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Componenten 

Uitgepakte componenten 

 

 

1.  Container Labeling 
System (CLS) printer 

2.  Documentatie en 
printersoftware discs 

3. Labelmedia 

 

4. Schoonmaakpen voor printer 

5. USB-kabel voor printer 

6. Externe voeding en koord 

7. Voedingskabel 

8. Scanner 
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Printercomponenten voorkant 

 

1. Statusindicator 

2. Feed-knop 

3. Ontgrendelknop (beide zijkanten) 

 

Printercomponenten achterkant 

 

 

1. USB-poort 

2. Ethernet-poort 

3. Poort voor voeding 

4. Aan/uit-schakelaar 
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Minimum systeemeisen 
De volgende minimum systeemspecificaties zijn vereist voor de computer waar de 
CLS-applicatie op uitgevoerd zal worden: 

• Windows XP Professional SP3 of Windows 7 Professional SP1 (32-bit) 

• .Net Framework 3.5 

• 500 MB beschikbare schijfruimte 

• 2 GB RAM 

• Intel Core 2 Processor of AMD Athlon64 X2 

Printer gereedmaken 
OPGELET: de installatie en configuratie van het systeem moet enkel door 
getrainde gebruikers uitgevoerd worden. 

OPMERKING: Raadpleeg de gebruikershandleiding die bij de printer werd 
bijgevoegd voor gedetailleerde instructies over het gereedmaken van de printer. 

Gereedmaken van de printerhardware 

1. Plaats de printer op een vaste, gelijke ondergrond. 

 

2. Zet de aan/uit-schakelaar op uit ( ). 

3. Sluit de printer aan op de computer door gebruik te maken van de USB- of 
Ethernet-verbinding van de printer. 
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4. Sluit de externe voeding aan op de poort voor de voeding van de printer en op 
een stopcontact. 

Laden van de labelmedia 

OPMERKING: gebruik enkel media geleverd door Codonics.  

Neem contact op met Codonics Customer Service op het onderstaande adres om 
media te bestellen: 

Telefoon: +1.440.243.1198 
Fax: +1.440.243.1334 
Tolvrij: 800.444.1198 (alleen USA) 
Web: www.codonics.com 

OPMERKING: Raadpleeg de gebruikershandleiding die bij de printer werd 
bijgevoegd voor gedetailleerde instructies over het laden van media in de printer. 

1. Trek de ontgrendelknoppen richting de voorkant van de printer en open 
vervolgens het bovenste deel van de behuizing. 

2. Haal de labelrol uit de verpakking. 

 

3. Trek de labelrolhouders open. 

4. Plaats de labelrol op de rolhouders. 
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5. Laat de labelrolhouders los. 

 

6. Trek de labelmedia door de labelrolhouders. 

7. Sluit het bovenste deel van de behuizing tot deze vergrendeld is. 

Installeren van de printersoftware 

 

1. Zet de aan/uit-schakelaar op aan (  ). 

2. Leg de schijf met printersoftware in de computer. 

3. Voer de software om de printer in te stellen uit: ZebraSetupUtilities en 
ZebraDesigner.  
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Scanner gereedmaken 

Scanner op de computer aansluiten  

1. Sluit de USB-kabel van de scanner aan op de computer. 

2. Installeer de scannersoftware op de computer. 

Raadpleeg de gebruikshandleiding die bij de scanner werd bijgevoegd voor meer 
informatie over het aansluiten van de scanner op de computer.  

Configureren van de scanner 

Raadpleeg de Codonics Container Labeling System Barcodescanner technische 
instructies die bij de scanner werden bijgevoegd voor instructies over het 
configureren van de scanner. 

Installeren van de CLS-
software 

Download de CLS-installatiesoftware op de computer en voer de CLS-
setupapplicatie uit om de CLS-software op de computer te installeren. 
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CLS de eerste keer starten  
Wanneer de CLS-applicatie de eerste keer wordt gestart is een licentiecode vereist 
om de applicatie te activeren.  

OPMERKING: de licentiecode kan na installatie niet naar een andere computer 
overgeplaatst worden. 

