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SATO INTERNATIONAL  
EUROPE (HQ) 
Lambroekstraat 5A
1831 Diegem
Belgium
Tel: +32 2 719 03 90
Fax: +32 2 719 03 99 
Email: info@be.satoeurope.com 

SATO AUSTRIA 
T: +43 2762 52 690
F: +43 2762 52 018
info@at.satoeurope.com

SATO BENELUX   
Techniekweg 1b
3481 MK Harmelen
P.O. Box 146
3480 DC Harmelen
Netherlands
T: +31 (0)348-444437 
F: +31 (0)348-446403
info@nl.satoeurope.com

SATO FRANCE 
Parc d’activités
Rue Jacques Messager
59175 Templemars
France 
T: +33 3 20 62 96 40 
F: +33 3 20 62 96 55 
info@fr.satoeurope.com 

SATO GERMANY GMBH 
Waldhofer Straße 104
69123 Heidelberg
Deutschland
T: +49 (0)6221 5850-141
F: +49 (0)6221 5850-282
info@de.satoeurope.com

SATO INTERNATIONAL 
EUROPE, N.V., 
ESPAÑA  
(Spain & Portugal) 
Avda. de la Vega, 1, Edif.3,
3ª planta. 28108 Alcobendas
Madrid
T: +34 902 333 341
F: +34 902 333 349
info@es.satoeurope.com

SATO ITALY 
Via Mazzini, 12
22070  Binago (CO)  
Italy
info@it.satoeurope.com

SATO NORDICS 
(Denmark, Finland, Iceland,  
Norway, Sweden)  
Mölndalsvägen 91 
41263 Göteborg (Gothenburg) 
Sweden
T: +46 31 3511500 
F: +46 31 402558
stb.support@se.satoeurope.com

SATO POLSKA   
ul. Ryszarda Chomicza 3 
55-080 Nowa Wieś Wrocławska
Poland 
T: +48 71 776 04 60 
F: +48 71 776 04 68  
info@sato.pl

SATO SWITZERLAND 
Frankfurter Straße 95
65479 Raunheim
Germany
T: +49 6272 9201 324
F: +49 6272 9201 399
info@de.satoeurope.com

SATO UK
(UK, Ireland)
Valley Road
Harwich
Essex CO12 4RR 
United Kingdom
T: +44 1255 2400 00
F: +44 1255 2401 11
enquiries@satouk.com 

Verbeter real-time communicatie met  
partners in de  toeleveringsketens

 U helpen een geslaagde RFID-integratie  
te bereiken met Microsoft BizTalk
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Soms worden uitdagingen betreffende infrastructuur en integratie 
genoemd als redenen voor mislukte RFID-implementatie.  
SATO werkt met Microsoft en partners om toepassingen boven  
op het Microsoft-platform te bouwen. Zij bereiken integratie  
en hefboomwerking van door RFID gegenereerde informatie.

Over SATO
Sato is opgericht in 1940 en pionier en 
marktleider op het gebied van oplossingen 
voor het afdrukken van barcodes en RFID-
etiketten. Strevend naar voortdurende 
innovatie hebben wij ‘s werelds eerste 
handetiketteermachine ontwikkeld en 
de eerste thermische transferprinter 
voor barcodes op de markt gebracht. 
Klanten hebben vertrouwen in SATO’s 
accuratesse, efficiënt werkwijze en besparing 
grondstoffen – wat weer bijdraagt aan de 
bescherming van het milieu.

Wij bieden een complete, geïntegreerde 
oplossing voor uw bedrijf. SATO begeleidt 
u vanaf de eerste adviesvragen tot het 
installeren van etiketteringsapparatuur 
en de ondersteunende hard- en software 
in uw bedrijf. Wij selecteren en leveren de 
meest geschikte printers en media voor uw 
bedrijfsprocessen en bieden technische 
ondersteuning voor de geïnstalleerde 
systemen.

