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Ontwerp snel labels en 
pictogrammen met  
Brady Workstation

30-dagen gratis proefversie voor elke app!

Chris
GSH stempel
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Brady Workstation biedt professionele, intuïtieve apps voor het ontwerpen van kwalitatieve product- en kabellabels en 
veiligheidspictogrammen. Labels ontwerpen gaat makkelijker en sneller, en dankzij de gecentraliseerde updates kunt 
u zich snel aanpassen aan nieuwe labelnormen.

Selecteer de apps die u nodig hebt
Selecteer de apps die u wenst, download de 30-dagen proefversie en koop de app wanneer u tevreden bent. Met de 
beschikbare apps voor product-, kabel-, veiligheids- en site-identificatie kunt u:

• gepersonaliseerde labels en pictogrammen ontwerpen 
en bewerken

• labelsjablonen ontwerpen en elementen vergrendelen 
voor eenvormige labels

• kabellabels met alleen tekst ontwerpen

• automatisch labels creëren

• gegevens importeren

• complexe labelreeksen instellen

• CLP-conforme labels voor chemicaliën ontwerpen

• vergrendelingsprocedures, tags en labels voor 
energiebronnen printen

• veiligheids- en site-pictogrammen ontwerpen

en nog veel meer... ga naar http://workstation.bradyid.com/

Ontwerp elk label met de 
Brady Workstation-apps

Beschikbaar in meerdere talen
De Brady Workstation-apps zijn beschikbaar in 20 talen, waaronder Engels, Frans, Duits, Russisch, Spaans, 
Italiaans, Pools en Nederlands. Selecteer uw taal in het keuzemenu voordat u de app downloadt.

Gemakkelijk aan te sluiten op uw printer
Brady Workstation werkt perfect samen met een hele reeks desktop- en draagbare printers van Brady. De 
high-end labelprinters van Brady bieden ook bidirectionele communicatie met Brady Workstation en informeren 
de gebruikers wanneer ze hun labelmateriaal moeten wisselen om specifieke labelontwerpen te printen. De 
printercompatibiliteit wordt voor elke app afzonderlijk weergegeven in Brady Workstation.

Gegevensautomatisering en -integratie
Gebruik speciale BWS-apps om gegevens uit uw ERP-systeem te printen. Maak u geen 
zorgen over menselijke fouten of verkeerde labels, verbind uw ERP-systeem met onze 
Gegevensautomatisering-software.

Ontdek meer over Brady Workstation 
gegevensautomatisering en -integratie.

Website

De meest recente versie van deze brochure kunt u als 
PDF downloaden op onze website

PDF download

Blijf op de hoogte over Brady Workstation

http://www.brady.com.tr/en/related-information/software/data-automation-workstation
https://p.widencdn.net/99eygf/Brady_Workstation_Brochure_Europe_Dutch
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Dé tool bij uitstek voor mobiel printen
De Brady Workstation “Expreslabels”-app maakt mobiel printen handig en eenvoudig.  
Deze intuïtieve software integreert touchscreentechnologie om snel en gemakkelijk labels te 
kunnen creëren, inclusief het formaat van labels aanpassen door aanraking en een native 

toetsenbord voor een meer natuurlijke manier van typen. Om labelcreatie nog eenvoudiger te maken, heeft 
de app een functie voor automatisch opslaan, tools om gemakkelijk gegevens in te voeren op uw label en 
gebruiksvriendelijke bewerkingstools om uw labelingprojecten vlot te laten verlopen.

Met onze “Expreslabels”-app kunt u eenvoudig complexe labels met 1D- en 2D-codes en 
barcodes ontwerpen, serialiseren, een uitgebreide grafische bibliotheek gebruiken, tekst, 
een tijdstempel en zelfs gegevens uit de cloud toevoegen. De “Expreslabels”-app biedt de 
meest uitgebreide labelontwerpmogelijkheden voor smartphones op de markt en omvat 
ontwerpwizards om snel specifieke identificatielabels te maken.

