Nejspolehlivější software
na světě pro tvorbu štítků,
čárových kódů, tagů RFID,
plastových karet a dalších
materiálů

Vytváření a automatizace štítků, čárových kódů
a ještě mnohem víc
Software BarTender® umožňuje organizacím na celém světě
zlepšovat bezpečnost, zabezpečení, efektivitu a dodržování
předpisů prostřednictvím vytváření a automatizace tisku
a řízení štítků, čárových kódů, tagů RFID, plastových karet
a dalších prvků.
Největší společnosti na světě a stovky tisíc malých podniků
spoléhají na to, že jim aplikace BarTender pomůže:
zvýšit rychlost pohybu zboží v dodavatelském řetězci,
z ískat správný lék pro správného pacienta ve správnou
dobu,
z ajistit, aby pracovníci věděli, jak mají bezpečně zacházet
s nebezpečnými látkami,
upozornit rodiče na potenciálně škodlivý alergen,
 možnit zdravotnické organizaci vysledovat onemocnění
u
způsobované potravinami zpět na pole, kde vzniklo,
z lepšit kontrolu nad úbytky a předcházet ztrátám
v maloobchodě
a ještě mnohem víc...
Aplikace BarTender vám poskytne nástroje pro snadný
a efektivní návrh štítků a šablon, konfiguraci a připojení
ke zdrojům dat a podnikovým systémům a příkazy
pro spuštění tisku z jakéhokoli systému, OS nebo
zařízení. Pomáhá automatizovat tisk, sledovat stav
tisku a spotřebního materiálu, optimalizovat produkci
a zároveň poskytuje kompletní a zabezpečenou kontrolu
nad procesem tisku. A dokáže zajistit dostupnost všech
tiskových systémů prostřednictvím monitorování
a podávání zpráv.

Tomuto systému důvěřují
stovky tisíc společností po
celém světě
V každém odvětví existují předpisy
a standardní postupy, které se stále
vyvíjejí. Společnosti na celém světě
důvěřují aplikaci BarTender, že
jim tyto požadavky pomůže splnit
díky svému snadnému nasazení
a zabezpečené, konfigurovatelné
technologii.
Zde je několik příkladů:
 arTender pomáhá výrobcům,
B
distributorům a dovozcům
chemických látek dodržovat
standardy GHS a další důležité
požadavky na značení výrobků.
 arTender pomáhá společnostem
B
dodržovat zákony týkající se značení
potravinových alergenů v EU
a bezpečnosti potravin v každé zemi.
 arTender se používá v nemocnicích,
B
lékárnách, laboratořích a na
klinikách po celém světě, kde
umožňuje zaznamenávání
a sledování dat.

 arTender je zabezpečenou
B
součástí instalací s UDI dle
požadavků FDA pro společnosti
vyrábějící zdravotnická zařízení,
ověřených instalací u výrobců léčiv
a strategií pro logistiku, skladování,
přepravu, dodržování předpisů
a sledovatelnost v celosvětových
dodavatelských řetězcích.

Výkonný design s šablonami
Intelligent Templates™
Exkluzivní šablony Intelligent
Templates™ aplikace BarTender
umožňují společnostem produkovat
širokou škálu flexibilních návrhů
štítků, aniž by bylo nutné vytvářet
a udržovat stovky samostatných
dokumentů.
Můžete určit, kdy se mají tisknout
šablony, vrstvy a dokonce i objekty,
na základě jediného zdroje dat nebo
databázového pole nebo na základě
více podmínek. Vrstvy jsou chráněny
heslem, což brání neoprávněným
úpravám. Globální datová pole, jako
jsou rostoucí pořadová čísla, lze sdílet
mezi všemi dokumenty.

Vytvořit

Návrh

Tisk

Řízení

Automatizovat
N
 ávrh štítků, karet
a dalších produktů
S nadné zadávání
informací během
tisku prostřednictvím
přizpůsobitelných
formulářů pro zadávání
údajů
K
 onsolidovaný návrh
s exkluzivními šablonami
Intelligent Templates™

O
 ptimalizace a zrychlení
tisku čárových kódů,
štítků, karet, tagů RFID
a dalších prvků na
jakékoli tiskárně nebo
značkovacím zařízení
T isk z jakéhokoli OS,
systému, zařízení nebo
webového prohlížeče

M
 onitorování stavu
tisku v reálném čase a
podrobná historie využití
systému
I ntegrace se systémy
SAP a Oracle
Z abezpečené řízení
dokumentů
C
 entrální správa celého
systému

Čtyři verze drží krok s vaším rozšiřujícím se podnikáním
Čtyři verze aplikace BarTender vám umožní snadné upgradování systému při rozšiřování vašeho podnikání, aniž byste museli vynakládat
dodatečné prostředky a potýkat se s obtížemi při nákupu dalších produktů.