 

1. Dubbelklik op het CLS-icoon of selecteer de CLS-applicatie in het Start menu. 

 

2. Voer de distributeurcode (Distributor Code) en locatienaam (Site Name) in. 

3. Klik op het mapicoon achter het taalbestandsveld. 

2 

3 



 

8 Container Labeling System Referentiegids 

 

4. Lokaliseer het language.xml bestand dat zich in dezelfde map bevindt als het 
startbestand van de CLS-toepassing. 

5. Klik op Openen.  
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6. Selecteer de te gebruiken taal. 

7. Klik op Get Key. De codestring wordt ingevoerd in het codeveld. 
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8. Open een e-mail. 

9. Adresseer de e-mail aan clssupport@codonics.com. 

10. Voer “CLS License Request” in als onderwerp van de e-mail. 

11. Vernoem uw distributeurcode en locatienaam in het berichtvenster. 

12. Kopieer de codestring in het codeveld van het CLS-venster en plak deze in het 
berichtvenster van uw e-mail. Verstuur de e-mail. 

12 
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13. Kopieer uit de antwoordmail, wanneer u deze ontvangt, het 
licentiecodenummer in het licentieveld van het CLS-venster. 

14. Klik op OK om de CLS-applicatie te activeren. 

 

15. Klik op OK om het bevestigingsberichtvenster te sluiten. 

De CLS-applicatie opent en het systeemvenster wordt weergegeven.  
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CLS configureren 
1. Klik op systeem in het instellingenmenu als het systeemvenster niet al wordt 

weergegeven. 

 

2. Laat de standaardinstellingen staan onder het tab algemeen. 

3. Ga naar de parameterstab. 
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4. Klik op bewerk als de instellingen van de standaard container-ID gewijzigd 
dienen te worden. Een waarschuwingsbericht over het wijzigen van de 
container-ID format verschijnt. 

 

WAARSCHUWING: het is cruciaal dat de container-ID (CID) formatinstellingen 
correct zijn voor uw landinstelling. Raadpleeg “Overzicht van container-ID 
formatting voor medicatiecontainers” in de gebruikershandleiding van de CLS 
voor belangrijke details over het vaststellen van de juiste container-ID format voor 
gebruik. 

5. Vink de overeenkomstbox aan om verder te gaan. 

 

6. Klik op bewerk. De container-ID formatting-velden zijn voor bewerken 
ingeschakeld. 
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7. Maak de benodigde veranderingen aan de container-ID format velden.  

8. Het is optioneel om de standaard ingestelde systeeminstellingopties te 
veranderen. Raadpleeg de CLS-gebruikershandleiding voor meer informatie 
over de systeeminstellingopties.  

9. Klik op configuratie opslaan. 

 

10. Klik op OK om het bevestigingsberichtvenster te sluiten. 

Het Login-dialoogvenster wordt weergegeven. 
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De eerste keer inloggen 

 

1. Voer in het login-dialoogvenster de standaard gebruikersnaam en het 
standaard paswoord in: 

• Gebruikersnaam: admin 

• Paswoord: ddmm, waarbij ddmm de huidige datum en maand is 
(voorbeeld: het paswoord voor 21 september zou “2109” zijn) 

2. Klik op login. 

Het CLS-applicatievenster verschijnt. 

3. Klik op gebruikers in het beherenmenu. 

OPMERKING: de standaard beheerdergebruiker zal bij de eerstvolgende keer dat u 
inlogt niet beschikbaar zijn, dus u moet een gebruikersaccount aanmaken voor de 
beheerder.  
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4. Selecteer de beheerdersgroep. 

5. Voer een naam, gebruikersnaam en paswoord in voor de beheerdersaccount.  

6. Selecteer de actieve status optie. 

7. Klik op toevoegen. 

 

8. Klik op OK om het bevestigingsberichtvenster te sluiten. 

9. Maak zo nodig aanvullende gebruikers aan. Wijs aan deze de juiste groep-
opties toe. Raadpleeg de CLS-gebruikershandleiding voor meer informatie over 
de CLS-applicatiefuncties tot welke iedere groep toegang heeft. 

4 

5 

6 

7 

8 



 

 17 

Concentratiewaarden en 
wijzen van toediening 

CLS bevat een standaardset met concentratiewaarden en één wijze van toediening: 
injecteerbaar. 

