Markedets førende software til
print af etiketter, stregkoder, RFID og kort
Seagull Scientific har siden 1985 været en af de
førende inden for teknologien. Faktisk var BarTender
det allerførste program for Windows, der understøttede både laser- og industrielle etiketprintere. Men i
dag er BarTender meget mere end blot etiketsoftware.
Med RFID, udskrivning og indkodning af chipkort,
avancerede tegnefunktioner og en robust suite
af ledsagerprogrammer er BarTender en komplet
løsning til design og udskrivning.

BarTender fungerer fortrinligt både separat og
integreret med en anden software. Det er den
bedste løsning til næsten alle udskrifts- eller
mærkningsapplikationer, herunder etiketter, udskriv
og anvend, direkte mærkning på dele eller emballager,
skilte og meget mere. Vend siden og læs, hvorfor
verdens største virksomheder og hundredetusinder af
brugere i over 150 lande er afhængige af BarTender.

Du kan trygt stole på din BarTender ®
Let at lære, let at bruge

Også udskrivning af kort!

De intuitive bevægelser med musen, de
brugervenlige guider og vores omhyggelige
og gennemtænkte layout får BarTender til
at virke velkendt allerede første gang, du
bruger det. En række forskellige avancerede
funktioner giver dig designfrihed, efterhånden
som du bliver
ekspertbruger.

Med understøttelse af tosidet
design, udskrivningstidspunkt til
fotografering, chipkort og magnetstriber er BarTender en virkelig
avanceret løsning til udskrivning
af kort. (Se venligst en separat
brochure.)

Exceptionel skrifttypekontrol

1 TTag bare fat i en kant
eeller hjørne, og...

2 TTilpas objekter næsten øjeblikkeligt.

Overensstemmelsesetiketter og
skabeloner klar-til-udskrivning

Få adgang til og tilpas et utroligt
bredt udvalg af Windows- og
printerskrifttyper. Avanceret
formatering omfatter hævet skrift,
nummerering, fremhævning med
mere. Understøtter Unicode på
hele systemet.

Præcisionsdisplay og vis udskrift giver dig mulighed for et lave et hurtigt
design uden spild af etiketter.

Avancerede tegnefunktioner
Over 50 foruddefinerede former kan
tilpasses, omformes og farves på næsten
alle tænkelige måder.

Hvad enten du anvender vores
skabeloner, der er klar til udskrivning,
eller designer helt nye, får du evnen og
fleksibiliteten til at opfylde flere tusinde
overensstemmelsesstandarder.

Avanceret brugerdefineret
serienummerering
Genererer alt lige fra enkle serienumre til
avancerede brugerdefinerede sekvenser.

Oprindelige og HTML-kompatible
dataindtastningsformularer
Design brugerdefinerede formularer til
dataindtastning på udskrivningstidspunktet.
Enterprise Automation-udgaven viser også
dialogerne i din webbrowser.

Stærke ledsageprogrammer
Ud over det primære BarTender-program, hjælper op til otte ledsageprogrammer brugerne med
lettere at holde styr på deres design- og udskriftsjob. (Ikke alle funktioner fås i alle udgaver. Se
nærmere på www.bartenderbarcodesoftware.com.)
Commander middleware lader dig styre BarTender fra en anden software uden behov for
at skrive kode. Commander vækker i stedet BarTender til at åbne udskriftsjob som reaktion
på enhver af de mange "triggere."
BarTender Security Center leverer sikkerhedsfunktioner for andre programmer i suiten,
såsom brugertilladelser og formatkryptering.
Librarian gør det muligt for store grupper af brugere, designere og administratorer i fællesskab og på sikker vis at styre lagring og ændring af BarTender-dokumenter og andre filer.
I kan endog gå tilbage til ældre versioner af dokumentet.
Printer Maestro forener flere af Windows' udskriftsstyringsfunktioner i et enkelt vindue,
der kan konfigureres grundigt. Forenkler styring af flere udskriftsjob, printere og printertilbehør på store netværk.