Download de gratis app vanuit de 
Apple App Store of Google Play

Apple App Store Google Play

Print van overal
Vanaf nu verliest u geen tijd meer met het heen en weer rijden tussen het kantoor en uw werkplek om nieuwe 
labels te halen voor elk identificatieproject. Met deze combinatie van mobiele software en printen ter plaatse, kunt 
u gegevens van kantoor ter plaatse beschikbaar maken, zodat uw field engineers alle informatie hebben om hun 
werk uit te voeren. Nadat de taak voltooid is, kunt u vertrouwen op de hoog performante Brady-materialen voor een 
duurzame identificatie.

Probeer het vandaag nog! Ontdek de Brady Workstation 
mobile apps op  
www.bradyeurope.com/BradyWorkstationMobile

Website

(zoek naar Brady Expreslabels)

https://itunes.apple.com/us/app/brady-express-labels/id1428966237?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bradycorp.expresslabels
www.bradyeurope.com/BradyWorkstationMobile
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Pijltape Leidingmerker 
(CLP)

Leidingmerker 
(CLP-rolvorm)

Pijpmarkering 
(BS 1710)

Signali-
satie

Arc  
Flash

Lean  
visuals

GHS-
labels 

CLP 
(GHS)

Inventaris-
tags

Patch-
paneel

Aansluitings-
blok

★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★

Apps voor het ontwerpen van veiligheidslabels en -pictogrammen

Afdruk-
partner

Bestanden 
beheren

Label-
instellingen

Gegroepeerd 
afdrukken

Sjabloon-
editor

Aangepaste 
ontwerper*

Aangepaste 
ontwerper Lite

Tekst-
labels*

LabelMark 4- 
converteerder**

Gegevens 
automatisering

Scan en 
Print

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
LabelMark Upgrade 

Suite

★ ★ ★ ★ ★ ★
Basisontwerp  

Suite

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Productidentificatie en 
draadmarkering Suite

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Site- en veiligheids-

identificatie Suite

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Automatisering 

Suite

★ ★ ★ ★ ★
Afdrukpartner  

Suite*

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Scan en  

Print Suite

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Laboratorium-

identificatie Suite

Apps voor het ontwerpen van product-, kabel-, draad- en veiligheidslabels en -pictogrammen Apps voor het ontwerpen van product-, kabel- en draadlabels

Brady Workstation-apps en suites 
Elke Brady Workstation-app kan apart gedownload, getest en aangekocht worden. Daarnaast omvat Brady 
Workstation ook meerdere suites voor labelontwerp bestaande uit een combinatie van apps die vaak worden gebruikt 
voor het creëren van productidentificatielabels, kabelidentificatielabels, veiligheidslabels en -pictogrammen of voor het 
opzetten van processen voor automatische labelcreatie.

*  Serialisatie, Geavanceerde serialisatie, Importeren vanuit Excel, Flip-Flop en Geavanceerd importeren zijn inbegrepen bij deze apps en suites.
** App kan apart gedownload worden.
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Brady Workstation-suites
Elke Brady Workstation-app kan apart gedownload, getest en aangekocht worden. Daarnaast omvat Brady Work-
station ook meerdere suites voor labelontwerp bestaande uit een combinatie van apps die vaak worden gebruikt 
voor het creëren van productidentificatielabels, kabelidentificatielabels, veiligheidslabels en -pictogrammen of voor het 
opzetten van processen voor automatische labelcreatie.

LabelMark Upgrade Suite

Basisontwerp Suite

Productidentificatie en 
draadmarkering Suite

Automatisering Suite

Afdrukpartner Suite

“Afdrukpartner Suite” omvat alles wat u nodig hebt 
om uw sjablonen in te vullen en te printen, inclusief 
het importeren van gegevens uit verschillende 
ondersteunde 
gegevensbronnen of het 
automatisch genereren 
van serialisatiegegevens 
voor uw labels.