Raadpleeg de CLS-gebruikershandleiding voor meer informatie over het toevoegen 
en beheren van concentratiewaarden en wijzen van toediening. 

De printer toevoegen aan 
CLS  

1. Klik op printers in het beherenmenu. 

 

2. Voer de naam van de labelprinter in. Dit is dezelfde naam die is toegewezen 
aan de printer toen u de printersoftware in Windows installeerde. 

3. Voer een omschrijving in die de printer identificeert en het label dat met de 
printer geassocieerd zal worden. 

OPMERKING: raadpleeg de CLS-gebruikershandleiding voor meer informatie over 
het toevoegen van meerdere printers met verschillende lay-outs. 

4. Selecteer de te standaard lay-out voor het printen van labels op deze printer. 
Raadpleeg “Beschikbare labellay-outs” op de volgende pagina voor een korte 
omschrijving en een voorbeeld van de beschikbare labellay-outs. 

5. Klik op toevoegen om de printer toe te voegen. 
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Beschikbare labellay-outs 

De vlagvormige labellay-out, welke het beste geschikt is voor containerhalzen met 
een diameter van ½ in. (1.3 cm) of minder: 

 

De rechthoekige labellay-out, welke het beste geschikt is voor de zijkanten van 
containers: 

 

OPMERKING: Enkel het rechthoekige label zal geactiveerd worden wanneer deze 
lay-out gekozen wordt om te printen. Het ronde label is gedeactiveerd. 

De ronde labellay-out, welke het beste geschikt is voor de onderkant van 
containers: 

 

OPMERKING: Enkel het ronde label zal geactiveerd worden wanneer deze lay-out 
gekozen wordt om te printen. Het rechthoekige label is gedeactiveerd. 
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De printer kalibreren 

1. Klik op printers in het beherenmenu. 

 

2. Ga naar de printer bewerken-tab. 

3. Selecteer de printer. 

4. Klik op bewerk. 

  

5. Klik op kalibreren.  

Een kalibratieopdracht is naar de printer verzonden. 
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Een fabrikant toevoegen 
1. Klik in het beherenmenu op fabrikanten. 

 

2. Voer de fabrikant-ID en fabrikantnaam in. 

3. Klik op voeg fabrikant toe. 
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Een medicatie toevoegen 
1. Klik op medicatie in het beherenmenu. 

 

2. Voer de containercode in. 

U kunt op de automatisch toewijzen-knop klikken om automatisch een 
containercode in te voeren. De code zal in het container-ID format zijn zoals 
configureerd in de systeeminstellingen. 

3. U kunt ervoor kiezen een Tallman-naam voor de medicatie in te voeren.  

4. Voer een omschrijving in voor de medicatie. 

5. Voer een concentratie in voor de medicatie. 

6. Voer de omschrijving en concentratie voor de tweede medicatie in als de 
medicatie een combinatiemedicatie is. 

7. Selecteer de wijze van toediening voor de medicatie. 

8. Selecteer de standaardprinter voor het medicatielabel.  

9. U kunt ervoor kiezen de workflow goedkeuring-box aan te vinken. Als deze is 
geselecteerd zal de beheerder toestemming moeten verlenen voor iedere 
labelprintopdracht voor deze medicatie. 

10. Klik op toevoegen om de medicatie toe te voegen. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 



 

22 Container Labeling System Referentiegids 

Een medicatie associëren 
met een fabrikant 

1. Klik op fabrikantmedicatie in het beherenmenu. 

 

2. Klik op selecteer fabrikant. 
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3. Selecteer de fabrikant. 

4. Klik op selecteer. 

  

 

5. Klik op toevoegen.  
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6. Selecteer de medicatie in de lijst. 

7. Klik op het fabrikantcodeveld. 

8. Scan de barcode van de fabrikant die op de medicatieverpakking staat geprint. 

9. Voer de hoeveelheid medicatiecontainers in die de verpakking bevat. 

10. Klik op toevoegen om de associatie te voltooien. 

 

11. Klik op OK om het bevestigingsberichtvenster te sluiten  
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Containerlabels printen 
De volgende procedure omschrijft hoe het printen van een containerlabel door het 
scannen van de fabrikantbarcode in zijn werk gaat. Raadpleeg de CLS-
gebruikershandleiding voor andere methoden om containerlabels te printen. 