Design brugerdefinerede dataindtastningsskærmbilleder,
der matcher din arbejdsproces.

Webbrowser-udskriftsindstilling

History Explorer giver dig mulighed for at se logget information om tidligere udskriftsjob,
herunder beskeder om udskriftsjob og simulerede snapshots. Et vigtigt værktøj til forberedelse af kontrol.

Enterprise Automation-udgaven giver dig
mulighed for at gennemse miniaturebilleder
af dine skabeloner fra næsten hvor som
helst, og starte udskriftsjob til behandling
af en central BarTender-kopi.

Reprint Console gør det muligt hurtigt at gennemgå log fra tidligere udskriftsjob og
genudskrive alle eller nogle enkelte elementer. Det virker også selv om den database,
hvorfra den originale skabelon blev læst, ændres.

Verdens mest omfattende
vægtsupport

Print Station giver almindelige brugere adgang til ukompliceret “peg og klik”-valg og
udskrivning af skabeloner uden at være nødt til at gå ind i et designprogram.

Accepterer vægtdata fra en bred vifte af
skalaer ind i dine printtidsformularer.

Batch Maker gør det let at angive en liste med flere skabeloner, der skal udskrives i en
enkelt “batch.” Batches kan udskrives fra Batch Maker, BarTender, Print Station eller
Windows Explorer.

Integrering af andre softwareprodukter
Smarte guider
S
Et stort antal guider hjælper dig
igennem kritiske designbeslutninger, der påvirker din udskriftsproduktivitet og overholdelsen af
vigtige standarder.

Beskyttelse på flere niveauer
Security Center regulerer brugeraktivitet inden
for militær, farmaceutisk og kemisk virksomhed
samt andre miljøer med et højt sikkerhedsniveau.
Beskyt enkelte skabelondesign vha. kodeord
og kryptering. Brug Librarian til at styre dine
publiceringsprocesser. Gennemgå loggede
hændelser vha. History Explorer.

Mange af BarTenders mest avancerede
funktioner er designet til at fungere sammen
med andre softwareprodukter.

Effektiv og fleksibel datahentning

Når du styrer BarTender fra et andet softwareprodukt, behøver dine brugere ikke at vide, at
det rent faktisk er BarTender, der udskriver.

Forespørgselsskærmen er et nyttigt redskab til at definere
komplekse søgninger.

Med BarTender er det let at få adgang til
tekst, regneark og databaser. Dette inkluderer
ODBC og OLE DB-understøttelse af mange
af dataformater – også ikke-Windows platforme, såsom LINUX, AS/400, Oracle, m.fl.
BarTender understøtter live datavisning af
designtid og fletning af data for udskriftstid.

Hændelseshåndtering og logføring

Importér og eksportér grafik
Det er let at tilføje virksomhedslogoer og
billeder af produkter. Understøtter kameraer,
scannere og de fleste grafikformater. Man kan
også eksportere stregkoder til brug i andre
programmer.

For at understøtte sikkerhedskontroller og
sikre, at de automatiske udskriftsjob bliver
udført, leverer Automation-udgaverne af
BarTender en meget detaljeret logføring af
oplysninger om udskriftsjob, skabelonbilleder,
advarsler og fejl til SQL-databaserne.

Industrisymbolbiblioteker

Analysér og bearbejd
automatisk xmludskriftsforespørgsler
fra Oracles WMS- og
MSCA-programmer.
Certificeret brugerflade for SAP Auto-ID
Infrastructure
(alle) på
NetWeaverplatformen. Understøtter også SAP IDocs.
Bearbejd xml-udskriftsforespørgsler fra IBM
Sensor Events (tidligere Premises Server
og Premises RFID Server) og returner
udskriftsstatus.

