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INSTALLATIE INSTRUCTIES 

MINIMALE SYSTEEMEISEN LASSIE 2 LITE 

 Processor:  1GHz of sneller 

 Geheugen:  2GB ram 

 Schijfruimte:  200MB beschikbare schijfruimte 

 Schermresolutie: 1280 x 1024 pixels 

 Besturingssysteem: Windows Vista of hoger 

 .NET Framework: 4.5 

NB. De installatie voor .NET Framework 4.5 wordt automatisch uitgevoerd en kan enkele minuten duren. 

 

 

LET OP! De software werkt niet onder 

 

Windows XP 
  



 

 

1. Plaats de cd-rom in de cd speler en wacht tot Windows de installatie opstart, of voer “Start.exe” uit in de 

verkenner. 

 

2. Selecteer de eerste optie om “LASSIE 2 Lite” te installeren. 

 
3. De installatie wordt voorbereid. 

4. Accepteer de installatie door op “Next” te klikken. 

5. Selecteer de locatie waar “LASSIE 2 Lite” geïnstalleerd dient te worden. Klik op “Next”. 

 
6. Controleer uw installatie gegevens. Klik op “Next”. 

 

 



 

 

7. “LASSIE 2 Lite” wordt nu geïnstalleerd. 

 
8. De installatie is voltooid. Klik op “Finish” om “LASSIE 2 Lite” te starten. 

 

  



 

 

INLEIDING LASSIE 2 LITE 

LASSIE is een concept dat door Altec in het leven is geroepen om op eenvoudige wijze chemicaliën in laboratoria te 

labelen volgens de GHS/CLP wetgeving. Het systeem is speciaal ontwikkeld om de beste oplossing neer te zetten om zo 

veilig mogelijk te kunnen werken. Het materiaal en de inkt zijn zeer goed bestand tegen verschillende chemicaliën en de 

software i.c.m. de printer zorgen ervoor dat het geheel zeer gebruiksvriendelijk is. 

HET LASSIE 2 LITE MENU 

Het hoofdscherm is zo opgebouwd dat u niet tussen verschillende schermen hoeft te wisselen om al uw informatie te 

zien. Tevens wordt er een voorbeeld weergegeven van de relevante data voor op het label. Verschillende producten zijn 

op te slaan in de product tabel. Hier kunt u later opnieuw labels van printen of eventueel aanpassingen maken aan 

bepaalde producten. 

 

  



 

 

DE VERSCHILLENDE ONDERDELEN 

DE KNOPPEN 

NIEUW 

Aanmaken van een nieuw product. Zorgt ervoor dat alle velden worden leeggemaakt voor het invoeren van 

nieuwe gegevens. 

OPSLAAN 

 

Slaat de huidige gegevens op in de product tabel onder de “Productnaam”. 

VERWIJDEREN 

 

Verwijdert het huidig geselecteerde product uit de product tabel. 

 

HET ZOEK VELD 

Met behulp van de zoek veld zijn stoffen eenvoudig te filteren in de product tabel. Voer een gedeelte van de 

productnaam in en de relevante resultaten worden getoond. Als het veld leeg wordt gelaten, worden alle producten 

getoond. 

 

DE PRODUCT TABEL 

Lijst van opgeslagen producten. Bij een goed gevulde lijst is het zoek veld een eenvoudige manier om de lijst te 

onderhouden. Klikken op productnaam sorteert de stoffen alfabetsich. A  Z of Z  A. 

 

DE TAAL SELECTIE 



 

 

Kies de taal van de gebruikersinterface en de taal die gebruikt wordt op de labels. De H & P zinnen worden ook mee 

vertaald. Als er zinnen gebruikt worden waarvoor nog aanvulling vereist is (Zinnen met “…” in de tekst), zal er een 

melding komen om deze te vertalen. 

 

NB. De productnaam wordt niet mee vertaald en dient als identificatie voor elk product. 

  



 

 

DE PRODUCT DETAILS 

PRODUCTNAAM 

Onder deze naam worden producten 

opgeslagen in de product tabel. 

KLEURCODE 

Selecteer een aangemaakte kleurcode om 

op de labels te printen. De kleuren kunnen 

gedefinieerd worden in het 

configuratiemenu 

 

OMSCHRIJVING 

Vul hier een omschrijving of samenstelling 

van een product in. 

H&P STATEMENTS (H&P-ZINNEN) 

Selecteer de H- of P-zinnen die van 

toepassing zijn op het product. 

Open scherm voor H- of P-zin 

selectie. 

Verwijder geselecteerde H- of P-zin. 