Wij bieden robuuste oplossingen en 
betrouwbare prestaties voor ons gehele 
uitgebreide productassortiment, dat 
bestaat uit directe thermische en 
thermische transferprinters, OEM-print-
engines, 10,5 inch brede webprinters, 
printeraccessoires, etiketontwerpsoftware, 
etiketten en thermische transferlinten. Onze 
nieuwe generatie RFID-printers gebruikt 
radiofrequenties om gegevens te lezen en op 
‘smart labels’ te schrijven. Ze voldoen geheel 
aan de nieuwste industriële normen.

De SATO BizTalk RFID is een 
effectieve oplossing voor het 
werken met de SATO RFID 
thermische printers op het 
Microsoft  Windows-platform. 
Bovendien integreert het 
naadloos met toepassingen  
en processen van derden.

SATO BizTalk RFID - Naadloze integratie

Gebruiksvriendelijk
RFID-apparatuur is volledig compatibel 

met het Microsoft-platform. Alle gebruikers 

kunnen RFID zonder problemen in diverse 

toepassingen en workflows opnemen. Met de 

gebruiksvriendelijke SATO Label Gallery kan 

een RFID-etiketlayout worden gecreëerd. Voor 

het printen kan deze worden opgeslagen en 

opgeroepen via de Device Service Provider. 

Bouwstenen voor systemen
BizTalk RFID omvat de de opbouw van 

succesvolle verticale plug-and-play-

toepassingen benodigde bouwstenen voor 

ontwikkelaars. Van track-and-trace tot het 

volgen van activa en inventariscontrole. Alle 

types RFID-apparatuur – zoals de huidige 

RFID-apparatuur, de nieuwste apparatuur en 

elektronische productcode (EPC) lezers - kunnen 

via plug-and-play worden opgenomen.

SATO voldoet aan uw  
specifieke eisen
Voor een beter inzicht in de behoeften op het 

gebied van hardware en etikettering analyseert 

SATO samen met de eindgebruikers de 

verschillende fasen van het bedrijfsproces. Wij 

bieden een oplossing waarbij de kracht  van de 

BizTalk Server 2006 R2 wordt gebruikt. Klanten 

kunnen daardoor Sneller (real time)werken.

Mogelijkheden
De capaciteiten van de SATO RFID Device 

Service Provider Interface (DSPI) software zijn 

automatisch opmerken van SATO-printers; 

toevoegen, verwijderen en ophalen van 

printsjablonen vanaf de printer; printen, 

coderen en validering van RFID-tags en het 

verkrijgen van status en condities vanaf de 

printers. Naast de ondersteunende verplichte 

standaardcommando's van Microsoft biedt 

SATO DPSI flexibiliteit voor gebruikelijke 

verkopercommando's voor meer complexe 

etiketlay-outs.

Wat doet de BizTalk Server  
2006 R2?
De BizTalk Server 2006 R2 versie bouwt op het 

bedrijfsprocesbeheer , OA/ESB-mogelijkheden 

in vorige uitgiften en helpt organisaties 

kernprocesbeheerstechnologieën uit te breiden. 

Het biedt nieuwe mogelijkheden zoals 

natuurlijke ondersteuning voor Electronic  

Data Interchange (EDI), AS2 en RFID.

BizTalk RFID is R2’s integrale, RFID-beheerlaag  

op apparatuur. Het biedt een platform voor 

ontwikkeling, implementatie, beheer en 

vastleggen van RFID-gegevens.

Hoe werkt de SATO BizTalk RFID?
SATO’s BizTalk RFID biedt BizTalk RFID’s  

plug-and-play-hardware eco-systemen voor het 

beheren van RFID-apparatuur zoals SATO RFID 

thermische printers op het Microsoft Windows 

platform Daarmee wordt een geïntegreerde, 

sterk presterende, voordelige RFID-oplossing 

geboden.

Het integreert met uw bestaande systemen, 

zonder modificatie en stelt u in staat aan te 

sluiten op ongeacht welke partners in een 

toeleveringsketen voor het verkrijgen van real-

time transactiezichtbaarheid, terwijl handmatige 

bedrijfsprocessen worden geëlimineerd.
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