Triggerbaseret integrering
Commander middleware lader programmer,
der ikke direkte kan styre BarTender, starte
udskriftsjob alligevel. Aktivér Commander
vha. filer, e-mails, serielle porte eller TCP/
IP-socket. Commander "vækker" derefter
BarTender, som læser dine data og genererer dit udskriftsjob.

Automatiske anmodninger fra et hvilket som helst
program på en hvilken som helst platform

Vælg blandt flere hundrede højkvalitets,
skalerbare symboler fra kategorier såsom
elektronik, farlige materialer, emballage mm.

Commander understøtter
mange forskellige triggertyper
TCP / IP*

Kommandoer

Forsyningskædetransaktionen kræver
en eller flere etiketter

Tilføj dine egne funktioner
vha. Visual Basic Script

Automatiske e-mail om advarsler og fejl
informerer dig øjeblikkeligt om opståede
problemer.

Gennemskuelige handlinger via
andre softwareprodukter

Udvælg data vha. den mest enkle
udvalgsliste eller den mest avancerede
SQL-forspørgsel.

Aflæsning fra de fleste databaser

Brug History Explorer til at gennemse tidligere printjob og
anmodninger om tilladelse.

Beskeder nedsætter nedetid

Tekst
SAP,
Oracle,
WebSphere,
xml med mere

En hvilken som helst webbrowser
på en hvilken som helst platform
kan vise, vælge og starte etiketjob *

RS-232

Filer,
e-mail
med mere

Vores Visual Basic Script assistent giver
dig mulighed for at tilpasse BarTender til
at håndtere en lang række avancerede
databehandlingsudfordringer.

*Kræver Enterprise Automation

RFID-understøttelse
Brugervenlig kontrol fra
ikke-Windows systemer

Ydeevne og fleksibilitet for
den kommende generation af
automatisk ID-teknologi.

Selvom Commander og BarTender
kører på Windows, er det operativsystem, som hændelserne aktiveres fra,
underordnet.

Alle udgaver, undtagen "Basic", giver
dig mulighed for at føje RFID-objekter til
dine skabelondesign så nemt, som du
opretter stregkoder og andre objekter.

ActiveX Automation
Automation-udgaverne giver understøttelse til Microsoft ActiveX af selv de
mest avancerede integreringsudfordringer.

Commander lader dig kontrollere BarTender, idet dette program
anvender data, der er genereret af næsten alle systemer
(Linux/UNIX, AS/400, etc.) uden at skrive kode.

.NET SDK’er forenkler integrering

Bidirektional printerkommunikation

I stedet for at skrive brugerdefinerede
integreringsløsninger helt fra begyndelsen,
kan du anvende VB- og C#-kode, der
allerede er skrevet i vores .NET softwareudviklingspakke, og afslutte arbejdet langt
hurtigere.

BarTender, Commander og SDK’erne
understøtter returneringen af jobstatusoplysninger til styreprogrammerne.

Eksport af printerkode
Udover direkte udskrivning, kan BarTender
Automation-udgaverne også eksportere
særligt formaterede printerkodeskabeloner,
så det er muligt at foretage ændringer
og skrive i andre programmer. Denne
kode kan også downloades til forskellige
hardwareenheder. Produktet omfatter:

Print SDK: Styrer én BarTender ad gangen.
Printer Server-SDK: Kan styre flere
BarTendere samtidigt.
Internetprøveprogram: Et ASP.NETprøveprogram til udskrivning i webbrowser.
Flere SDK'er: Librarian og BarTender
System Database.

Download af konfiguration og skabelon
til xml-aktiveret printer.

Understøttelse for de seneste
tagtyper og dataformater
Understøttede tagtyper omfatter
EPC Gen2, EPC klasse 1, ISO 180006b, ISO 15693, Tag-It, I-CODE, TagSys,
My-d, Picotag m.fl. Understøttede
dataformater
omfatter
Wal-Mart,
DoD, EPC og
brugerdefinerede formater.