Basic

Professional

Automation

Začněte pracovat během několika
minut!

Všechny funkce verze Basic a navíc:

Všechny funkce verze Professional
a navíc:

Návrh a tisk štítků, karet, karet
s magnetickým proužkem a
dalších produktů.
Optimalizace tisku pro jakoukoli
tiskárnu nebo značkovací
zařízení.

 tení dat ze souborů CSV,
Č
databází a souborů aplikace
Excel. Snadné vyhledávání a
výběr záznamů k tisku.
Kódování štítků RFID.

Návrh formulářů pro zadávání
údajů, které zajišťují ověřování
dat a umožňují vstup z klávesnice
nebo čtečky čárových kódů
v průběhu tisku.

Všechny funkce verze Automation
a navíc:

A
 utomatický tisk z jakéhokoli OS,
systému nebo zařízení v reakci
na datové transakce a požadavky
sad SDK.

A
 utomatický tisk v reakci na
rozhraní API webové služby nebo
komunikaci prostřednictvím
protokolu TCP/IP.

N
 ávrh pomocí šablon
Intelligent Templates™
vyžaduje menší údržbu.

Integrace se systémy SAP
a Oracle.

M
 onitorování stavu tisku
v reálném čase a zobrazení
podrobné historie využití
systému.

M
 ožnost využití výhod
centralizované správy systému,
tisk z internetového prohlížeče,
centralizované ukládání šablon
s řízením revizí, podpora
elektronického podpisu, plné
řízení sad SDK, kódování
čipových karet a mnoho dalších
funkcí.

Licence podle počtu tiskáren

Licence podle počtu tiskáren

Z abezpečení tiskového prostředí
pomocí uživatelských a
skupinových rolí.

Licence podle počtu počítačů

Licence podle počtu počítačů

Enterprise Automation

Vytváření

Vytváření a automatizace

(návrh a tisk)

(návrh, tisk a řízení)

Zaznamenávání informací během
tisku
Každá verze aplikace BarTender vám umožní
navrhovat intuitivní a efektivní
formuláře pro zadávání údajů během tisku,
aniž by bylo potřeba pořizovat nákladné
doplňky. Aplikace BarTender v některých
verzích rovněž podporuje zaznamenávání
obrázku a načítání údajů z vah během tisku.

Komplexní automatizace a řízení
Aplikace BarTender umožňuje velkým
podnikům centrálně provozovat,
monitorovat, spravovat a zabezpečovat
tiskové operace na více místech a dokonce
i kontinentech.
BarTender podporuje tisk na bázi oprávnění,
šifrování formátů, protokolování úloh a audit
systému.

Tisk z jakéhokoli zařízení nebo
prohlížeče
Aplikace BarTender Print Portal podporuje
snadný tisk jedním kliknutím z prohlížeče
v jakémkoli zařízení, včetně tabletů
a smartphonů.

Bezproblémová integrace se
systémy a databázemi
Aplikace BarTender Integration Builder
umožňuje sofistikovanou automatizaci
tisku ze široké škály podnikových systémů,
včetně systémů SAP a Oracle. Výkonná
databázová konektivita zahrnuje průvodce
s živými náhledy, který vám pomůže nastavit
dynamické formuláře, vyhledávání a výběr
záznamů a nechybí ani zadávání údajů
během tisku.

Rozšířené možnosti serializace
Aplikace BarTender nabízí pružnou
serializaci, která umožňuje vydávat jedinečné
sériové identifikátory s nastavitelnou
četností.

Nejobsáhlejší podpora čárových
kódů na světě
Aplikace BarTender obsahuje více než
400 naformátovaných prvků čárových kódů,
které jsou připraveny k použití, 60 symbolik
a nechybí ani plná podpora standardů GS1.

Kompletní podpora RFID
Aplikace BarTender poskytuje plnou podporu
RFID pro nejnovější typy štítků a tagů, včetně
kódů EPC (elektronický kód produktů).

Pokročilé nástroje pro tisk a návrh
karet
Aplikace BarTender vám umožní navrhovat
a tisknout oboustranné karty, včetně
magnetického proužku a kódování čipových
karet.

Nejlepší technická
podpora v oboru
Legendární
technická podpora
aplikace BarTender
je poskytována
z kanceláří v Severní
Americe, Evropě a Asii.

Štítky
Čárové kódy
RFID
Karty
Stáhněte si bezplatnou 30 denní
zkušební verzi na stránkách
www.SeagullScientific.com
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