Bekijk de video

Bekijk de video

Download de app

Download de app

Download de app

Bekijk de video Download de app

Download de appBekijk de video

Site- en veiligheids-
identificatie Suite

Bekijk de video Download de app

“LabelMark Upgrade Suite” omvat alles wat u nodig 
hebt voor de omschakeling van LabelMark naar Brady 
Workstation. U kunt eenvoudige tekstlabels of labels 
met geavanceerde lay-outs 
ontwerpen, afbeeldingen 
en barcodes toevoegen, 
gegevens rangschikken en 
importeren.

Met de “Site- en veiligheidsidentificatie Suite” kunt u 
uw bedrijf veilig en conform houden. De apps in deze 
suite laten u toe om gepersonaliseerde pictogrammen, 
labels en leidingmerkers 
te creëren. Als u op 
zoek bent naar visuele 
veiligheidsmarkeringen 
voor uw bedrijf.

Alles wat u nodig hebt om zelf gepersonaliseerde 
labels te creëren, vindt u in de Brady Workstation Suite 
“Basisontwerp”. Aan de hand van basisontwerpen, 
lay-outs, afbeeldingen en eenvoudige 
barcodes ontwerpt u in een mum van 
tijd professionele labels. Deze suite 
is GRATIS voor gebruikers van een 
Brady-printer.

Kies voor een volledige automatisering van 
uw printactiviteiten met de Brady Workstation 
Suite “Automatisering”. Na enkele eenvoudige 
stappen (instelling en 
sjablooncreatie) bent 
u klaar om uw labels 
geautomatiseerd te 
printen.

Wanneer u labels moet creëren voor de identificatie 
van producten en draden, is de “Productidentificatie en 
draadmarkering Suite” dé oplossing voor u. Hiermee kunt 
u eenvoudige tekstlabels 
of labels met afbeeldingen 
en aangepaste lay-
outs creëren, alsook 
gegevens rangschikken en 
importeren.

Artikelnummer Bestelreferentie Omschrijving

149193 BWS-LMUPGS-EM Brady Workstation LabelMark Upgrade Suite 
als download

149194 BWS-LMUPGS-CD Brady Workstation LabelMark Upgrade Suite 
op cd

Artikelnummer Bestelreferentie Omschrijving

149191 BWS-PWIDS-EM Brady Workstation Productidentificatie en 
draadmarkering Suite als download

149192 BWS-PWIDS-CD Brady Workstation Productidentificatie en 
draadmarkering Suite op cd

Artikelnummer Bestelreferentie Omschrijving

149226 BWS-SFIDS-EMEA-EM Brady Workstation EMEA Site- en 
veiligheidsidentificatie Suite als download

149227 BWS-SFIDS-EMEA-CD Brady Workstation EMEA Site- en 
veiligheidsidentificatie Suite op cd

Artikelnummer Bestelreferentie Omschrijving

149187 BWS-DAS-EM Brady Workstation Gegevensautomatisering 
Suite als download

Artikelnummer Bestelreferentie Omschrijving

146247 BWS-PP-CD-VOL Brady Workstation Print Partner op cd
voor meerdere gebruikers

148601 BWS-PPS-CD-VOL Brady Workstation Print Partner Suite op cd 
voor meerdere gebruikers

Scan en Print Suite Laboratoriumidentificatie  
Suite

Zorg ervoor dat alle labels voor uw laboratoriumstalen 
en -materialen scherp, duidelijk en leesbaar zijn en 
alle benodigde informatie bevatten. Ontwerp en maak 
eenvoudig labels voor uw cryobuisjes, centrifugebuisjes, 
flesjes, kolven, objectglaasjes en andere materialen in 
uw laboratorium.

Bekijk de video Download de app Download de app

Stroomlijn met behulp van de Scan en Print Suite 
de productie-workflows voor het maken van labels, 
voor maximale afdrukcapaciteit en het reduceren 
van fouten in het maken van labels. Met deze suite 
kunt u gegevens gebruiken die afkomstig zijn van 
een barcodescanner, 
toetsenbord en/of eigen 
script om zo snel mogelijk 
uw labelsjablonen in te 
vullen als onderdeel van 
een label-workflow.