Tastaturudstyr der forbindes direkte
til printere.

Centraliserede udskriftsindstillinger
Enterprise Automation-udgaven gør det
muligt for flere netværksbrugere at angive,
starte og distribuere udskriftsjob, der skal
behandles af en enkelt kopi af BarTender.

SAP-integreringer der anvender SAP
script-ITF.
Brugerdefinerede programmer for
alle operativsystemer (både mobile og til
skrivebord).

RFID-tagvisning på skærm
Visning på skærmen af RFID-antennen,
chippen og substratet med mørke
konturer hjælper dig til at undgå
udskrivning på uønskede placeringer.

Trigger- og browserforespørgsler
behandles og sendes til BarTender

Printerdrivere

Web Print
Server *

BarTender

Handlere for
trigger-opgaver

Anvend BarTender til
at designe, udskrive
og fungere fra et
hvilket som helst
antal pc’er

Visning på skærm
af RFID-tags giver dig
mulighed for at optimere dit skabelondesign.

Valgfri
brugerdefineret
ActiveX og xml

Gratis teknisk
support

Automationudgave

Alle LAN- eller WANprintere

Printere på
internettet

Parat til næste niveau
i forsyningskæden

Vores kontorer i USA, Europa og Asien
tilbyder tilsammen 24 timer med gratis
telefon – og e-mail-support på hverdage.
For at vælge det rigtige BarTender-program henvises til
tabellen for sammenligning af funktioner.

Ny BarTender 10.1
Ny "lagdelingsfunktion" for designfleksibilitet
Med BarTender 10.1 har vi gjort det
bedste udskrivnings- og marketingssoftware endnu bedre ved at indføre
funktioner og forbedringer der understøtter komplekse designs og løser
vanskelige problemer.

Den nye lagdelingsfunktion tillader dig at skabe yderst fleksible etiket- og kortdesign.
Du kan skjule eller printe lag baseret på bestemte forhold. Du kan låse et lag så det
ikke kan ændres. Og du kan udskrive indhold til felter på sikkerhedskort, inklusiv
i sort-hvid, UV-fluorescerende og på belægninger.

Verdens mest omfattende
stregkodesupport
BarTender 10.1 udvider verdens bedste
stregkodeprogram med yderligere 34
symbologier (i alt 95) inklusive iQR, GS1
QR og mange yderligere 2D, cirkulære
og lineære koder samt flere symbologier
inden for sundheds- og postsektoren.

Forbedret serialisering
BarTender 10.1 forbedrer serialiseringsfleksibilitet, herunder serialisering pr.
side eller pr. job. Det kan nulstille tællere baseret på databaseregistre eller
når der ændres en datakilde, databasefelt, tid eller dato.

Nye globale datafelter
Globale datafelter kan deles om datakilder
blandt alle dokumenter der bruger den
samme BarTender-systemdatabase. F.eks.
kan du dele et stigende serienummer med
dokumenter på tværs af dit netværk.

Nye brugerdefinerede
sideskabeloner

Forbedret anvendelighed
og design
Det er lettere end nogensinde før at
designe og printe i BarTender 10.1:
Opstil nemt genstande ved at klikke
dem sammen med andre genstande
og ikke bare til linealen

Yderligere nye funktioner
BarTender 10.1 indfører også:
Forbedret "Vælg Stregkode" browser,
inklusiv søgning og alternative navne
Bedre understøttelse til "udskriv-og-anvend"-maskiner, herunder muligheden
for at udskrive en ubegrænset mængde
indtil udskrivningen annulleres

Når du udskriver adskillige sider af
etiketter kan du med BarTender udskrive
data uden for etiketterne, f.eks. have
"Side 3: Etiketter 21-30" stående i sidehovedet eller sidefoden.

