij uw computer tijdelijk overnemen en de benodigde aanpassingen direct uitvoeren op uw eigen computer. 
Zo verliest u niet meer tijd dan nodig en wordt de continuïteit hersteld.  

Altec telefonische helpdesk : +32 (0)2 270 34 88
Het Altec helpdeskteam beschikt over jarenlange ervaring. Zij kennen de Altec labels, labelprinters en labelsoftware van binnen en buiten en kunnen 
u telefonisch direct weer op weg helpen als er vragen zijn over:

• het aanpassen van bestaande labels of software,
• de installatie van software en labelprinters,
• de technische mogelijkheden van de labels, labelprinters en software,
• een technische storing van uw labelprinter.



27

Notities:



10
.2

02
0

Nieuwland Parc 159

3351 LJ  PAPENDRECHT

Nederland

+31 (0)78 - 615 20 33

info@altec.nl

www.altec.nl

Erasmuslaan 11

1804 EPPEGEM

België

+32 (0)2 270 34 88

info@altec.be

www.altec.be

ALTEC industrial identification

Productvideo

https://vimeo.com/354003696



