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Hos Axicode A/S har vi over 25 års erfaring med 
rådgivning og levering af stregkodeløsninger.  
I de mange år vi har solgt Intermec og Zebra printere, 
har vi udviklet mange spændende programmer 
til printerne, lige fra stand-alone løsninger med 
vægte, til printløsninger med applikatorer.

Vi har ud over detailhandlen med Dansk Supermarked 
i spidsen, leveret Intermec og Zebra printere til 
 andre typer industrier – herunder fiskeindustrien 
 og medicinalbranchen. Vi er et af de 8 firmaer 
som er på Dansk Supermarkeds positivliste 
over firmaer, der har solid erfaring i at levere 
totalløsninger – fra foranalyse til implementering.

Hos Axicode gør vi meget ud af service og 
support. Vores kunder er de vigtigste, derfor 
har vi bl.a. uddannede supportere og teknikere 
siddende klar til at hjælpe kunderne. Vi har også 
inhouse værksted så vi nemt og hurtigt kan udføre 
reparationer på både Intermec og Zebra printere. 

Vores kunder har været glade for de brugervenlige 
programmer i printere og computere og værdsat, 
at printerne er robuste og billige i drift.

Axicode A/S er Zebra partner og certificeret  
som Intermec Printer Service Partner (IPSP).

Et program der gør det nemt at udskrive korrekte 
pallelabels, der overholder mærkningskonceptet  
og supermarkedskædernes krav, samt opfylder  

standarden fra GS1.
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Startpakker
Vi har startpakker fra Zebra og Intermec til det 
lille, mellem eller store forbrug af palle etiketter.

Programmet er database baseret 
og man skal kun oprette sine 
varenumre én gang. Man gemmer 
informationen om varen og kan 
straks printe ud eller fortsætte 
næste gang varen skal anvendes.

Holdbarhedsdage
Ved oprettelse af varenummer 
indtastes antal holdbarhedsdage.  
Holdbarhedensdatoen beregnes  
og påføres automatisk på 
etiketten.

Serial Shipment  
Container Code (SSCC)
SSCC angives kun første gang 
programmet tages i brug.  
Herefter tælles der automatisk op.

Batchnummer
Ved udskrift mulighed for 
batchnummer.

Ordrenummer
Indtast ordrenummer iht. kravene 
fra Coop og Dansk Supermarket.

Udskrift
Det valgte antal etiketter 
udskrives.

SpeedLabel er nemt at komme i gang med, hvis du skal levere varer til Coop, Dansk 
Supermarked, Supergros m.fl.. SpeedLabel producerer GS1-128 pallelabels med 
EAN-varenummer, batchnummer, SSCC, holdbarhedsdato, vægt og ordrenummer. 
Udskriv det ønskede antal etiketter, eksempelvis 2 etiketter til helpaller og 3 til ¼ paller. 
SpeedLabel kan både udskrive på laserprintere og stregkodeprintere.
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Priserne er excl. moms.

Printer, software og etiketter bliver sendt frem med Post Danmark.

Ønsker I et af sættene leveret - er prisen kr. 3.800,- og dækker 
Installation af softwaren på Jeres PC, Installation af printerdriver, 
Instruktion i brug af palleetiket programmet, Instruktion i brug af 

printeren, 3 måneders hotline-telefon / e-mail support.

Startpakker 
Software inkl. printer & labels

Priser fra kr. 5.900,-
Der er ingen løbende licenser

Producerende virksomhed
AdresseInformationer

Produktnavn
Beskrivelse

SSCC
357070330000000040
GTIN
05712345678916
Nettovægt
240 kg
MHT
11.05.2014

Antal
20
Ordre nr. 
54244
Batch nr.
A254F

(02)05712345678916(37)20(400)54244(02)05712345678916(37)20(400)54244

(15)140511(3103)240000(10)A254F(15)140511(3103)240000(10)A254F

(00)357070330000000040(00)357070330000000040

Model ZEBRA ZM600 ZEBRA ZM400 ZEBRA GK420

Printbredde 167,4 mm 104 mm 104 mm

Printhastighed 225 mm/s 300 mm/s 203,2 mm/s

Opløsning 203 DPI eller 300 DPI

Interface USB, Ethernet, Parallel eller RS-232

Model Intermec PX6i Intermec PM43 Intermec PC43

Printbredde 167,4 mm 104 mm 104 mm

Printhastighed 225 mm/s 300 mm/s 203,2 mm/s

Opløsning 203 DPI eller 300 DPI

Interface USB, Ethernet, Parallel eller RS-232
SpeedLabel 
Software ekskl. printer

Pris kr. 3.800,-
Der er ingen løbende licenser