Kopier stil- og stregkodeegenskaber
mellem genstande, skabeloner og dokumenter med den nye Format Painter

Ny betinget udskrivning

Hold musen over skærmen for at se,
hvilken genstand der ville vælges

Oprettelse af navngivne datakilder uden
en bestemt genstand hvilket skaber
en "variabel faktor" der kan kopieres
mellem dokumenter

Rediger billeder efter de er blevet
indlejret i et dokument

Og mange andre nye og forbedrede
egenskaber

BarTender 10.1 gør betinget udskrivning
enkelt, så dine designs kan bære flere
komplekse funktioner. Du kan kontrollere
hvornår der skal udskrives skabeloner,
lag og genstande baseret på en enkel
datakilde eller databasefelt, eller baseret
på flere betingelser – alt sammen uden
brug af scripts.

Redesignet Print Station
og Web Print Server
Print Station kan vise dokumenter fra flere
placeringer. Web Printer Server ligner og
minder om BarTenders udskriftsguide.
Begge programmer understøtter Print
Preview og kan anvende dokumenter
fra Librarian.

Forbind linjer for at skabe brugerdefinerede former og hold linjerne sammen
når du flytter en linje

Anvend permanente billedprocesseringseffekter som f.eks. beskæring
Centrér genstande i rektangulære
områder

Indkodning af billeder og ændre binære
data til stregkoder, RFID-mærker og
smart-cards for sikkerhedsprogrammer

For flere detaljer, se
www.WhatsNewInBarTender.com/details

Vis navne på datakilder og databasefelter på genstande der benytter dem
Benyt redigeringstilstand på skærmen
for tekstgenstande med et enkelt klik,
således at du kan erstatte teksten
hurtigere
Indtast datoer nemmere med den nye
kalender/datovælger

EMEA: emeasales@seagullscientific.com
+34 91 435 25 25 • +44 (0) 1926 428746 (UK)
Hovedkontor (Nord- og Sydamerika):
sales@seagullscientific.com
Asien og Oceanien: asiasales@seagullscientific.com
Japan: japansales@seagullscientific.com
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Sammenligning af de fire udgaver
Printerbaseret licensering
Begge Automation-udgaver giver adgang
til et ubegrænset antal brugere. Licensen
er baseret på antallet af printere, der skal
anvendes af BarTender på netværket.

Enterprise Automation
Vores mest effektive udgave med
EA
avancerede serverfunktioner til
centraliseret udskrivning og administration.
Vores mest avancerede integreringsfunktioner.
Understøtter RFID og alle funktioner til
udskrivning af kort og kodning af chipkort.
Indeholder alle 8 ledsageprogrammer, inkl.
Librarian og vores mest avancerede version af
Security Center. Printer Maestro indeholder
sporing af brugen af printermaterialer.

UDGAVER EA A

P

Licens baseret på antallet af printere

•

•

•

•

•

•

•

•

SKABELON DESIGN

BarTenders mest avancerede
A
funktioner til etiketdesign, samt vores
standard integreringsfunktioner til automatisk
kontrol af andre softwareprodukter. Understøtter RFID. Alle kortudskrivningsfunktioner,
men kun kodning af magnetstriber. Ingen
forbedrede serverfunktioner. Indeholder ikke
Librarian eller vores mest avancerede Security
Center-funktioner. Printer Maestro administrerer kun netværksprintere, der kan ses af den
lokale pc, og sporer ikke printermaterialer.
Logføring, History Explorer og Genudskrivning
understøtter kun den lokale database.

Pc-baseret licensering
Licensen til “Professional” og “Basic”
udgaverne er baseret på det antal af pc’er,
som BarTender er installeret på.