 

ZINNEN VOLUIT SCHRIJVEN 

Vink deze optie aan als de zinnen voluit geschreven dienen te worden op de labels. 

NB. Dit is niet van toepassing op 75x32mm en 75x24mm 

GEBRUIKER / AFDELING 

Selecteer een aangemaakte gebruiker / afdeling om op de labels te printen. De namen kunnen gedefinieerd worden in 

het configuratiescherm. 

VRIJ VELD (EXTRA INFORMATIE) 

Dit veld is vrij te definiëren in het configuratiescherm. Tevens is daar aan te geven of het label van dit veld ook als 

voorvoegsel op het label geprint moet worden. 

 



 

 

HET LABEL VOORBEELD 

Realtime voorbeeld van de gegevens die bij het geselecteerde product horen. Het voorbeeld is altijd op 75x105mm 

gebaseerd en kan qua lay-out afwijken van het geprinte label. 

 

DE GHS PICTOGRAMMEN 

Grafische weergave van de GHS pictogrammen die bij een bepaald product horen. Klik op 1 van de pictogrammen om 

deze in/uit te schakelen. 

 

 

 

 

Pictogram ingeschakeld 

 

 

 

 

Pictogram uitgeschakeld 

  



 

 

HET SIGNAALWOORD 

Selecteer het gewenste signaalwoord voor het product. De taalselectie is van 

invloed op dit veld.  

 

 

DE AANMAAKDATUM 

Selecteer de datum die van toepassing is voor het product. Het vinkje geeft aan of 

de datum op de labels geprint moet worden. 

 

 

 

 

DE UITERSTE GEBRUIKSDATUM (UGD) 

Selecteer het aantal dagen, maanden of jaren dat een bepaalde stof houdbaar is. 

Het vinkje geeft aan of de UGD op de labels geprint moet worden. 

 

 

DE AFMETINGEN 

Selecteer een label afmeting om te printen. Door het ingebouwde snijmes van de 

LASSIE 2 printer worden de labels op maat gesneden. 

 

 

DE PRINTKNOP 

Print het label op de LASSIE 2 printer. In het veld “Aantal:” kan ingevuld worden 

hoeveel labels er geprint dienen te worden. 

NB. Indien de software in “DEMO modus” draait kan er een voorbeeld naar elke 

willekeurige A4 printer gestuurd worden. 

 

  



 

 

HET CONFIGURATIESCHERM 

SETTINGS - ALGEMEEN 

Aanpassen van algemene applicatie instellingen 

 

 LASSIE 2 Printer:  Stel de driver voor de LASSIE 2 printer in. 

 Vrij veld:   Vul hier de naam van het vrije veld in. 

NB. Met het vinkje wordt het veld als voorvoegsel op het label geprint. 

 Datum notatie:  Geef de formattering op voor de datum op het label. 

 Default UGD:   Vul een standaard houdbaarheidstermijn in voor nieuwe producten. 

SETTINGS - KLEURCODES 

Toevoegen of bewerken van kleurcodes 

 

Voeg nieuwe kleurcode toe.  

Voer een Kleurcode in en klik op 

“Toevoegen”. De naam wordt niet 

geprint op het label. Selecteer daarna 

een kleur in de kleur kiezer en klik op 

“OK”. 

Verwijder geselecteerde 

kleurcode. 

 

  



 

 

SETTINGS - GEBRUIKERS 

Toevoegen of bewerken van gebruikers/afdelingen 

 

Voeg nieuwe gebruiker of 

afdeling toe. 

Voer een naam in en klik op 

“Toevoegen”. 

Verwijder geselecteerde 

gebruiker/afdeling. 

 

 

 

 

 

SETTINGS - BEDRIJFSLOGO 

Toevoegen of wijzigen van een bedrijfslogo 

 

Blader naar uw eigen bedrijfslogo of kies ervoor om geen logo op de labels te printen. De meest gangbare 

bestandsformaten worden ondersteund.  

  



 

 

SETTINGS - BEDRIJFSADRES 

Toevoegen of wijzigen van het bedrijfsadres 

 

Voeg nieuw adres toe. 

Voer een bedijfsnaam, adres,  

postcode en woonplaats in en klik op 

“Toevoegen”.  

Bewerk geselecteerd adres. 

Verwijder geselecteerd adres. 

 

 

 

Het aangevinkte adres wordt op de labels van 75x105mm en 

75x54mm geprint. 

NB. Bij het aanvinken van meerdere adressen wordt enkel het 

bovenste adres geprint. 

SETTINGS - IMPORT/EXPORT 

Importeren of exporteren van producten uit de product tabel 

 

Import:  Importeer product tabel. 

Export:  Exporteer huidige product tabel. 

 


