
Package Coding Design Software

LINX CLARiSOFT®

Wilt u altijd de juiste code op uw product of verpakking? Kies dan voor CLARiSOFT! 
Met dit softwarepakket maakt u in een handomdraai codeerontwerpen voor een Linx, SATO, 
Zebra, ALE of Valentin systeem vanaf uw eigen werkplek.

Voorkom fouten aan de lijn
Het grote voordeel van CLARiSOFT is dat berichten 
niet meer op de machines gemaakt hoeven te 
worden. U ontwerpt en beheert alle berichten 
centraal vanaf uw eigen werkplek en stuurt deze 
vervolgens naar de afzonderlijke machines. 
Hierdoor heeft u maar één softwarepakket nodig en 
beschikt u over één complete ontwikkelomgeving.

Simpel en betrouwbaar
Het maken van berichten met CLARiSOFT is zeer 
eenvoudig. Het programma werkt simpel en daar-
door kunt u direct beginnen met het ontwerpen 
van uw coderingen. Bovendien zitten er handige 
functies in om snel complexe of samengevoegde 
velden, zoals GS1-128 barcodes, te creëren. 
Ook kunt u ter controle realtime afdrukvoorbeelden 
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Ontwerp al uw berichten vanuit één  
softwarepakket
Geen invoerfouten meer aan de  
productielijn
Complete controle vanaf uw werkplek
Standaard open-database connectiviteit (ODBC)
Simpele designsoftware 

Geschikt voor vrijwel alle codeer- en  
etiketteertechnologieën
Bekijk uw ontwerp eerst in een printvoorbeeld 
ter controle
Variabele templates óók voor barcodescanners 
en Logica (PLC)

van uw berichten bekijken. Zodoende bespaart u 
tijd en vermindert u de kans op fouten.

Eindeloze mogelijkheden
CLARiSOFT ondersteunt ODBC voor naadloze 
integratie met SQL, Access, Excel en algemene 
databases. Dankzij deze koppelingen maakt u 
eenvoudig variabele templates met actuele data 
uit uw eigen systemen. Bovendien beschikt 
CLARiSOFT over uitgebreide driver ondersteuning 
voor alle Linx printers, maar ook SATO en Zebra 
Print & Apply systemen, inclusief alle ZPLII en 
SBPL ondersteunde systemen zoals ALE, Valentin, 
Solaris en Matthews. Andere merken en types op 
aanvraag. Dat maakt dit uw ideale partner voor 
package coding design!

Voordelen CLARiSOFT software
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Afdrukopties
RS232C of TCP/IP
TCP/IP-netwerk met Linx CLARiNET® netwerksoftware
Print-to-file* (USB) laad ontwerpen in de printer
*  Alleen op CLARiTY gebaseerde printers

Object bewerkingsfuncties
Formaat en positie wijzigen/verslepen 
Grid (configureerbaar)
Roteren (0°, 90°, 180° en 270°)
Object overlap
Object spiegelen, niet printen en/of inverteren

Veldtypen
Tekst (vast, invoerveld of database)
Tekstblok (paragraaf)
Tijd
Datum (vast, invoerveld, berekend of database)
Teller (alfa, numeriek of alfanumeriek)
Samengevoegde velden
Barcode (lineair, gestapeld of 2D**)
Logo (grafische import)
Tekening (vormtekening, lijn of gevuld)
Automatisch gebruikers-ID, lijn-ID of apparatuur-ID
**  Printerdriver specifiek

Tekstmogelijkheden
Windows TrueType® lettertypes
Ingebouwde printer lettertypes
Meerregelige tekst (paragraaf)

Variabele functies
Invoerveld (gebruikersinvoer bij het afdrukken)
Invoerveld met masker (bijv. alleen numeriek)
Invoerveld gebruikerslijst (gebruikersselectie uit 
vooraf gedefinieerde lijst)
Datumberekeningen (vooraf gedefinieerde
datumberekening)
Concessiebeheer (beperkt gebruikers om fouten 
te voorkomen)
Automatische datumafronding (naar boven, naar 
beneden of dichtstbijzijnde)
Referentie datumberekeningen
(bijv. houdbaarheidsdatum = Productiedatum + 7)
Teller (alfa, numeriek of alfanumeriek)
Datum en tijd (keuze uit vooraf gedefinieerde en
aangepaste formaten)
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Grafische bestandsindelingen (voor import)
BMP, JPEG, PCX, PNG, TIFF.

Barcodes
UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13
GS1-128 (code 128, UCC/EAN 128)
Code 39, Interleaved 2 of 5 (ITF)
GS1 Databar (RSS), GS1 Datamatrix, QR-code
PDF 417, Micro PDF417 (2D-barcodes)

Talen
CLARiSOFT is beschikbaar in het Engels, Nederlands, Frans, 
Duits, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, 
eenvoudig Chinees, Spaans, Taiwanees, Thais en traditioneel 
Chinees.

Teken sets
Volledige Unicode ondersteuning inclusief Chinees, Russisch, 
Scandinavisch, Griekse, Arabische en Japanse/Kanji tekensets.

Datum talen
Automatische omzetting van datumtaal.

Database verbindingen
Geïntegreerde database (ODBC) verbinding met SQL, Access-, 
Excel- en algemene databases.

Minimale systeemvereisten
Windows besturingssysteem (Windows 10 Pro (versie 1903 of 
hoger), Server 2008 R2, Server 2012 R2, Server 2016 en Server 
2019) voorzien van USB poorten, Intel i5, 2Ghz, 16Gb RAM, 
250Gb SSD, 1Gbit LAN (2nd NiC optioneel voor eigen 
printernetwerk), 1024x768, minimaal 2 vrije USB poorten 
beschikbaar voor USB licenties

Linx (PCMS) Package Coding Management Software
LINX Package Coding Management Software bevat 
CLARiSOFT design software, CLARiNET coding network control 
software en optioneel de SCANPOiNT module voor integratie 
met bovenliggende PLC, SCADA of MES systemen en/of 
handscanners, de VALIPOiNT module voor in-line barcode 
validatie en de Intranet Viewer waarmee op basis van een 
realtime XML file de voortgang van productie via een 
webpagina (bijv. Internet Explorer) kan worden ingezien. 
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Let op! De specifieke mogelijkheden met betrekking tot 
velden, lettertypen en karaktersets zijn afhankelijk van het 
specifieke printermodel. Neem contact met ons op om er zeker 
van te zijn dat het printermodel en huidige printer firmware 
de CLARiSOFT software ondersteunt. Mogelijk is een upgrade 
vereist.
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CLARiSOFT werkt uitsluitend in een Windows®-omgeving. De Koningh ondersteunt 
de software niet in een andere (virtuele) omgeving/ Windows-emulatiesoftware.


