
HOLDBAR OPMÆRKNING
— HYLDEMETER EFTER HYLDEMETER

Udfordringen
Tidligere havde Despecs lagre ikke helt så mange lokationer, 
fortæller Thomas Harboe Hald, General Manager, Information 
Systems & Marketing hos Despec, og derfor var kravene til 
opmærkning ikke store. Despec gjorde brug af forskellige 
forhåndenværende typer labelløsninger, når der var behov for  
ny opmærkning, men i takt med indførslen af nyt WMS 
( Warehouse Management System ) kom der flere lokationer til  
og kravene til opmærkningens omfang, kvalitet og præcision 
steg tilsvarende. Det betød, at behovet for en ensartet, præcis  
og holdbar labelløsning blev formuleret overfor Brother.  
Med flere tusinde lagerførte varenumre på to store lagre i 
henholdsvis Danmark og Sverige, krævede Despec en samlet 
labelløsning, der både var nemmere og hurtigere at arbejde 
med, og som bl.a. kunne håndtere stregkoder. 

Despec gik derfor i gang med at undersøge markedet for 
egnede labelløsninger. De kiggede på forskellige brands, 
heriblandt Brother, som de allerede havde et godt kendskab til, 
da Brothers P-touch labelprintere samt TZe-tape igennem flere 
år havde været en del af Despecs varesortiment. De forskellige 
brands og labelløsninger blev alle vurderet ud fra en række 
specifikke krav til især fleksibilitet, kvalitet, funktionalitet og pris. 
Konklusionen blev, at ud over at være den løsning, som de 
havde størst kendskab til, var Brothers labelløsning også den, 
der matchede kravene bedst.

Løsningen
Valget faldt på en Brother P-touch labelprinter til pc med 
P-touch Editor software, der både er hurtig og relativt lydløs. 
Dette er ikke helt uvæsentligt, når der fra tid til anden skal 
printes op til 6 km labels ad gangen. Der skal virkelig mange 
labels til, da lagrene er store, og med 8-9000 lagerførte 
varenumre samt nogle tusinde skaffevarer, er der behov for  
en præcis og tydelig hyldeopmærkning, der holder.  
Til formålet bruger Despec Brother TZe-tape ekstra stærkt 
klæbende sort tekst på hvid, til deres tjek-cifre på lokationerne, 
samt sort tekst på gul til opmærkning af selve lokationen.

Som back-up har Despec desuden en ældre P-touch tastatur-
model, men den er langsommere end P-touch pc-modellen og 
anvendes derfor kun i nødstilfælde.



Fordelene 
En stor fordel ved at Despec valgte Brothers P-touch label-
løsning var, at Despec kendte både labelprinter og tape på for-
hånd, og vidste derfor, hvorledes løsningen matchede kravene 
til fleksibilitet, kvalitet, funktionalitet og pris. Dette gjorde det 
desuden hurtigt og nemt at implementere labelløsningen. 

Thomas Harboe Hald, General Manager, Information Systems  
& Marketing hos Despec, udtaler, at Despecs vigtigste krav til 
selve opmærkningen var:

 • Tydelig –  god kontrast mellem baggrundsfarve 
    og printfarve, dvs. let at se og læse

 • Præcis – tydeligt og skarpt print

 • Robust – labels der holder over tid

Den valgte løsning med Brother P-touch labelprinter og TZe-
tape lever op til alle tre opmærkningskrav og løser opgaven  

til Despecs fulde tilfredsstillelse, ganske som forventet. Og den 
indbyggede labeldesignsoftware gør det let at designe og printe 
et stort antal labels med fortløbende nummerering til de mange 
hyldemeter i Despecs store lagre. “Det virker, og det holder,” 
udtaler Thomas Harboe Hald, General Manager, Information 
Systems & Marketing hos Despec.

Virksomheden
Despec blev etableret i Danmark i september 1992 med  
kun to medarbejdere under navnet “Despec Supplies”.  
Despec – DEaler SPECialist – var den første egentlige distri-
butør i Norden til at distribuere computer- og printertilbehør 
( blæk, toner og bånd ). I dag er Despec repræsenteret med 
mere end 170 medarbejdere i Danmark, Norge, Sverige,  
Island og Finland og fokuserer fortsat på distribution mod 
forhandlere i Norden. Deres aktuelle sortiment dækker over  
fem store produktkategorier; IT forbrugsstoffer & papir, IT-
tilbehør, Ergonomi, Printere & kontormaskiner og Kontorartikler.

KONTAKT OS
For mere information, kontakt Brother. 

Tlf.: +45 43 31 31 31 
marketing@brother.dk
www.brother.dk

Relevante produkter: 
• PT-P900W og PT-P950NWB labelprinter

Ekstra stærk klæbende tape:
• TZE-S241 18 mm sort på hvid
• TZE-S251 24 mm sort på hvid
• TZE-S261 36 mm sort på hvid
• TZE-S641 18 mm sort på gul
• TZE-S651 24 mm sort på gul


