
Maak uw logistiek proces future proof 
Automatisering van uw warehouse

Met praktijkvoorbeelden van 
Bleckmann, Nedcargo, TVH 
en Sparck Technologies



www.codipack.com

De logistieke sector
Sinds de jaren 60 – toen de logistiek nog in zijn kinderschoenen 
stond – is deze sector blijven groeien. Ook de komende jaren 
ziet de trend er positief uit. Voor bedrijven zoals het uwe – actief 
in de logistieke sector of e-commerce, of bedrijf waar logistiek 
onderdeel vormt van uw activiteiten – is het belangrijk om  
uw concurrent een stapje voor te zijn én te blijven. 

Als organisatie wil u een optimale beleving voor uw klanten. 
Klanten bestellen vandaag en wensen ten laatste morgen hun 
pakket te ontvangen en als ze niet tevreden zijn, dan verwerkt u 
het retourpakket. Uw klant zit in de lead en zorgt voor innovatie. 
Het is hierbij belangrijk dat u uw logistieke processen nauwgezet 
inricht. 

Als u wil groeien, kunt u niet alles manueel blijven doen. 
Automatisering en het inschakelen van smart solutions maken 
een wereld van verschil.

Codipack Group is turn key player in e-commerce en logistics. Wij 
ondersteunen onze klanten (klein én groot) op diverse aspecten 
in hun logistiek. Wij bieden totaaloplossingen in labelen, 
coderen, software en scanning.

Met praktijkvoorbeelden van Bleckmann, Nedcargo, TVH en 
Sparck Technologies willen we u graag nieuwe inzichten en 
ideeën aanreiken om zo verbeteringen te verwezenlijken binnen 
uw organisatie. 

https://www.codipack.com
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Codipack is turn key specialist 
voor logistieke activiteiten

Codipack Group is in 30 jaar uitgegroeid tot totaalspecialist op 
het gebied van etiketteren, coderen, software en de productie 
van etiketten. We maken maar liefst 870mio etiketten voor onze 
klanten per jaar, en verzorgen 650 installaties op jaarbasis. 
We hebben ook heel wat referenties in uw sector. Zo rekenen 
bijvoorbeeld Essers, Nike, Ravago, Johnson & Johnson en 
Zalando op ons. Dit is maar een greep van de tientallen bedrijven 
in de logistieke sector en e-commerce die Codipack inschakelen 
voor haar systemen en diensten. We durven dan ook te stellen  
dat we vertrouwd zijn met uw sector.

Identificatie van uw goederen 

Een belangrijk onderdeel van het verwerken van orders en 
het succesvol verzenden hiervan, is de identificatie van uw 
goederen. 

Dit proces dient feilloos te gebeuren en automatisering kan hierbij 
helpen. Niet alleen vermijdt u zo fouten, ook zal de interne flow 
efficiënter verlopen.

https://www.codipack.com
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Zeven identificatiepunten die u voor uw 
organisatie best overweegt.

1- Print & apply systemen ➜  
2- Pallet etikettering ➜
3- Etiketteerlijnen ➜
4- Codeersystemen ➜
5- Coding & label software met NiceLabel en BarTender ➜
6- Printers en barcodescanners ➜
7- Het juiste etiket ➜ 

Hoe ziet dit er in de praktijk uit? ➜ 

https://www.codipack.com
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1- Print & Apply systemen

Een identificatie van uw pakketten is zeker nodig. Voor verzending 
is dit een shipping label en voor de interne traceability is dit 
een LPN label. Uiteraard is het van groot belang dat de juiste 
gegevens op het juiste pakket terechtkomen. Bij kleine oplagen 
kunt u dit manueel uitvoeren door de etiketten via een desktop 
printer af te printen en manueel aan te brengen. Bij grote volumes 
kunnen onze Print & Apply systemen hierbij helpen door de 
etiketten te printen en automatisch aan te brengen.

Print & Apply: Deze applicatie print de gegevens in real time op 
een etiket en brengt het  onmiddellijk daarna aan op het pakket. 
De verzendgegevens op het shipping label krijgen unieke codes 
mee. Zo is het gemakkelijk om uw pakketten te traceren. Ook de 
codes voor de retours kunnen op een LPN label geplaatst worden. 
Bij een pakket dat teruggezonden wordt, weet u in een oogopslag 
wat er in het verzonden pakket zat en wanneer het verstuurd 
werd.

