
Skalerbart basissystem til 
alle etiketteringsjobb 

PlusFlex Entry Labelling utgjør et enkelt, komplett etiketteringssystem til trykking 
av etiketter i pakkeri og produksjon.
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Trykk av alle etikettyper
PlusFlex Entry Labelling er et skalerbart, brukervennlig og økonomisk system, som kan løse alle 
etiketteringsjobb i både næringsmiddelproduksjoner og produksjonsbedrifter.

Fleksibelt, 
skalerbart 
design
PlusFlex Entry Labelling System har et skalerbart design, som i grunnpakken består  av en softwarepakke og en Intermec labelprinter 
type P med tastatur-mulighet, f.eks. PF4, PM4, PM43, PX4/6.
Denne grunnpakken kan bygges ut med en mange ulike funksjoner/produkter og løse enda fler oppgaver, f.eks. veiing, vektkontroll, 
scanning og automatisk etikett-applikering på en pakkelinie.

PlusFlex Entry Labelling består av  
modulene:
• PlusFlex Office: Web-basert PC-program for opprettelse  av  
   artikler, tekster og system-oppsetning 
• PlusFlex Label Designer: Add-on modul til PlusFlex Office til  
   opprettelse av etikettdesign og strekkoder
• PlusFlex Intermec Online: Kommunikasjonsservice til styring  
   av Intermec printere

PlusFlex Office
I PlusFlex Office opprettes alle produkter med artikkelnummer, 
artikkelnavn, produkttekster, holdbarhetsdager og øvrig tekst-
informasjon, som skal printes. 
Til en artikkel knyttes det til minst et etikettdesign, som styrer 
plassering av tekster og øvrige felter på etiketten samt font-
type og -størrelse og evt. andre parameter. Et etikettdesign kan 
brukes til flere artikler – det sikrer ensartede etiketter og gjør 
det lett å endre etikettdesign for mange artikler på én gang. 
Ved skift av etikettdesign kan man vha. ”LiveView”-funksjonen 
se og sjekke designet på etiketten på pc’en før print. Etiketten 
vises i full WYSIWYG med alle artiklens data.

PlusFlex Label Designer
Med Label Designer-modulet kan man på enkel vis opprette 
de etikettdesigns, som skal tilknyttes artiklene. Etikettdesignet 
inne-holder felter til de dataene, som trekkes fra artikkelnr. og 
trykkes på etiketten, samt layout med tekstfelter, linjer, rammer, 
strek-koder og logo’er.  Man kan bruke vanlige Windows-
TrueType fonter. 
Label Designer kan trykke de mest brukte strekkoder, så som 
EAN, GS1 128, INT 2 OF 5, ITF14 og 2D-strekkodene type QR 
og Data-matrix. I systemet kan man også oppbygge fleksible 
strekkoder etter GS1 standarden, inkl. pall-etiketter med unikt 
SSCC-nr. 
Softwaren har også en funksjon til trykk av allergener, som au-
tomatisk fremhever disse, dersom de inngår i ingredienslisten.  
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PlusFlex Entry Labelling utgjør et enkelt, men komplett 
etiketteringssystem til trykking av etiketter i pakkeri og 
produksjon. 
Systemet håndterer såvel etikettdesign, styring av etikett-og 
artkikeldata samt data-utveksling med database-server og  
evt. administrative systemer.

Ét system - mange printmuligheter
PlusFlex Entry Labelling kan generere og trykke etiketter i 
alle størrelser – til både detaljpakninger, bokser, kartonger og 
paller.  Systemet kan også  trykke etiketter til et produkt på 
tvers av alle pakkenivåer.

Skalerbar løsning
PlusFlex Entry Labelling er en fleksibel, skalerbar løsning, som 
kan vokse med jobben og lett bygges ut med fler funksjoner 
(produkter/elementer), så som:

• Manuell industrivekt til trykk av faktisk produktvekt eller til   
   min.-/maks.vektkontroll av produktet
• Strekkodescanner til raskt skift av produktnummer og/eller  
   batchnummer
• Etikett-applikator og printer til automatisk etikettering av  
   produkter på transportør

Adskillige sterke fordeler
• Systemet er brukervennlig og særdeles enkelt å bruke for  
   operatøren
• Operatøren betjener etikettprinteren direkte på tastaturet og  
   guides vha. enkle spørsmål på printerens display

Systemkonfigurasjon
PlusFlex Entry Labelling Systemet anvender MS SQL Server-
database til lager for alle data i systemet, såvel artikkel- og 
varedata som alle etikett-design.

Enkel og effektiv funksjonalitet
Intermec etikettprinteren er koblet opp på PlusFlex-systemet 
via en standard ethernettforbindelse og henter/sender data fra 
PC til printer under bruk vha. en Online-driver.
Ved oppstart kobles printeren automatisk på systemet. Når 
operatøren inntaster artikkelnr., overføres data fra server og 
artikkelbetegnelse vises på displayet. Nå er systemet klar til 
print. 
Når merkningsoppgaven er avsluttet, trykkes automatisk en 
total-etikett med summering  av vekt og antallet pakkede pro-
dukter. Dette kan også foregå manuelt. 
PlusFlex-systemet kan også trykke etikett for neste total-nivå, 
typisk en pall-etikett.

PlusFlex Power-Circle
PlusFlex Entry Labelling-softwarepakken kan oppgraderes, så 
man kan utføre ytterligere funksjoner, bla. varemottak, sporbar-
het, lagerstyring, ERP-integrasjon og mange andre.

 
 

Trykk av alle etikettyper
PlusFlex Entry Labelling kan trykke disse etikettypene: 

• Detalj-etiketter med alle relevante opplysninger
• Ytter-emballage etiketter i henhold til GS1-anvisninger med   
   1D/2D-strekkoder 
• GS1-standard A5 pall-etikett med SSCC strekkode 
• Forsendelses-/kunde-adresse etiketter
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Markedsledende leverandør
Scanvaegt Systems er en danskeid virksomhet som ble etablert i 1932. Vi utvikler, produserer og 
forhandler veiesystemer, etiketteringsløsninger og inspeksjonsutstyr samt tilhørende IT-systemer 
og sporingsløsninger.
 Scanvaegt Systems har rundt 200 ansatte og har hovedkontor i Århus, Danmark, datterselskaper 
i Norge, Sverige, Polen og Tyskland samt avdelinger i- og forhandlere flere andre land over hele 
verden.

Den komplette samarbeidspartner
Vi tilbyr våre kunder omfattende service og support-tjenester, bl.a. forebyggende vedlikehold, 
opplæring og instruksjon, installasjon, reservedeler, software service, remote service, kalibrering 
samt  service- og vedlikeholdsavtaler.

Scanvaegt Systems AS  •  Vestvollveien 32G  •  2019 Skedsmokorset  •  Norge  •   post@scanvaegt.no  • Tel. +47 9664 6700

www.scanvaegt.no 


