Cieszące się największym
zaufaniem oprogramowanie
do projektowania etykiet,
kodów kreskowych, tagów
RFID, plastikowych kart itp.

Twórz i automatyzuj etykiety, kody kreskowe
oraz inne oznaczenia
Oprogramowanie BarTender® zapewnia organizacjom na
całym świecie poprawę bezpieczeństwa, zabezpieczeń,
wydajności i zgodności poprzez tworzenie i automatyzację
drukowania i kontroli etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID,
plastikowych kart itp.
Aplikacja BarTender umożliwia największym światowym
spółkom, a także setkom tysięcy mniejszych firm:
S
 zybsze przechodzenie towarów przez łańcuch dostaw
Z
 apewnienie właściwego leku odpowiedniemu pacjentowi w
wymaganym czasie
U
 dostępnienie pracownikom informacji o bezpiecznym
postępowaniu z substancjami niebezpiecznymi
P
 owiadamianie rodziców o potencjalnie szkodliwych
alergenach
U
 możliwienie placówkom służby zdrowia dotarcie do źródła
choroby przenoszonej przez żywność
U
 sprawnienie detalicznej kontroli ubytków i zapobiegania
stratom
I wiele innych możliwości...
Aplikacja BarTender oferuje narzędzia do łatwego i sprawnego
projektowania etykiet i szablonów, konfiguracji i łączenia się
ze źródłami danych i systemami biznesowymi oraz wydawania
poleceń druku z dowolnego systemu operacyjnego czy
urządzenia. Pozwala zautomatyzować druk, monitorować
stan zadań drukowania i materiałów eksploatacyjnych oraz
usprawniać produkcję, jednocześnie zapewniając pełną i
bezpieczną kontrolę nad procesem drukarskim. Zapewnia
także dostępność wszystkich systemów drukowania z opcją
monitorowania i raportowania.

Zaufały nam setki tysięcy firm
na całym świecie
Każda branża boryka się ze
zmieniającymi się przepisami i
standardowymi praktykami. Dzięki
bezpiecznej, konfigurowalnej technologii
aplikacja BarTender pozwala firmom na
całym świecie z łatwością przestrzegać
przepisów.
Oto kilka przykładów:
A
 plikacja BarTender wspomaga
producentów środków chemicznych,
dystrybutorów i importerów w
spełnianiu norm GHS oraz innych
istotnych wymogów dotyczących
oznakowań.

A
 plikacja BarTender to bezpieczny
element instalacji UDI zgodnych
z wymogami FDA (amerykańskiej
agencji ds. żywności i leków) dla
przedsiębiorstw produkujących wyroby
medyczne, aseptycznych instalacji
producentów farmaceutyków, a
także logistyki, magazynowania,
transportu oraz strategii zgodności
i identyfikowalności w światowych
łańcuchach dostaw.

Lepsze projektowanie
dzięki szablonom
Intelligent Templates™

A
 plikacja BarTender umożliwia
firmom przestrzeganie przepisów
znakowania alergenów pokarmowych
w UE i uregulowań dotyczących
bezpieczeństwa żywności w każdym
kraju.
A
 plikacja BarTender stosowana jest w
szpitalach, aptekach i przychodniach
na całym świecie, pozwalając na
przechowywanie i monitoring danych.

Szablony Intelligent Templates™,
dostępne tylko w aplikacji BarTender,
umożliwiają opracowywanie wielu
elastycznych projektów etykiet
bez konieczności tworzenia i
przechowywania setek osobnych
dokumentów.
Można określić czas drukowania
szablonów, warstw, a nawet obiektów
w oparciu o jedno źródło danych
lub pole w bazie danych, lub według
szeregu warunków. Można zabezpieczyć
warstwy hasłem, aby uniemożliwić
wprowadzanie nieuprawnionych zmian.
Można udostępniać globalne pola
danych, np. rosnące numery seryjne we
wszystkich dokumentach.

Tworzenie

Projektowanie

Druk

Kontrola

Automatyzacja
Projektowanie etykiet, kart itp.
Łatwe wprowadzanie
danych w trakcie druku
dzięki odpowiednim
formularzom danych
z możliwością dostosowania
do potrzeb użytkownika
K onsolidowanie projektów za
pomocą unikalnych szablonów
Intelligent Templates™

O ptymalizacja i przyspieszenie
drukowania kodów kreskowych,
etykiet, kart, tagów RFID
itp. z dowolnej drukarki albo
urządzenia znakującego
D ruk z dowolnego systemu
operacyjnego albo przeglądarki

Monitorowanie stanu
drukowania na żywo i
wyświetlanie szczegółowej
historii obciążenia systemu
Integracja z systemami SAP i
Oracle
Bezpieczna kontrola
dokumentów
Centralne zarządzanie całym
systemem

Cztery wersje oprogramowania dotrzymują kroku rozwijającej się firmie
Cztery wersje aplikacji BarTender umożliwiają łatwą aktualizację systemu w miarę rozwoju działalności, bez ponoszenia
dodatkowych kosztów i konieczności nabywania dodatkowych produktów.

