
Zonder identificeren kunt u niet 

managen! 





Zonder meten niet Managen  

risico beperken? 

productiviteit vergroten? 

stilstandtijden terugdringen? 

imagoschade voorkomen? 

en dus tevreden klanten overhouden? 



• Nauwkeurigheid 

• Tijdloos 

• Arbeid reductie 

• Kosten besparing 

• Optimaliseren 

• Industrie 4.0 

Automatische identificatie en data opslag 



Voordelen van coderen 
• Verbeteren efficiency en verlagen van overhead kosten 

• Elimineren van menselijke fouten 

• Verlagen van nodige inwerk- en trainingstijden 

• Kostefficiënt om te ontwerpen en te printen 

• Zeer veelzijdigheid toepasbaar en gebruiksvriendelijk 

• Verbeteren van voorraadbeheer 

• Betere en nauwkeurigere gegevens 

• Snelheid van verwerken van gegevens 

• Sneller kunnen nemen van beslissingen  

• Traceerbaarheid van producten, gegevens, prijzen, enz….. 

 



Validatie, Verificatie en Grading 
• Validatie vs. Verificatie 

• Waarom verificatie? 

• Wanneer nodig om te verifiëren 

• Verificatie evaluatie parameters 

• Grading 



Verificatie Standaarden + GS1 

– 1D codes / Geprint 
• ISO/IEC 15416 

– 2D codes / Geprint 
• ISO/IEC 15415 

– 2D codes / Direct Part Marks 
• AIM DPM -1-2006 / ISO 29158 

– GS1 standaard 
• Inhoudgegevens barcode 

 

 





“ VISION + ID "  

Oplossingen om te kunnen 

begeleiden, inspecteren, meten en 

identificeren 
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Communicatie 
Stuurt uitkomsten naar 

andere apparaten Part: Good 

# Bolts:    8 

Visueel inspecteren? 

Visueel identificeren is meer dan alleen het maken van een plaatje… …        

het evalueert het beeld en onderneemt actie! 

Verlichting 
Techniek welke het 

product het beste laat 

uitkomen 

Beeld verwerking 
Camera maakt een 

afbeelding  

Tools 
Evalueert het beeld 

Gebied van inspectie 
Waar laat je naar kijken 



Automatisch Identificeren 

Verwerken 
Mixen 
Bakken 
Vormen 
Vullen 

 
 

Verpakken 
Kartonneermachine 

Krimpfolie 
Palletiseren 

Inpakken 
Inblikken 
Labelen 
Sealen  

Afdoppen 
Vullen 

Inspecteren 

Ontvangen 
Voorraad aanvullen 

Wegen 
Controleren 

 
 
 

Verschepen 
Voorraad afboeken 

Wegen 
Controleren 

 
 
 



Guide 

Inspect 

Identify 

Gauge 

Wat doet beeldverwerking? 

Automatisch Identificeren 



Identificatie 
Identify 

• Leest codes 

– Bar code & 2D Matrix code 

– Labels & Direct Part Mark 

 

• Leest karakters 

– OCR / OCV 

 

• Identificeert modellen 

– Gebaseerd op kleur of vorm 

Herken het product 

 Verificatie 
 Validatie 
 Grading 



Herken het product 

Identify 

Herken het product 



Herken het product 

Identify 



Herken het product 

Identify 



Wie ziet het juiste plaatje? 



Direct (of front) 

Structured 

Back Light 

Diffuse Off-Axis Diffuse On-Axis 

Verschillende technieken 



• ‘Cloudy Day’ verlichting of ‘Dome Light’ 

Diffuse Off-Axis 



Direct front (ring) Diffuse Off-Axis (‘Dome’) 

Diffuse Off-Axis 



Wit licht 

Blauw Object 

Rode achtergrond 

Kleuren filters 

Rood filter 



Rood licht Groen licht Blauw licht 

Wit licht Actuele kleuren 

Kleuren applicaties 



• Deze datum informatie is geaccentueerd met blauw licht 

– De blauwe opdruk wordt weg gefilterd 
– De rode opdruk (tegenovergestelde kleur) is 

nu donkerder geworden 

Omgevings licht Blauw licht 

Kleuren licht applicaties 



Auto-ID oplossingen leiden tot … 

… meer In-lijn controle punten resulterend in … 

… minder afkeur, en minder stilstand, leid weer tot minder kosten 

 uw risico beperken! 

 uw productiviteit vergroten! 

 uw stilstandtijden terugdringen! 

 uw imagoschade voorkomen! 

 en dus…………. 

 

  

Machine Vision,kwaliteits verbetering 



….tevreden klanten overhouden! 

Zonder meten kunt u ook niet managen! 

Bedankt voor uw aandacht. 



Bedankt voor uw aandacht. 

Isotron Vision/Auto ID team 
Stand 15 

Naam       Erik Seijner 
Functie       Product Manager 
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