
UW PRIJSKAARTEN OP 
PLASTIC KAARTEN



GEPERSONALISEERDE PRIJSKAARTEN 
DIE HET VERSCHIL MAKEN

VEREENVOUDIGDE WEERGAVE VAN
ALLE PRODUCTINFORMATIE

  TIJDWINST

•  Maximale flexibiliteit en reactiviteit: druk uw labels af op 
aanvraag, rechtstreeks op de plaats van verkoop, en profiteer 
van een correcte labeling in real time.

•  Onafhankelijkheid: u bent niet meer gebonden aan 
leveringstijden en minimumorders van uw labelleveranciers.

EEN STERKER MERKIMAGO
•  Unieke labels: personaliseer uw prijskaarten met uw logo en 

uw keuze van grafische elementen om u te onderscheiden van 
uw concurrenten.

•  Professionele uitstraling van uw uitgestalde producten: 
creëer harmonie tussen al uw schappen en trek de aandacht 
van de klant met aantrekkelijke labels.

•  Duidelijke en leesbare communicatie met zwarte labels en 
wit afdrukwerk, met een leistenen afwerking.

 

   ZICHTBAARHEID, HYGIËNE EN VEILIGHEID 
GEGARANDEERD

•  Ideale afmetingen: dankzij het compacte creditcardformaat 
blijven uitgestalde producten duidelijk zichtbaar.

•  Hygiëne en weerstand: heel gemakkelijk schoon te maken; 
pvc-kaarten zijn kou- en vochtbestendig.

•  Geschikt voor contact met voedsel*: De Evolis-kaarten en 
linten voor het labelen van verse producten voldoen aan de 
normen van de voedingsmiddelenindustrie.

 NALEVING VAN GELDENDE VOORSCHRIFTEN
•  Vermeld alle informatie over uw producten, zoals:
 - Productnaam
 - Prijs en meeteenheid
 - De oorsprong van vleesproducten
 -  Voor vis: wetenschappelijke naam, productiewijze, 

visgebied en -subgebied en gebruikt vistuig
 - Allergenen

VOORKANT VAN DE KAART VOOR UW KLANTEN ACHTERKANT VAN DE KAART VOOR UW PERSONEEL

*  De zwarte kaarten met wit afdrukwerk van Evolis hebben laboratoriumtests van de organisatie TÜV Rheinland doorstaan volgens de Europese wetgeving (EC) 
Nr. 1935/2004 en Chapter 21 van de US Code of Federal Regulations (FDA) over de geschiktheid voor contact met voedsel.

Productnaam
Prijs
Afbeelding of logo
Allergenen

Streepjescodes
Referentie nummer
Verdere informatie

• Duidelijke en volledige consumenteninformatie over:
 - Voedselveiligheid: oorsprong en samenstelling
 -  Compatibiliteit met het voedingspatroon: allergieën, 

speciaal dieet, gewoonten, tradities of religieuze praktijken
 -  Verantwoorde consumptie: organisch en/of lokaal 

geproduceerd product.
•  Vestig de aandacht op promoties en nieuwe producten: wijs 

rechtstreeks op uw prijskaarten op nieuwe producten en 
speciale aanbiedingen.

Transformeer uw labels tot ware verkoopinstrumenten door 
alle nuttige informatie voor uw personeel op de achterkant weer 
te geven.

Allergenen die moeten worden aangegeven
Volgens de Europese INCO-wetgeving van december 2014 moeten onderstaande 14 allergenen die mogelijk in de afgewerkte 
producten zitten, verplicht worden aangegeven:

Selderij Gluten Melk Soja SulfietNoten WeekdierenSesamzaad Lupine VisPindanoten MosterdSchaaldierenEieren



1. SPECIALE PROFESSIONELE SOFTWARE
•  Creëren met enkele muisklikken: kies uw ontwerp uit de 

talrijke labelsjablonen speciaal voor verse producten en geef 
de informatie op uw labels weer.

•  Beperk het risico op fouten door productinformatie 
rechtstreeks vanuit uw MS Excel®-bestand op uw kaarten te 
importeren (producten, prijzen enz.).

•  Authentiek uitziende labels: de Edikio-software heeft een 
exclusief handgeschreven krijtlettertype om uw labels een 
traditionele uitstraling te geven.