Professional
Samtlige designfunktioner fra
Automation og de fleste af funktionerne til dataadgang, men ingen automatisering via andre softwareprodukter. Understøtter RFID. Alle kortudskrivningsfunktioner, men
kun kodning af magnetstriber. Inkl. ledsageprogrammerne Print Station og Batch Maker.
P

Basic
BarTenders vigtigste designfunktioner,
men ingen databaseadgang og ingen
automatisering. De fleste kortudskrivningsfunktioner, men kun indkodning af magnetstriber. Print Station er det eneste medfølgende
ledsageprogram.
B

Flere oplysninger findes på vores
hjemmeside.

Udskriv udskrivningstidspunkt til fotografering

•

Automatisk genkendelse af ansigter
og beskæring

•

Magnetstribekodning

•
•

Ægte WYSIWYG etiketdesign

•

•

•

•

Smart-card-kodning

Import af mange grafikformater

•

•

•

•

STANDARDINTEGRERING

Twain og WIA support for billedscannere

•

•

•

Tosidet design og udskrivning

•

•

•

•

Industrielle symbolskrifttypebiblioteker

•

•

•

•

Programmæssig ændring af etiketobjekter
under udskrivning

Kontrol fra andre programmer der anvender
ActiveX
Commander integreringsprogram: Registrerer indkommende data og starter herefter
udskriftsjob og logresultater.

•

•

En tiendedels grad rotation af objekter

•

•

•

•

Eksport af stregkoder til andre programmer

•

•

•

Ubegrænset fortryd/annuller fortryd-funktion

•

•

•

Fuld farve-support til alle etiketobjekter

•

•

•

Bibliotek med ”klar til udskrivning”-formater

•

•

Kombination af flere etiketobjekter til genanvendelige komponenter

•

Metriske og engelske måleenheder
On-screen-tekstredigering og størrelsesbehandling

•

•

•

Log til fil: Fejl og hændelser

•

•

Log til database: Fejl og hændelser samt
BarTender-udskriftsjobdetaljer

 

•

Brugerdefinerede e-mails om fejl og hændelser

•

•

•

Oprettelse af printerkodeskabeloner

•

•

•

•

SYSTEMADMINISTRATION OG SIKKERHED

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Support for RTF, HTML og XAML

•

•

•

“Security Center” styrer brugertilladelser
og krypterer etiketformater
“Security Center” understøtter elektroniske
underskrifter og logfører anmodninger om
tilladelse
Lås dokumenter ved hjælp af kodeord
Sæt BarTender til "kun udskrivning",
beskyttet af kodeord
Revider tidligere etiketjob og andre
hændelser ved hjælp af History Explorer
Log billeder af alle udskrevne job

STREGKODER OG RFID

Loggens revisionsnummer og redigeringsbeskrivelser i dokumentfilen
Librarian styrer offentliggørelse, revisionssporing og tilbagetrækning af etiketformater
inden for en sikker database.

•

•

•

•

•

•

 
•
•

Mange 1D- og 2D-symbologier

•

•

Guide til installation af GS1-programidentifikatorer i datakilder

•

•

•

•

Automatisk kontrolciffer kapacitet

•

•

•

•

Fuldstændige, originale RFID-objekter

•

•

•

SAP-certificeret for AII-integrering

•

•

•

•

•

Læs data fra SAP IDocs

•

•

•

•

•

Oracle certificeret til WMS og MSCA

•

Understøtter IBM WebSphere Sensor Events

•

•

•

•

•

•

•

•

Betinget udskrivning af skabeloner

•

•

Understøttelse for xml-aktiverede printere

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

AVANCERET INTEGRERING

Commander håndterer triggere for filer,
e-mails og serielle porte
Forbedret udgaver af Commanderprocesser, TCP/IP triggere og data
Commander optimeret til at styre flere
udskriftsjob samtidig
.NET SDK for at kontrollere én BarTenderapplikation ad gangen
NET SDK tillader brug af flere BarTenders

DATAKILDER
•

•

•

•

UDSKRIVNING

•

•

•

•

•

Læser tekstfiler, databaser, regneark mm.