Terug naar index ➜

https://www.codipack.com
https://www.youtube.com/watch?v=enSfS9KFW40&ab_channel=Codipack
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2- Pallet etikettering

SSCC labels hebben een A5 formaat en worden aangebracht op 
een of meer zijden van een pallet. De Evolabel FlexWipe benadert 
pallet etikettering op een innovatieve manier. Dit automatisch 
pallet etiketteersysteem is 100% veilig. De unieke ‘arm’ van deze 
machine elimineert elk risico. Als u bijvoorbeeld uw hand in de 
bewegingszone houdt, dan stopt de motor en gaat een alarm 
af. In dit filmpje ziet u dit systeem aan het werk in de logistieke 
afdeling van Zespri. 

Terug naar index ➜

https://www.codipack.com
https://www.youtube.com/watch?v=Ck2_9p_xTQ4&ab_channel=Codipack
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3- Etiketteerlijnen

Deze systemen zorgen voor het aanbrengen van bijvoorbeeld 
voorbedrukte etiketten op uw producten. Deze producten zal u 
achteraf distribueren. Of u nu de voor- en achterkant, onder- en 
bovenkant of de zijkant wil etiketteren, het kan allemaal. Klik op 
het voorbeeld hiernaast en bekijk verschillende mogelijkheden.  

Terug naar index ➜

https://www.codipack.com
https://www.youtube.com/watch?v=Pt9qnbkBx44&ab_channel=Codipack
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4- Codeersystemen

Vooral laser is een interessante codeeroplossing binnen het 
logistieke gebeuren. Het is ook een efficiënte en betrouwbare 
oplossing. Bij laser heeft u zelfs geen verbruiksmaterialen nodig. 
Dit betekent een lage operationele kost, geen gebruik van een 
cleaner, én geen vervuiling. Geen inkt betekent ook quasi geen 
onderhoud.

Een inkjetprinter drukt contactloos. De hoge resolutiesystemen 
van Codipack zijn geschikt om dozen inline te bedrukken. 

Beide toepassingen brengen permanente coderingen aan. Op 
verschillende ondergronden: van karton tot glas. 

Terug naar index ➜

https://www.codipack.com


www.codipack.com

5- Coding & label software met NiceLabel 
en BarTender 

Het digitaliseren van de lay-out én beheer van uw labels betekent 
een ROI in minder dan 6 maanden. Een kleine investering met een 
grote meerwaarde. 

Hiervoor bestaan verschillende pakketten. Zowel voor kleine 
KMO’s/MKB’s als multinationals. Ook zijn er Cloud oplossingen. 
Zo heeft u waar ook ter wereld toegang tot uw label management 
systeem (LMS) en houdt u steeds de controle. 

Met de juiste labelsoftware krijgt u alle voordelen van de digitale 
transformatie van uw labels, waarbij ook lagere kosten behoren, 
een betere kwaliteit en een efficiëntere time-to-market.

Codipack biedt zowel de pakketten van NiceLabel als BarTender 
aan. En we zorgen voor de integratie, installatie en 
trainingen. 

 
Terug naar index ➜

https://www.codipack.com
https://www.codipack.com/producten/software-it/?types=323&brand=1672
https://www.codipack.com/producten/software-it/?types=323&brand=1692
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6- Printers en barcodescanners  

Labels printen en de gegevens aflezen moet u op een 
betrouwbare manier kunnen doen. Hiervoor heeft Codipack 
een groot scala aan printers en scanners in haar gamma. 
De belangrijkste merken zijn Zebra, Sato, Honeywell en 
Datalogic. Barcodescanners zijn onmisbaar binnen het 
logistieke gegeven. Zeker bij de ontvangst van uw goederen, 
uw voorraadbeheer en de retourzendingen: zodra het pakket 
is gescand, wordt het direct verwerkt in het gekoppelde ERP, 
EDI of WMS systeem. Dit versnelt het proces aanzienlijk 
en verlaagt de kosten van dure retours. 