Artikelnummer Bestelreferentie Omschrijving

149445 BWS-SPS-EM Brady Workstation-suite “Scan en print” als 
download voor 1 gebruiker

Artikelnummer Bestelreferentie Omschrijving

150498 BWS-LABS-EM Brady Workstation-suite voor 
laboratoriumidentificatie als download

▶  Verkrijgbaar als gratis download

http://workstation.bradyid.com/nl/Suite?bundleId=1055
http://workstation.bradyid.com/nl/Suite?bundleId=1055
http://workstation.bradyid.com/nl/Design
http://workstation.bradyid.com/nl/Design
http://workstation.bradyid.com/nl/ProductandWire
http://workstation.bradyid.com/nl/ProductandWire
https://youtu.be/hHXtR-rsF-0
https://youtu.be/13Ax8ljsuuI
http://workstation.bradyid.com/nl/Automation
http://workstation.bradyid.com/nl/Automation
http://workstation.bradyid.com/nl/PrintPartner
http://workstation.bradyid.com/nl/PrintPartner
https://youtu.be/iWZa5aHX_bs
https://youtu.be/dWWBwmSGrfk
http://workstation.bradyid.com/nl/SafetyandFacilityAM
http://workstation.bradyid.com/nl/SafetyandFacilityAM
https://youtu.be/igesvVr7TcY
http://workstation.bradyid.com/nl/Suite?bundleId=1055
http://workstation.bradyid.com/nl/Design
http://workstation.bradyid.com/nl/ProductandWire
http://workstation.bradyid.com/nl/Automation
http://workstation.bradyid.com/nl/PrintPartner
http://workstation.bradyid.com/nl/SafetyandFacilityAM
http://workstation.bradyid.com/nl/ScanAndPrint
http://workstation.bradyid.com/nl/ScanAndPrint
https://youtu.be/nyskta-ecos
http://workstation.bradyid.com/nl/Suite?bundleId=1068
http://workstation.bradyid.com/nl/Suite?bundleId=1068
http://workstation.bradyid.com/nl/ScanAndPrint
http://workstation.bradyid.com/nl/Suite?bundleId=1068
http://workstation.bradyid.com/nl/summary?includeShell=true&suites=1054
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Aangepaste ontwerper**

Wanneer u alle functies voor labelcreatie nodig hebt 
om uw werk te stroomlijnen en uw investering te 
maximaliseren, dan is de app “Aangepaste ontwerper” 
de perfecte keuze. Deze professionele app omvat 
naast alle functies van de app “Aangepaste ontwerper 
Lite”, extra barcodes, gekoppelde objecten, controle 
op labelfouten, subscript/
superscript, geavanceerde 
bewerkingstools en nog 
veel meer.

Bekijk de video Download de app

Afdrukpartner*

Bekijk de video Download de app

Gegroepeerd afdrukken

Bekijk de video Download de app

Labelinstellingen

Bespaar tijd en beperk fouten door standaard 
horizontale en verticale printaanpassingen in te stellen 
wanneer u met specifieke labelmaterialen voor een 
bepaalde printer werkt. De app “Labelinstellingen” biedt 
u ook de mogelijkheid om specifieke labelmaterialen te 
definiëren voor gebruik met Brady Workstation. Dit is 
vergelijkbaar met de LabelMark-functie 
“Labels op maat”

Download de app

Bestanden beheren

Download de app

Sjabloon-editor

Download de app

Brady Workstation-apps
Elke Brady Workstation-app kan apart gedownload, getest en aangekocht worden. Daarnaast omvat Brady 
Workstation ook meerdere suites voor labelontwerp bestaande uit een combinatie van apps die vaak worden gebruikt 
voor het creëren van productidentificatielabels, kabelidentificatielabels, veiligheidslabels en -pictogrammen of voor het 
opzetten van processen voor automatische labelcreatie.