1. Klik op print containerlabels in het labelmenu. 

 

2. Selecteer de barcode zoeken-optie. 

3. Klik op het fabrikantcodeveld. 

4. Scan de barcode van de fabrikant die op de medicatieverpakking staat geprint. 
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5. Bevestig dat de medicatie-informatie die wordt weergegeven correct is. 

6. Klik op bevestig en print containerlabels als de medicatie-informatie correct is. 

 

7. Kies de labelprinter. 

8. Voer het aantal te printen labels in. 

9. Klik op print labels. 
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Een containercode verifiëren 
Om de containercode op een geprint label te verifiëren: 

1. Klik op verifieer containercode in het labelmenu. 

 

2. Klik op het scan containerbarcode veld. 

3. Scan de barcode. 
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4. Bevestig dat de weergegeven containerinformatie correct is. 
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Een fabrikantcode verifiëren 
Om de fabrikantcode die is geconfigureerd voor de container van een medicatie te 
verifiëren: 

1. Klik op verifieer fabrikantcode in het labelmenu. 

 

2. Klik op het fabrikantcodeveld. 

3. Scan de barcode. 
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4. Bevestig dat de weergegeven fabrikantinformatie correct is. 

5. Selecteer de verificatiestatus. 

OPMERKING: de fabrikant/medicatie-associatie zal niet beschikbaar zijn om op 
label te printen als de fabrikantinformatie niet correct is en u selecteert verworpen 
als statusoptie. De beheerder zal de informatie moeten corrigeren ter controle en 
goedkeuring. 

6. Klik op bevestig verificatiestatus. 

 

7. Klik op OK om het bevestigingsberichtvenster te sluiten. 
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CLS gebruiken in een 
netwerk  

CLS-clients in hetzelfde netwerk kunnen dezelfde CLS-database delen. 

Om ondersteuning voor CLS-clients in een netwerk te configureren:  

1. Maak een gedeelde map aan in het netwerk in Windows Verkenner. 

2. Maak de volgende mappen aan in de gedeelde map: 

• Een map voor de exports 

• Een map voor de database 

3. Kopieer de database die u wilt gebruiken naar de databasemap. 

4. Klik op systeem in het instellingenmenu in CLS op iedere client. 

 

5. Voer het bestandspad in voor de exportmap. 

6. Voer het bestandspad in voor de databasemap.  

7. Klik op configuratie opslaan. 
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CLS beveiligen 

CLS-data back-uppen 

Van uw CLS-data dient vaak een back-up gemaakt te worden, idealiter na iedere 
significante sessie op uw computer. Neem uw CLS-map (gedefinieerd tijdens de 
installatie) op in uw back-up lijst. 

Bewaar uw back-ups altijd op een andere schijf dan die u normaliter gebruikt. Als u 
dit niet doet, en de harde schijf crasht, dan zullen de back-ups verloren gaan. 
Back-ups van uw meest belangrijke data zouden niet in dezelfde ruimte of, 
idealiter, in hetzelfde pand opgeslagen moeten worden als het origineel. 

CLS beschermen tegen malware en indringers 

Om uw CLS-data te beschermen tegen malware en indringers: 

• Installeer anti-virus en anti-spyware programma’s van vertrouwde bronnen. 

• Scan regelmatig op virussen en spyware met anti-virus en anti-spyware 
programma’s. 

• Werk software regelmatig bij. 

• Gebruik sterke wachtwoorden en houd deze geheim. 

• Zet nooit uw firewall uit. 

• Wees behoedzaam met het gebruik van flash drives. 
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Fouten oplossen  
Probleem Oplossing 

De CLS-applicatie kan niet 
worden geïnstalleerd of 
werkt niet naar 
verwachting. 

Verifieer dat de computer aan de minimumsysteemeisen voldoet die op 
pagina 3 uiteen zijn gezet. 

De printer kan niet 
ingeschakeld worden. 