Terug naar index ➜

We schuiven graag 2 van onze producten naar voren.  

Zebra ZT411

Deze industriële labelprinter 
heeft een full colour touch 
screen en print in hoge 
resolutie (tot 600 dpi). U kan 
er zowel direct thermisch als 
thermisch transfer mee printen 
in hoge kwaliteit. 

Datalogic HandScanner 

Uiterst geschikt en handig in 
gebruik: dit is de lichtste en 
de kleinste draagbare scanner 
op de markt. Gemakkelijk 
om handsfree te werken bij 
het picken van items en een 
snelle gegevensverzameling 
is mogelijk, waardoor de 
productiviteit aanzienlijk 
verhoogt.

https://www.codipack.com
https://www.codipack.com/producten/printers-amp-toebehoren/zebra-zt411/
https://www.youtube.com/watch?v=v8Iw3_GaE44&ab_channel=Codipack
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7- Het juiste etiket 

In het logistieke proces zijn etiketten onmisbaar. De juiste keuze 
tussen de verschillende etiketten is heel belangrijk: of het nu over 
voorbedrukte etiketten, blanco etiketten, shipping labels of LPN 
labels gaat. Met de juiste papier- en lijmkeuze verzekert u een 
vlot proces. Door onze eigen etiketten productie kunnen wij u 
zowel optimaal adviseren als snel leveren. 

Terug naar index ➜

https://www.codipack.com
https://youtu.be/5Wuy2gvW0yw
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Hoe ziet dit er in de praktijk uit? 

Voorbeelden uit de praktijk geven vaak best aan wat automatisering voor u kan 
betekenen. Codipack Group heeft dan ook enkele voorbeelden uitgewerkt:

Bleckmann ➜  
Nedcargo ➜
TVH ➜
Sparck Technologies ➜

Wenst u toch nog een ander voorbeeld? Dat kan.  
Laat het ons weten via info@codipack.com

U vindt ook tientallen video’s van toepassingen van onze klanten in  
uiteenlopende sectoren via de volgende link. 

https://www.codipack.com
mailto:info%40codipack.com?subject=
https://www.codipack.com/videos/#logistiek-e-commerce
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Bleckmann  

Bleckmann streeft er al bijna 160 jaar naar om haar klanten zo 
goed mogelijk van dienst te zijn. Op die manier is het bedrijf van 
een distributeur in de textielindustrie uitgegroeid tot een logistieke 
partner van wereldklasse voor vele internationale mode- en 
lifestylemerken.

Bleckmann wil een duurzame bedrijfsgroei van mode- en 
lifestylemerken mogelijk maken door middel van data-driven 
supply chain-oplossingen. Net hierin helpt Codipack mee om dit te 
verwezenlijken. 

Zo heeft Codipack verschillende print & apply machines 
geïnstalleerd bij Bleckmann. Deze printen de adresgegevens in 
real time op het etiket en brengen het dan onmiddellijk aan op het 
pakket of de verzenddoos. 

De reden voor Bleckmann om te kiezen voor de systemen van 
Codipack zijn:

• Turn key speler

• Compacte en veilige systemen

• Erg betrouwbare systemen

• Erg eenvoudige systemen in gebruik

https://www.codipack.com
https://youtu.be/F5bBUzeMlgI
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Nedcargo  

Nedcargo heeft meer dan 280.000 m2 opslagruimte in de centraal 
gelegen magazijnen in de Benelux. Hier slaat Nedcargo allerlei 
fast-moving consumer goods, food & beverages op. Ze leveren 
dagelijks meer dan 30.000 verschillende producten aan de 
distributiecentra van supermarkten, restaurants en groothandels 
in de Benelux. De producten bereiken meer dan 30 miljoen 
consumenten.