Bespaar tijd, beperk fouten en zorg voor eenvormige 
labels met de app “Afdrukpartner”. Niet-bewerkbare 
velden zorgen ervoor dat labellay-outs en labelgegevens 
niet gewijzigd worden. Gebruikers kunnen enkel 
gegevens invoeren in de 
bewerkbare velden en 
labels printen.

▶  Verkrijgbaar als gratis download

De app “Gegroepeerd afdrukken” is dé tool bij uitstek 
om bestanden te groeperen en samen te printen. Door 
gelijkaardige bestanden in één printtaak samen te 
voegen, bespaart u zowel op printlint als op materiaal. 
En als u dezelfde 
bestanden herhaaldelijk 
opnieuw moet printen, 
bespaart u werk door ze 
sneller te herprinten.

▶  Verkrijgbaar als gratis download

Wilt u alle labelbestanden op één centrale plaats 
bekijken en beheren? In de app “Bestanden beheren” 
kunt u al uw opgeslagen bestanden op 
één scherm beheren, inclusief opties om 
uw bestanden vooraf te bekijken, in te 
delen en te wissen zonder dat u daarvoor 
iedere app afzonderlijk moet openen.

▶  Verkrijgbaar als gratis download

Voor meer eenvormige, accurate labels kunt u terecht 
bij de add-on module “Sjabloon-editor” die beschikbaar 
is in de apps “Aangepaste ontwerper”, 
“Aangepaste ontwerper Lite” en 
“Tekstlabels”. Via deze module kunt u 
elementen op uw labels als bewerkbaar 
of niet-bewerkbaar instellen.

▶  Verkrijgbaar als gratis download

Artikelnummer Bestelreferentie Omschrijving

146248 BWS-PP-EM-VOL Brady Workstation Print Partner voor meerdere 
gebruikers

148000 BWS-PP-EM Brady Workstation Print Partner voor 1 gebruiker

Artikelnummer Bestelreferentie Omschrijving

149195 BWS-CUD-EM Brady Workstation Aangepaste ontwerper als 
download

Tekstlabels**

Bekijk de video Download de app

Aangepaste ontwerper 
Lite*

Download de app

LabelMark 4- 
converteerder

Download de app

▶  Verkrijgbaar als gratis download

Hebt u LabelMark 4-bestanden? De LabelMark 
4-converteerder doet precies wat hij zegt: hij 
converteert uw bestanden zodat u ze in Brady 
Workstation kunt gebruiken. U kunt één enkel bestand 
converteren, of alle bestanden in een map. Voor 
LabelMark 5- of LabelMark 6-bestanden hebt u deze 
functie NIET nodig, want deze bestanden 
kunnen rechtstreeks in de apps 
“Aangepaste ontwerper”, “Aangepaste 
ontwerper Pro” of “Tekstlabels” worden 
geopend, zonder conversie.

Wanneer u slechts een paar regels tekst voor een 
draad- of kabelmerker nodig hebt, kunt u dit snel en 
makkelijk met de app “Tekstlabels”. Via deze app voert 
u tekst in en ziet u 
meteen hoeveel regels 
er op uw label passen.

De app “Aangepaste ontwerper Lite” is de perfecte tool 
wanneer een eenvoudige label-editor volstaat om tekst, 
barcodes, afbeeldingen en vormen toe te voegen aan 
uw labels. Met deze app kunt u ook labels aanpassen 
die in andere Brady Workstation-apps 
werden gecreëerd.

* Bevat Importeren vanuit Excel en Serialisatie

** Bevat Importeren vanuit Excel, Geavanceerd importeren, Serialisatie, Geavanceerde serialisatie en Flip-Flop

Importeren vanuit Excel, Serialisatie, Geavanceerd importeren en Flip-Flop zijn niet langer beschikbaar als individuele apps.

Pijltape

Bekijk de video Download de app

Naast conforme leidingmerkers, moet u ook weten in 
welke richting de inhoud van de leidingen stroomt. De 
app “Pijltape” maakt gebruik van vooraf gedefinieerde 
sjablonen en lay-outs om u te helpen bij de creatie van 
een strook herhaalde pijlen 
of symbolen die u rond de 
leiding moet wikkelen om 
de stroomrichting aan te 
geven.