•

•

•

Flere tabeller til dataadgang

•

•

•

Databaseret grafik

•

•

•

Forespørgselsguide og SQL-assistent

•

•

•

Sortering af registrerede
udskrivningstidspunkter

•

•

•

Elementær serienummerering

•

•

•

Avanceret serienummerering

•

•

•

Fuld understøttelse af unicode

•

•

•

•

Få data for klokkeslæt, dato og tastatur

•

•

•

•

Brugervenlig indtastning af særlige tegn
og tegn, der ikke kan udskrives

•

•

•

•

Tilpas med VBScript

•

•

•

Tilpasning af dataindtastningsfiltre
og validering

•

•

•

Sammenkæde datakilder

•

•

•

.NET SDK for automatisering af brugen
af BarTender System Database
.NET SDK for automatisering af brugen
af Librarian
ASP.NET prøveprogram til brugerdefinerbar
udskrivning via webbrowser
Forskellige xml-konverterede formater
vha. xsl.
BarTender xml-kommandoscripts gør
automatiseringen hurtigere og forenkler
fjernbetjeningen

•

•

•

•
•
•

•

•
•

•

•
•
•

•

ENTERPRISE PRINT STYRING

DATABEHANDLING
•

•

Understøtter udskriftsforespørgsler fra flere
netværksbrugere til en centraliseret server
Browserbaseret netværks- og internetudskrivning

•

•

•

Design dataindtastningsformularer for
udskrivningstidspunkt til tastatur- og
stregkodescannerdata
Data fra vejeceller, der understøttes af
dataindtastningsformularer

•

•

•

Understøtter printerbaserede stregkoder,
serienumre og kopier
Udskrivningskvaliteten kan indstilles med
tastaturet eller datakilden

•

•

Automatisk tilpasning af tekst i rektangel

Ægte Windows-drivere, kan anvende
Windows-spooler
Batch Maker definerer og udskriver
“batches” af flere BarTender-dokumenter
Print Station understøtter “enkelt-klik”
etiketudvalg og udskrivning

•

•

Avanceret RTF-formateringseditor

3,000+ industrielle printere understøttes

B

•

TEKST

Automation

P

UDSKRIVNING AF KORT OG KODNING

Licens baseret på antallet af pc’er
Gratis telefon- og e-mail-support

UDGAVER EA A

B

GENERELT

•
•

Understøttet Windows Cluster Server

•

Reprint Console genudskriver mistede eller
beskadigede etiketter
Konfigurér udvalgte driverindstillinger for
flere printere samtidig
Printer Maestro viser status på alle
Windows-udskriftsjob i et vindue
Printer Maestro sporer anvendelsen af
printermedier og lagerbeholdningen af printerdele. Genererer brugerdefinerede alarmer

 








•

 Understøtter en centraliseret database, der kan deles
 Understøtter kun en lokal database
 Understøtter alle printere og printeropgaver i netværket
 Virker for lokale og netværksprintere (og printeropgaver), hcis drivere er installeret på den lokale pc

•

Understøttede printere og standarder

Verdensberømte printerdrivere

Printere
BarTender understøtter alle printere med en Windows-driver, inkl. de fleste, inkjet- og
matrixprintere. Seagull har også udviklet sine egne forbedrede Windows-drivere til:
3M

cab

ETISYS

Markpoint

Printronix

ThermoTex

Accumax

Century
Systems

Evolis

Mectec

Quick Label

Toshiba TEC

General Code

Meto

Ring

TSC

Godex

Metrologic

Samsung

Tyco

Grafiske
produkter

Monarch

SATO

Unimark

Comtec

Novexx

SII

Valentin

DatamaxO’Neil

GSK

Okabe

Sumitomo

Videojet

Birch

Datasouth

IBM

OPAL

System Wave

VIPColor

Bixolon

Dedruma

Imaje

Pitney Bowes

TallyGenicom

Wasp

Brady

Domino

Intermec

Postek

Tharo

Wedderburn

C.Itoh

Eltron

KROY

Pressiza

Thermopatch

Zebra

Argox

Citizen
APS
CognitiveTPG
Autonics
Avery
Dennison

Seagull er stolt over at være den officielle
leverandør af drivere til mange af verdens
mest kendte producenter af printere.