Controleer de externe voeding en kabel. 

Controleer de aan/uit knop op de achterkant van de printer. 

Raadpleeg de printerdocumentatie. 

De barcodescanner kan 
niet ingeschakeld worden. 

Ontkoppel de USB-connectie naar de computer en sluit deze opnieuw aan.  

Raadpleeg de scannerdocumentatie. 

De barcodescanner kan 
geen barcodes lezen. 

Configureer de scanner. Raadpleeg “Scanner gereedmaken” op pagina 7. 

Inloggen mislukt. Verifieer de gebruikersnaam. 

Verifieer het paswoord. 

Verifieer dat de gebruikersaccount actief is.  

Verifieer dat minimaal één gebruikersaccount geconfigureerd is als 
beheerderaccount. 

Een barcodezoekresultaat 
geeft het bericht “de 
medicatie werd niet 
gevonden in de lokale 
database”.  

Verifieer dat u de fabrikantbarcode scant en niet een ander type barcode. 

Klik op fabrikantmedicatie in het beherenmenu. Selecteer de fabrikant van 
de medicatie en zoek in de eerste kolom (Fabrikantcode) van de 
medicatielijst naar de fabrikantcode. 

Klik op toevoegen en associeer de code met de respectievelijke medicatie 
als de code niet al bestaat. 

Een handmatige 
zoekopdracht geeft het 
bericht: “de medicatie 
werd niet gevonden in de 
lokale database, medicatie 
nu aanmaken?” 

Controleer of de zoekopdracht wordt uitgevoerd met de omschrijving van 
de medicatie.  

Klik op medicatie in het beherenmenu. Ga naar de bewerk medicatie-tab en 
zoek in de medicatiekolom naar de omschrijving van de medicatie.  

Voeg de medicatie toe als deze niet bestaat. Raadpleeg “Een medicatie 
toevoegen” op pagina 22. 

De handmatige 
zoekfunctie is 
uitgeschakeld. 

  

De gebruiker moet behoren tot de beheerder-, manager-, of technicusgroep 
om toegang te hebben tot de handmatige zoekfunctie. 

De gebruiker heeft geen 
toestemming om een 
medicatie te bevestigen 
wanneer deze klikt op de 
bevestig en print 
containerlabels-knop. 

De gebruiker moet behoren tot de beheer- of managergroep om medicatie te 
kunnen bevestigen. 

  

De CLS-applicatie kan 
geen labels printen.  

Controleer of de printer geselecteerd om te printen is configureerd met 
dezelfde naam als in Windows.  

Controleer de externe voeding en kabels van de printer. 

Controleer of de printer online is. 
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Probleem Oplossing 

Er zit een blanco label 
tussen de geprinte labels. 

  

Controleer of de grootte van de labels ingesteld is op 3 in. (7.6 cm) lengte 
en 2 in. (5.1 cm) breedte in de printereigenschappen.  

Kalibreer de printer. Raadpleeg “De printer kalibreren” op pagina 19.  

Raadpleeg de printerdocumentatie voor meer informatie. 

Een bericht verschijnt dat 
aangeeft dat er geen 
codes meer beschikbaar 
zijn voor gebruik als de 
containercodes 
automatisch toewijzen-
functie wordt gebruikt. 

Neem contact op met Codonics Technical Support (+1.440.243.1198). 

Een bericht verschijnt dat 
aangeeft dat de medicatie 
niet werd gevonden in de 
lokale database als een 
containercode wordt 
geverifieerd. 

Neem contact op met Codonics Technical Support (+1.440.243.1198). 

De verifieer fabrikantcode 
optie verschijnt niet in het 
labelmenu wanneer er 
wordt geprobeerd een 
fabrikantcode te verifiëren. 

Controleer of de workflow-optie is geselecteerd in de systeeminstellingen. 

Controleer of de verifieer workflow-optie is geselecteerd in de instellingen 
van de gebruikersaccount.  

Raadpleeg de CLS-gebruikershandleiding voor meer informatie over deze 
instellingen. 

 

OPMERKING: raadpleeg de Container Labeling System gebruikershandleiding voor 
aanvullende oplossingen voor fouten. 
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