Logistiek is voor Nedcargo meer dan goederen verplaatsen. Het is 
een zorgvuldig proces waarin alle aspecten van opslag, transport 
en distributie samenkomen. Als marktleider in de logistiek van 
voedingsmiddelen en dranken is Nedcargo constant op de hoogte 
van nieuwe ontwikkelingen binnen de logistieke dienstverlening. 
Nedcargo en Active Ants hebben een samenwerking en beide 
firma’s streven naar innovatie en automatisering. Het automatisch 
etiketteren van dozen met een LPN label is hier een belangrijk 
onderdeel van. Een LPN – of licence plate numbers -  label is 
dé oplossing voor de verzending en track & trace van producten. 
Aan de LPN wordt info gekoppeld zoals lotnummers, gevaren, 
kleurcodes,… Bij het scannen van het LPN label weet u meteen 
wat ermee moet gebeuren, of het een risicopakket is en naar waar 
het gezonden wordt.

https://www.codipack.com
https://www.codipack.com/blog/lpn-labels-met-unieke-code/
https://youtu.be/phc9XnYiLOg
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TVH  

TVH is een wereldwijde leverancier van onderdelen en accessoires 
voor materiaalbehandeling, industriële en landbouwapparatuur. 
Als bedrijf investeert TVH voortdurend in automatisering en 
optimalisatie van logistieke processen om haar service te 
verbeteren. 

Door het openen van een nieuw logistiek centrum was onze klant 
op zoek naar een up-to-date coderingsoplossing. Het idee van 
de klant was om twee print & apply machines te installeren om 
een twee-dimensionale, unieke code op twee zijden van elke 
doos toe te passen. Elke code bevat tien numerieke cijfers en is 
ongeveer 12 mm x 12 mm groot. Het doel van de code is om elke 
doos gedurende het hele logistieke proces te identificeren, tot aan 
de verzending. De  kwaliteit en leesbaarheid van de markering 
waren van cruciaal belang. Zowel een laser- als inkjetprintopties, 
werden gedurende een periode van drie maanden op een testlijn 
geïnstalleerd. Toen de testperiode eenmaal was voltooid, was de 
laseroplossing in deze toepassing betrouwbaarder en had het 
een betere total cost of ownership. 

De installatie met 16 lasersystemen op 8 productielijnen draait 
24/7 en levert gemiddeld 192.000 dozen per dag, 1.344.000 
dozen per week of 70 miljoen dozen per jaar.

https://www.codipack.com
https://youtu.be/kzAsK9tToPo
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Sparck Technologies  

Sparck Technologies is een internationale onderneming met een 
sterke focus op R&D. Innovatie zit in het DNA van het bedrijf en 
met de compleet nieuwe en eigen ontwikkelde verpakkingslijn, de 
CVP Everest, heeft het bedrijf een oplossing voor het verpakken 
en transporteren van de oversized pakketten. De CVP Everest 
maakt namelijk van ieder product een 3D scan en verpakt 
hierdoor alle producten op maat. 

Codipack is verheugd dat wij als specialist in coding en labeling 
onze bijdrage hieraan hebben kunnen leveren met onze unieke 
Evolabel Print & Apply systemen. Wij voorzien hierin alle 
pakketten van een correct shipping label. 

De belangrijkste redenen voor Sparck Technologies om te 
kiezen voor Codipack waren de veelzijdigheid, de veiligheid, 
de compactheid, de eenvoud in gebruik, de capaciteit en de 
nauwkeurigheid van de Codipack systemen. 

In het filmpje ziet u hoe de systemen van Codipack de pakketten 
etiketteren. 

https://www.codipack.com
https://www.youtube.com/watch?v=TmQrAYtwpUI


Vraag vrijblijvend advies

Elk bedrijf heeft zijn eigen werkwijze, structuur en methodes. Er bestaat dan ook 
geen pasklaar antwoord om uw processen te optimaliseren. U bent als bedrijf al 
enige tijd aan het automatiseren, of u moet er nog aan beginnen. Het ‘upgraden’ 
van uw magazijn naar digitale systemen en geautomatiseerde processen kan 
overweldigend zijn. 

Daarom kan u nu ons vrijblijvend advies vragen. Wij komen ter plaatse 
en bekijken samen wat u wenst te bekomen en kunnen u raad geven. 
Met onze jarenlange ervaring en 650 nieuwe installaties op jaarbasis 
weten we wat er leeft in de logistieke sector. Daar kan u gratis 
gebruik van maken. 

Maak uw afspraak. Stuur ons een e-mail  
en we contacteren u.

www.codipack.com

mailto:info%40codipack.com?subject=
https://www.codipack.com