Artikelnummer Bestelreferentie Omschrijving

149186 BWS-TL-EM Brady Workstation Tekstlabels als download

Artikelnummer Bestelreferentie Omschrijving

149197 BWS-AT-EM Brady Workstation Pijltape als download

Leidingmerker (CLP)

Bekijk de video Download de app

Leidingmerker 
(CLP rolvorm)

Download de app

Wanneer uw leidingmerkers aan de Europese CLP-
normen inzake leidingmarkering moeten voldoen, is de 
app “Leidingmerker (CLP)” de oplossing voor u.  
Met behulp van vooraf gedefinieerde sjablonen 
en lay-outs kunt u 
leidingmerkers creëren 
die u nodig hebt om aan 
de specifieke eisen voor 
uw land te voldoen.

Telkens wanneer u een CLP-conforme leidingmerker 
nodig hebt om rond uw leiding te wikkelen, kiest u voor 
de app “Leidingmerker (CLP-rolvorm)”.  
Met deze app en vooraf gedefinieerde sjablonen creëert 
u op maat gemaakte leidingmerkers aan de hand van 
een rolvormmodel dat rond de 
leiding past.

Artikelnummer Bestelreferentie Omschrijving

149206 BWS-CLP-PM-EM Brady Workstation Leidingmarkering (CLP) als 
download

Artikelnummer Bestelreferentie Omschrijving

149205 BWS-RLF-EM Brady Workstation Leidingmarkering (CLP-
rolvorm) als download

▶  Verkrijgbaar als gratis download

http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=1
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=1
https://youtu.be/DSchLHRO9p0
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=1037
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=1037
https://youtu.be/dWWBwmSGrfk
http://workstation.bradyid.com/nl/Free
http://workstation.bradyid.com/nl/Free
https://youtu.be/5ltcV1C_tlY
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=1047
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=1047
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=1034
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=1034
http://workstation.bradyid.com/nl/Free
http://workstation.bradyid.com/nl/Free
http://workstation.bradyid.com/nl/summary?includeShell=true&apps=9
http://workstation.bradyid.com/nl/Free
http://workstation.bradyid.com/nl/summary?includeShell=true&apps=1041
http://workstation.bradyid.com/nl/Free
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=1
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=1037
http://workstation.bradyid.com/nl/Free
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=1047
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=1034
http://workstation.bradyid.com/nl/Free
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=1044
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=1044
https://youtu.be/hS9pQ2tYTx8
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=1046
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=1046
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=1042
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=1042
http://workstation.bradyid.com/nl/summary?includeShell=true&apps=1046
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=24
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=24
https://youtu.be/b43W58aJjp0
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=1044
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=1046
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=1042
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=24
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=32
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=32
https://youtu.be/fh4rbdmoKp4
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=31
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=32
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=31
http://workstation.bradyid.com/nl/summary?includeShell=true&apps=1042
http://workstation.bradyid.com/nl/summary?includeShell=true&apps=1042
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Bespaar tijd en bescherm uw werknemers met de app 
“Lockoutwriter”. Deze intuïtieve tool laat u toe om snel en makkelijk 
eenvoudige vergrendelingsprocedures, de bijbehorende tags en 
labels voor energiebronnen te creëren, op te slaan en te printen.

Download de app

Creëer in een mum van tijd Lockout/Tagout-
procedures, tags en labels voor energiebronnen!

Patchpaneel

Download de app

Aansluitingsblok

Download de app

De app “Patchpaneel” is de oplossing voor het 
aanmaken en afdrukken van patchpaneel labels en 
bijbehorende kabellabels. Voer uw 
patchpaneelgegevens in en de 
applicatie repliceert de gegevens naar 
de bijbehorende kabels. Hierdoor 
bespaart u tijd en waarborgt u de 
consistentie van labels.