Mere brugervenlige og omkostningseffektive integrerede drivere
De fleste andre etiketprogrammer
anvender stadig den gamle DOSfremgangsmåde med integreret
udskrivningsunderstøttelse i hovedprogrammet. Det giver kompatibilitetsproblemer med Windows og forringer
netværksydelsen. Drivere fra Seagull
reducerer derimod omkostningerne til
oplæring og administration, da det ikke
er nødvendigt at lære eller understøtte
et nyt beskyttet alternativ til Windowsudskriftsstyring.

Fordelen ved "ægte Windows"
Stregkoder
BarTender har styrken og fleksibiliteten til
at designe næsten alle stregkoder eller
etiketstandarder. Men hvorfor lave egne
designs fra bunden, hvis du ikke behøver
det? BarTender kommer med:
Over 400 præformaterede stregkodekomponenter klar til brug baseret på:
59 forskellige stregkode-symbologier
12 yderligere stregkodestandarder

"Symbologier" vs. "Standarder": Mange
stregkode-symbologier anvendes i flere
end én stregkode- og/eller etiketstandard.
Nogle andre softwarefirmaer tæller disse
yderligere standarder, som om de er
separate stregkode-symbologier, og det
er vildledende.
For yderligere oplysninger se:
www.BarTenderSpecs.com/barcodes

Ved at basere udskriftsarkitekturen
på Microsofts driverstandarder, opnås
følgende fordele:
Fremragende kompatibilitet med Windows
Windows Spooler til hurtigere
udskrivning
Bedre netværkskompatibilitet og
-hastighed
Visning af printerstatus som f.eks. "Offline"
og "Mangler bånd" i Windows Spooler
Mindre oplæring og forenklet
administration

16 eksempler på etiketdesign

Se linket for yderligere oplysninger.

Nemme opgraderinger fra gratis
driverdownload

RFID-tagtyper og -dataformater

Seagull-fordelen

Automation- og Enterprise Automation-udgaverne understøtter tagtyperne EPC Gen2,
EPC klasse 1, ISO 18000-6b, ISO 15693, Tag-It, I-CODE, TagSys, My-d og Picotag. Alle
EPC-dataformater understøttes, heriblandt DoD, Wal-Mart, SGTIN, SSCC, GIAI, GID,
GRAI og SGLN.

Når der anvendes Drivers by Seagull
sammen med BarTender, opnås en
højere produktivitet som følge af de
højhastighedsegenskaber, der er
integreret i de fleste etiketprintere, inkl.:
Printerbaserede stregkoder og
serienummerering

International understøttelse af sprog

Indkodning af RFID og chipkort
Skrifttyper og grafik, der kan downloades

BarTender tilbyder mulighed for at ændre brugerflade mellem:
Dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, hollandsk, italiensk, japansk,
kinesisk (forenklet og traditionelt), koreansk, norsk, polsk, portugisisk
(europæisk og brasiliansk), russisk, spansk, svensk, thai, tjekkisk,
tyrkisk, tysk og ungarsk.

EMEA: emeasales@seagullscientific.com
+34 91 435 25 25 • +44 (0) 1926 428746 (UK)
Hovedkontor (Nord- og Sydamerika):
sales@seagullscientific.com
425 641 1408 • 800 758 2001 (USA & Canada)
Asia-Pacific: asiasales@seagullscientific.com
Japan: japansales@seagullscientific.com

Printerbaserede skabeloner
Lagring i printeren og genanvendelse
af ikke-ændrede
skabelonobjekter

(For full Windows compatibility list, please see website.)
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