•  Versies voor al uw behoeften: met de drie versies van 
de Edikio-software kunnen we aan de behoeften van alle 
winkeliers voldoen.

2. HOOGWAARDIGE PRINTER
•  Edikio-printers zijn gebruiksvriendelijk: ze zijn net zo 

gemakkelijk in gebruik als een standaard kantoorprinter.

•  Druk supersnel af, afzonderlijk of in batches: druk in 15 
seconden een prijskaart af!

•  Discrete integratie in uw werkomgeving: Edikio-printers van 
Evolis zijn compact en kunnen zonder enige beperking in uw 
verkooppunt of kantoor worden gebruikt.

3. BLANCO LABELS EN PRINTERLINT INBEGREPEN
•  Gemakkelijk te installeren: de plastic labels en het 

printerlint van Edikio zijn in één simpele stap te installeren.

•  Evolis High Trust®-kwaliteit: naast de geschiktheid voor 
contact met voedsel zijn de Edikio-linten en kaarten door de 
kwaliteitsafdeling van Evolis getest om prijskaarten met een 
professionele afwerking te garanderen.

EDIKIO ACCESS
De meest betaalbare oplossing 
voor enkelzijdige prijskaarten

EDIKIO FLEX
De flexibele oplossing voor 

labels op standaardkaarten of 
lange kaarten

EDIKIO DUPLEX
De geavanceerde oplossing voor 

dubbelzijdige labels

Labeltype •  Labels op creditcardformaat, 
enkelzijdig 

•  Lange labels en labels op 
creditcardformaat

•  Labels op creditcardformaat, 
dubbelzijdig

Labelgebruik
•  Minder dan 100 uitgestalde labels
• 1 tot 2 prijsupdates per jaar

•  100 tot 300 uitgestalde labels
•  Verschillende prijsupdates per 

jaar

•  Meer dan 300 uitgestalde labels
•  Wekelijkse of dagelijkse 

prijsupdates

Productinformatiebeheer Productlijst, soms geautomatiseerd, vaak handmatig Uitgebreide prijslijst

ALLES-IN-EEN-OPLOSSINGEN VOOR LABELING:
PROFESSIONALISME EN EENVOUD
Edikio-oplossingen van Evolis bieden u alles wat u nodig heeft om rechtstreeks op uw verkoopspunten snel; efficiënt en voordelig 
aantrekkelijke prijskaarten te maken. Ze bestaan uit:

VIND DE IDEALE OPLOSSING:

SOFTWARE LITE EDITIE STANDARD EDITIE PRO EDITIE

Sjablonen aangepast aan uw activiteiten • • •

Afbeeldingenbibliotheek • • •

Exclusief handgeschreven krijtlettertype • • •

Prijzen vanuit Microsoft Excel® importeren • • •

Automatische gegevensupdate • •

Productcategorieën beheren • • •

Productsubcategorieën beheren • •

Voorvertoning van het label • • •

Automatische detectie van aangepaste 
labels sinds de laatste keer afdrukken • •

Beveiligd met een wachtwoord • •

Rechten beheren voor meerdere gebruikers •

PRINTER

Afdrukken op creditcardformaat • • •

Afdrukken op lang formaat •

Automatisch dubbelzijdig afdrukken •

Toevoercapaciteit (aantal kaarten) 25 50 100

Capaciteit opvangbakje (aantal kaarten) 25 25 100

Lcd-aanraakscherm •

USB-verbinding • • •

Ethernetverbinding • •

Garantie 1 jaar 2 jaar 3 jaar 

INBEGREPEN VERBRUIKSARTIKELEN

Wit lint – 500 afdrukken •

Wit lint – 1000 afdrukken* • •

Zwart pvc-kaarten op creditcardformaat 100 100 200

Zwart pvc-kaarten op lang formaat 
(150 x 50 mm) 100

* Creditcardformaat (85.6 x 54 mm), enkelzijdig



• Standaardkaarten of lange zwarte 
kaarten (Flex-oplossing voor 2 formaten: 
120 x 50 mm of 150 x 50 mm) met wit 
afdrukwerk voor uw specifieke behoeften, 
vooral voor bakkerijen.

