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Kostenbesparend
Kiest u voor een kostenbesparend alternatief voor de  
RFID-techniek, dan zijn de barcodelabels van Thermopatch  
een uitstekende keuze. Met barcodes weet u zich verzekerd  
van een uiterst betrouwbaar textiel registratiesysteem. 
Thermopatch biedt drie soorten materialen waarop de bar-
codes kunnen worden geperst, zodat voor elke toepassing ge-
schikte barcodelabels kunnen worden gekozen. Bovendien kunt 
u kiezen voor labelsoftware waarmee u zelf uw barcodes en  
andere informatie op de dragers perst.

Cijfers en symbolen
In de wasserij-industrie zijn twee tot vijf barcodetypes de stan-
daard. De numerieke code kan eenvoudig worden herkend  
door vrijwel elke scanner. Doorgaans wordt er gebruik  
gemaakt van barcodes met acht posities. Behalve cijfers is het  
ook mogelijk om andere symbolen te gebruiken, zoals dot  
matrix of QR. Deze codes worden steeds vaker gebruikt om tot 
een nog betere registratie te komen. De voorgedrukte barcode 
labels kunnen worden besteld in allerlei maten en designs,  
afhankelijk van de gekozen ondergrond. Met een van onze  
eigen labelprinting-systemen kunt u ook uw eigen labels cre-
eren. In enkele situaties is het beter de barcodelabels niet ter 
plekke te produceren, maar deze al op voorhand te laten printen  
op Thermopatch labeltape. Wij doen dat graag voor u. Grote  
hoeveelheden barcodelabels printen wij geheel volgens  
uw wensen.

Labelprinting software
Thermopatch biedt twee uitstekende labelprogramma’s: Make 
Your Mark en BarTender. De software van Make Your Mark 
maakt labelen erg eenvoudig. U heeft een ruime keuze uit let-
tertypes, tekstposities en formaten, terwijl het programma 
zelf barcodes voor u genereert. Ook kunt u symbolen en logo’s 
plaatsen. Make Your Mark is ontwikkeld voor toepassing in een 
‘stand alone’ omgeving, maar functioneert ook uitstekend in 
een lokaal netwerk.

BarTender is het labelpakket voor de veeleisende gebruiker.  
De keuzemogelijkheden zijn uitermate groot. Met BarTender  
is het mogelijk de printer aan te sturen vanuit een centrale  
locatie, waar alle instellingen en permissies worden geregeld.  
Verschillende gebruikers kunnen de labels dan afdrukken, maar  
niet wijzigen. Metde Commander-module kunt u nog verder  
automatiseren. Onze medewerkers leggen u graag de mogelijk-
heden van onze labelsoftware uit. 
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