De app “Aansluitingsblok” biedt een complete oplossing 
voor het maken en afdrukken van labels voor uw 
aansluitingsblokken en bijbehorende draadmerkers. 
U hoeft uw gegevens maar één keer 
in te voeren, omdat deze software 
datareplicatie voor u verwerkt van 
de aansluitingsblokstrip tot de 
bijbehorende draadmerkers.

* Alleen compatibel met de J2000/J5000-printers.  ** Alleen compatibel met de BBP35/37-printers.

Artikelnummer Bestelreferentie Omschrijving

150586 BWS-PAP-EM Brady Workstation-app Patchpaneel als 
download

Artikelnummer Bestelreferentie Omschrijving

150371 BWS-TB-EM Brady Workstation-app “Aansluitingsblok” als 
download

Arc Flash

Download de app

Pijpmarkering (BS 1710)*

Download de app

Signalisatie

Download de app

Brady Workstation-apps
Elke Brady Workstation-app kan apart gedownload, getest en aangekocht worden. Daarnaast omvat Brady 
Workstation ook meerdere suites voor labelontwerp bestaande uit een combinatie van apps die vaak worden gebruikt 
voor het creëren van productidentificatielabels, kabelidentificatielabels, veiligheidslabels en -pictogrammen of voor het 
opzetten van processen voor automatische labelcreatie.

▶  Verkrijgbaar als gratis download

Creëer snel en makkelijk NFPA-conforme 
vlambooglabels met de app “Arc Flash”. 
Voer de beoordelingsgegevens voor uw 
uitrusting in of importeer ze, en creëer 
en print uw labels in slechts een paar 
stappen met behulp van de opgeslagen 
sjablonen.

Wanneer u leidingmerkers met meerdere 
kleuren moet maken die voldoen 
aan de Britse norm BS 1710 voor 
de identificataie van pijpleidingen en 
services, dan is de app “Pijpmarkering 
(BS 1710)” de oplossing voor u.

Maak pictogrammen in een mum van tijd! Met de app 
“Signalisatie” hoeft u enkel een sjabloon te kiezen en uw 
gegevens in te voeren. Na enkele minuten kunt u uw 
pictogram printen. Nood aan een ander 
ontwerp? Eén enkele klik volstaat om 
een andere lay-out te kiezen.  
De ingevoerde pictogramgegevens 
blijven behouden.

Lean visuals**

Download de app

Zorg ervoor dat iedereen in uw bedrijf 
kan bijdragen aan een visuele werkplek 
door lean visuals aan te brengen in 
heel uw bedrijf.

Artikelnummer Bestelreferentie Omschrijving

149196 BWS-ES-EM Brady Workstation Signalisatie als download

CLP (GHS) 

Bekijk de video Download de app

Inventaristags

Download de app

Het creëren van chemische labels conform de Europese 
CLP-vereisten is voortaan nog gemakkelijker. U hoeft 
de gegevens van uw veiligheidsinformatieblad slechts 
eenmaal in te voeren, 
daarna kunt u snel 
en makkelijk CLP-
labels in eender welk 
formaat creëren.

Stroomlijn het identificatieproces van uw inventaris met 
de app “Inventaristags”. Selecteer een 
van de meest gebruikte lay-outs of 
importeer uw eigen lay-out, voer uw 
inventarisgegevens in en print.