Basic

Professional

Automation

Enterprise Automation

Zacznij pracę w zaledwie kilka minut!

Wszystkie funkcje wersji Basic oraz:

Wszystkie funkcje wersji Professional oraz:

Wszystkie funkcje wersji Automation oraz:

P rojektowanie i druk etykiet oraz kart (z
paskiem magnetycznym i bez) itp.

O dczyt danych z plików CSV, baz danych i
dokumentów Excel. Łatwe wyszukiwanie i
wybieranie rekordów do druku.

Automatyczne drukowanie z dowolnego
systemu operacyjnego albo urządzenia
w odpowiedzi na transakcje danych i
żądania SDK.

Druk automatyczny w odpowiedzi na
komunikację z interfejsu API usług
sieciowych albo protokołu TCP/IP.

Projektowanie z wykorzystaniem
szablonów Intelligent Templates™
w celu ograniczenia czynności
konserwacyjnych.

 ykorzystanie scentralizowanego systemu
W
zarządzania, przechowywania szablonów
i drukowania z przeglądarki internetowej,
scentralizowane przechowywanie
szablonów z kontrolą wersji, obsługa
podpisów elektronicznych, pełna kontrola
SDK, kodowanie kart inteligentnych itp.

M
 ożliwość dostosowania prędkości
drukowania do dowolnej drukarki albo
urządzenia znakującego.

K odowanie etykiet RFID.

P rojektowanie formularzy wprowadzania
danych umożliwiające walidację i
wprowadzanie danych z klawiatury albo
skanera kodów kreskowych w trakcie druku.

Ochrona środowiska drukowania za
pomocą roli użytkowników i grup.
Monitorowanie stanu drukowania na
żywo i wyświetlanie szczegółowej historii
obciążenia systemu.

Licencje w zależności od liczby komputerów PC

Licencje w zależności od liczby komputerów PC

Licencje w zależności od liczby drukarek

Tworzenie

Integracja z systemami SAP i Oracle.

Licencje w zależności od liczby drukarek

Tworzenie i automatyzacja

(projektowanie i druk)

(projektowanie, druk i kontrola)

Przechwytywanie informacji
w trakcie drukowania
Każda wersja aplikacji BarTender umożliwia
projektowanie intuicyjnych i skutecznych
formularzy wprowadzania danych w
trakcie druku, bez konieczności stosowania
kosztownych dodatków. Niektóre wersje
aplikacji BarTender obsługują także
przechwytywanie obrazu w trakcie drukowania
oraz dane z wagi.

Kompleksowa automatyzacja
i kontrola
Aplikacja BarTender pozwala dużym
przedsiębiorstwom działać w sposób
scentralizowany, a także monitorować,
zabezpieczać zadania drukowania i zarządzać
nimi w różnych oddziałach a nawet na różnych
kontynentach.
BarTender obsługuje drukowanie za
przyzwoleniem, szyfrowanie formatów,
logowanie zadań i audyt systemu.

Drukowanie z dowolnego
urządzenia albo przeglądarki
Narzędzie Print Portal aplikacji BarTender
obsługuje łatwe drukowanie poprzez
wskazywanie myszą klikanie elementu z
dowolnego urządzenia z przeglądarką, w tym
tabletu i smartfona.

Bezproblemowa integracja
z systemami i bazami danych
Narzędzie Integration Builder aplikacji
BarTender umożliwia automatyzację
skomplikowanych druków z różnych systemów,
między innymi SAP i Oracle. Sprawna
łączność z bazą danych obejmuje kreatora
podglądu na żywo, zapewniającego tworzenie
dynamicznych formularzy, wyszukiwanie i
wybieranie rekordów oraz ujmowanie danych
wprowadzanych w trakcie druku.

Zaawansowana serializacja
Aplikacja BarTender umożliwia elastyczną
serializację, która z kolei pozwala na wydawanie
unikalnych seryjnych identyfikatorów z
częstotliwością, którą można dostosować do
własnych potrzeb.

Najlepsze na świecie wsparcie
kodów kreskowych
Aplikacja BarTender obejmuje ponad 400
wstępnie sformatowanych, gotowych do użycia
elementów kodów kreskowych oraz 60 symboli i
pełną obsługę standardów GS1.

Pełna obsługa technologii RFID
Aplikacja BarTender zapewnia pełną obsługę
technologii RFID dla najnowszych typów
etykiet i tagów, w tym EPC (Electronic Product
Code).

Zaawansowane projektowanie kart
i narzędzia drukowania
Aplikacja BarTender umożliwia projektowanie
i drukowanie kart dwustronnych, w tym kart
z paskiem magnetycznym i inteligentnym
kodowaniem.

Najlepsze
wsparcie
techniczne
w branży
Legendarne już wsparcie
techniczne aplikacji
BarTender zapewniają
nasze oddziały w
Ameryce Północnej,
Europie i Azji.

Etykiety
Kody kreskowe
RFID
Karty
Pobierz 30-dniową wersję
próbną ze strony
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