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Gelukkig Nieuwjaar uit Antwerpen!
Meestal sturen we onze nieuwsbrief via de post maar vanaf dit jaar wensen we het anders aan te pakken.
Omdat u overstelpt wordt met mails en nieuwsberichten vragen we enkel 10 minuten van uw kostbare Ɵjd
om op de hoogte te blijven van onze acƟviteiten en toekomstplannen. Wij zijn daarom ﬁer u onze
nieuwsbrief "10 MINUTES " voor te stellen. Tijdens een pauze met een kop koﬃe in de hand bent u weer
helemaal geïnformeerd over ons bedrijf.
Samen met U en onze toekomsƟge klanten willen we er een beloŌevol 2015 van maken en wensen U en Uw
familie een gezond en voorspoedig 2015!
Guy Theunis
General Manager

Wat een jaar !
Afgelopen jaar was voor ons een scharnierpunt.Door
onze marktdifferentiatie hebben we een omzetgroei
kunnen optekenen van 15%.
Zo hebben we onder meer nieuwe klanten in de
verpakkingsindustrie, logistiek en voedselindustrie
kunnen aantrekken. Dankzij ons aanzienlijk portfolio
en naamsbekendheid in de drukkerij sector hebben
we zowel in Frankrijk als Duitsland nieuwe
vestigingen mogen uitrusten.

De verpakkingsindustrie, logistieke dienstverleners en productie bedrijven willen
slimmere systemen die hun medewerkers helpen in de dagdagelijkse taak en het
elimineren van fouten.

Nieuw! verbruiksgoederen en
afwerking nu ook met PSS.
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Met de laatste releases zijn twee nieuwe modules
gelanceerd. Zowel verbruiksgoederen als de
afwerking kunnen volledig opgevolgd en gescand
worden met Emsys. Alle materialen zoals; inkten,
karton, verpakkingsmateriaal, bindingen en strip
verbruiksgoederen en afwerking

worden ingescand bij aankomst en tijdens de
productie uit gescand. Men kan bijhouden per
productieorder wat er verbruikt is.

Expansie in Frankrijk
Sinds deze zomer zijn we actief bij Siep (France). Deze groep van drukkerijen heeft besloten om hun
papier bewegingen, voorraad en productie voortaan te monitoren met Emsys. In de eerste fase is de
drukkerij nabij Parijs geïnstalleerd. De uitrol van de volgende vestigingen is voorzien in Q2. Emsys heeft
momenteel meer dan 10 installaties in Frankrijk.

Wist u dat :
Er tot 60% kan bespaart worden op administratieve
handelingen.
Er nog steeds tot 45% nutteloze bewegingen worden
uitgevoerd.
Er nog steeds tot 35% verkeerde grammages
worden gebruikt t.o.v. de geplande.
Nutteloze handelingen in een oogopslag

Er nog steeds tot 43% verkeerde breedtes worden
gebruikt t.o.v. de geplande.

Werken in open lucht
Afgelopen zomer heeft ons technisch team
bewezen dat je niet op kantoor hoeft te zitten om
productief te zijn.
Waarschijnlijk hebben ze daar inspiratie opgedaan
om ons VIP parking management systeem uit te
werken.In Antwerpen is het steeds een uitdaging om
een parking te vinden.Privé parkings zijn dan ook
gegeerd goed.
Om deze parkings zo optimaal mogelijk te benutten
en steeds vrije plaatsen te behouden voor de klanten
hebben we een APP ontwikkelt.
Men kan steeds plaatsen reserveren en via monitors
wordt de klant verwelkomt in zijn
eigen taal en wordt er een SMS bericht gestuurd.

Emsys haalt de krant

Samen met hun partners hebben ze onze magazijnen met een state-of -the- art WIFI installatie
uitgerust, de magazijnlocaties voorzien van barcodes en onze medewerkers in no time opgeleid,
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Bob van Den Eynde COO Ecocenter.
Wijngaardnatie een logistieke dienstverlener in de
haven van Antwerpen, heeft Emsys gekozen om al
hun magazijn activiteiten te ondersteunen. Emsys is
zeer actief in semi automatische omgevingen en
heeft veel ervaring met het herkennen van diverse
barcodes.
In deze context hebben we gekozen voor Emsys om
vrij snel een oplossing in te kunnen zetten. Alle
bewegingen, crossdock en picking worden door het
tablets voortaan ook op de heftrucks

online platform van Emsys aangestuurd. Emsys
gebruikt ook vanaf heden tablets op de heftrucks.

De Jong Verpakking breidt uit met Emsys
Als verpakking producent is De Jong Verpakking de laatste jaren uitgegroeid tot een belangrijke speler. Het
controleren van hun voorraden en het in "real time" meten en weten wat er in de productie gebeurd is voor
hen van primordiaal belang.Met de komst van een tweede golfkarton machine zal binnenkort de productie
aanzienlijk stijgen en kan Emsys ten volle ingezet worden en de papiervoorraden in de verschillende fasen
controleren.

Nieuwe technologie, een nieuw
begin!
Wij zitten niet stil en in het verlengde van onze
logistieke activiteiten hebben we sinds dit jaar een
nieuwe technologie geïntroduceerd.

Imaging & vision technology
Via camera technologie kunnen barcode etiketten
automatisch gelezen worden zonder tussenkomst
Multiple barcodes in één tijd opgenomen

van de operator.Als tussen oplossing, daar waar bv
RFID niet mogelijk is bied deze technologie een
uitkomst.

Korte berichten
Emsys is integrator partner geworden van Ensenso. Ensenso is Duitse producent van 3D cameras.
http://www.ensenso.de
Emsys is lid van Sirris, een overkoepelende innovatie organisatie van de belgische
universiteiten.http://www.sirris.be/nl
Emsys is lid geworden van Vlaams instituut vor Logistiek. http://vil.be
Emsys is lid van GS1. http://www.gs1belu.org
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