Artikelnummer Bestelreferentie Omschrijving

195526 BWRK-CLP-DWN-EU Brady Workstation CLP/GHS app via 
download

Artikelnummer Bestelreferentie Omschrijving

149327 BWS-AST-EM Brady Workstation-app “Inventaristags” via 
download 

Artikelnummer Bestelreferentie Omschrijving

199987 BWS-LV-EM Brady Workstation-app “Lean visuals” als 
download

Artikelnummer Bestelreferentie Omschrijving

149408 BWS-UKPM-EM Brady Workstation BS 1710 Leidingmerker-app 
via download 

http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=30
http://workstation.bradyid.com/nl/PaPanel
http://workstation.bradyid.com/nl/PaPanel
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=1067
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=1067
http://workstation.bradyid.com/nl/PaPanel
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=1067
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=1036
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=1036
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=1062
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=1062
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=25
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=25
http://workstation.bradyid.com/nl/summary?includeShell=true&apps=1036
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=1073
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=1073
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=1036
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=1062
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=25
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=1073
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=28
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=28
https://youtu.be/ZkrbNQUq4ZA
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=1059
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=1059
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=28
http://workstation.bradyid.com/nl/App?productId=1059
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Printercompatibiliteit met Brady Workstation
Elke Brady Workstation-app kan apart gedownload, getest en aangekocht worden.

Afdruk-
partner

Label- 
instellingen

Gegroepeerd 
afdrukken

Aangepaste 
ontwerper

Aangepaste 
ontwerper Lite

Tekst- 
labels

Gegevens 
automatisering

Scan en  
Print

Netwerk- 
printers Pijltape

BBP11/12 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

BBP35/37 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

BBP85 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

BMP41 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

BMP51 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

BMP61 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

BMP71 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

J2000 ★ ★ ★

J5000 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

i3300 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

i5100 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

i7100 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

M611 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

S3000 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

S3100 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Wraptor 
A6500 ★ ★ ★ ★ ★ ★

Leidingmerker 
(CLP)

Leidingmerker 
(CLP-rolvorm)

Pijpmarkering  
(BS 1710)

Signali-
satie

Arc  
Flash

Lean  
visuals

GHS- 
labels 

CLP  
(GHS)

Inventaris- 
tags

Patch- 
paneel

Aansluitings- 
blok

Lockout  
writer

★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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Afrika
Randburg, Zuid-Afrika
Tel.: +27 11 704 3295
Email: africa@bradycorp.com

Benelux
Zele, België
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
Email: benelux@bradycorp.com

Centraal- en Oost-Europa
Bratislava, Slovakije
Tel.: +421 2 3300 4800
Email: central_europe@bradycorp.com

Denemarken
Odense
Tel.: +45 66 14 44 00
Email: denmark@bradycorp.com

Duitsland, Oostenrijk & Zwitserland
Egelsbach, Duitsland
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
Email: germany@bradycorp.com

Frankrijk
Roncq
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
Email: france@bradycorp.com

Hongarije
Budaörs
Tel.: +36 23 500 275
Email: central_europe@bradycorp.com

Italië
Gorgonzola 
Tel.: +39 02 26 00 00 22
Email: italy@bradycorp.com

Midden-Oosten
Dubai, UAE
Tel.: +971 4881 2524
Email: me@bradycorp.com

Noorwegen
Kjeller
Tel.: +47 70 13 40 00
Email: norway@bradycorp.com

Roemenië
Bucharest
Tel.: +40 21 202 3032
Email: central_europe@bradycorp.com

Rusland
Moscow
Tel.: +7 495 269 47 87
Email: central_europe@bradycorp.com

Spanje & Portugal
Madrid, Spanje
Tel.: +34 900 902 993
Email: spain@bradycorp.com,
  portugal@bradycorp.com

Turkije
Istanbul
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Email: turkey@bradycorp.com

Verenigd Koninkrijk & Ierland
Banbury, VK
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
Email: uk@bradycorp.com

Zweden, Finland & Baltische staten
Kista, Zweden
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
Email: sweden@bradyeurope.com

Onze missie is het identificeren en 
beveiligen van mensen, producten 
en plaatsen

Uw distributeur
Om onze impact op het milieu te minimaliseren 
beperkt Brady het aantal herdrukken.

De meest recente versies kunnen steeds 
gedownload worden op www.bradyeurope.com.

Zoek naar: EUR-M-902-NL

Y4513142

Chris
Schrijfmachine
GSH Identification Solutions B.V.
Lelystraat 93K
3364 AH  Sliedrecht
Tel. +31 (0) 184 421 859
www.gsh-id.nl
info@gsh-id.nl