• Witte kaarten met monochroom 
afdrukwerk (zwart, rood, groen, blauw) of 
kleur, op creditcardformaat of 54 x 28 mm 
voor het labelen van kleine producten en 
het toevoegen van een speciale opmerking: 
'Nieuw', 'Specialiteit van het huis' enz.

• Kaarten in één kleur of imitatieleisteen 
met monochroom afdrukwerk (in zwart, 
wit, rood, groen of blauw).

DRUK AL UW KAARTEN AF
Verhoog de rendabiliteit van uw investering door alle badges en 
kaarten voor uw onderneming af te drukken. Vervang simpelweg 
de verbruiksartikelen voor de Flex en Duplex-oplossingen om in 
kleur op witte kaarten af te drukken:

ONBEPERKTE MOGELIJKHEDEN
EN OPTIMALE WINSTGEVENDHEID

GROOT AANBOD VAN LABELHOUDERS
De Edikio-reeks bevat verschillende prijskaarthouders. Deze 
houders zijn aan de standaardweergaven aangepast: smalle of 
brede houders, magnetische houders, houders om te plaatsen 
of prikken, houders voor twee kaarten, en specifiek voor uw 
onderneming (delicatessen, catering, visboer enz.).

Verticaal gevouwenStaand Liggend Horizontaal gevouwen

kaas
pizza

Cashewnoten Avondthee

Savoyaardse
 bruschettaSchelvisfilet

Foie gras Brie cheese

KIES DE OPMAAK VAN UW LABELS
Het voordeel van plastic kaarten is dat ze op vele verschillende manieren kunnen worden gepresenteerd, met of zonder houders.

Id-kaarten voor werknemers Cadeaukaarten

Klantenkaarten Uitnodigingen voor uw 
evenementen

VERSCHILLENDE COMBINATIES MOGELIJK
Evolis biedt een volledige reeks kaarten en linten om labels te maken die aan al uw behoeften voldoen:



www.edikio.com

•  Hoofdkantoor en productielocatie in 
Angers (Frankrijk)

•  Klantenbasis van meer dan 310.000 
kaartprinters

•  Dochterondernemingen in Miami en 
Boston (Verenigde Staten), Singapore, 
Mumbai (India) Shanghai (China), Tokio 
(Japan), Lissabon (Portugal), Parijs en 
Lyon (Frankrijk)

•  350 werknemers wereldwijd

•  400 officiële distributeurs in 140 landen

•  ISO 9001-gecertificeerd bedrijf

De Evolis-groep is ontstaan in 2000 en ontwerpt, produceert en verkoopt een compleet 
assortiment van plastic kaart- en personalisatieoplossingen voor de identificatie van 
personen en goederen. Evolis is aanwezig op elk continent en is nu de wereldleider op het 
gebied van plastic kaartprintoplossingen.

Na het uitvoeren van vele kleine tot grootschalige projecten in verschillende regio's van de 
wereld en in zeer uiteenlopende gebieden, worden de printsystemen en expertise van Evolis 
breed erkend door vele bedrijven en organisaties.

EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé  - 49070 Beaucouzé - France 

T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com

CHINA - Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

JAPAN - Evolis Japan - Tokyo - evolisjapan@evolis.com

INDIA - Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com

©2017 Evolis. Alle rechten voorbehouden. Niet-contractuele gegevens. De productinformatie, -specifi caties en -foto’s zijn onderworpen aan wijzigingen 
zonder voorafgaande kennisgeving. Alle vermelde namen en merken behoren toe aan hun respectievelijke eigenaars. 06/2017. KB-PCT1-119-NLD-A4 Rev D2

BEPROEFDE EXPERTISE VAN EVOLIS

Duizenden kleinhandelaars gebruiken Edikio-oplossingen van 
Evolis om hun prijskaarten te maken en af te drukken.

Zelfstandige winkeliers, afdelingsmanagers of super-/
hypermarketmanagers: allemaal zijn ze onder de indruk 
van de gebruiksvriendelijkheid en de prestaties van Edikio-
oplossingen, evenals de originaliteit en de kwaliteit van de 
labels op plastic kaarten.

Evolis is er ook in geslaagd het vertrouwen van toonaangevende 
leveranciers voor voedselwinkels te winnen, waar u nu Edikio-
oplossingen zult terugvinden.

ONZE KLANTEN VERTROUWEN ONS

Meer dan 5000 
verkooppunten 

zijn reeds 
uitgerust


