Podsumowanie

OPROGRAMOWANIE DO ETYKIET
kodowanie

Uproszczone projektowanie etykiet
Niezaprzeczalny lider
Seagull Scientiﬁc jest światowym liderem w drukowaniu etykiet zgodnym z
systemem Windows. Prawdę mówiąc,
BarTender to pierwszy program pod
Windows obsługujący drukarki laserowe
i termiczne. Obecnie jesteśmy największym na świecie producentem zgodnych
z systemem Windows sterowników do
drukarek etykiet i obsługujemy ponad
20 języków. Wybór odpowiedniego
oprogramowania do wydruku etykiet
pod Windows jest prosty – zajmujemy się
tym od dawna i jesteśmy w tym najlepsi.
Mo¿esz modyfikować i drukować wiele projektów etykiet.

£atwy do opanowania i prosty w obs³udze
Jeżeli pracowałeś już w systemie Windows, jesteś w
stanie projektować profesjonalne etykiety w programie BarTender. Jest to tym łatwiejsze dzięki
starannemu przestrzeganiu standardów Microsoft
„look& feel”. Za pomocą
prostych, intuicyjnych ruchów myszy możesz zgodnie z życzeniem formatować kody kreskowe, tekst i
graﬁki. Róznorodnosc dostepnych funkcj zapewnia
swobodę projektowania
niezbędną ekspertowi.

Kody kreskowe w mgnieniu oka! Przeciągając i upuszczając
elementy mo¿esz szybko tworzyć kody kreskowe i inne obiekty.

Bezp³atna pomoc techniczna
Nasze biura w USA i Europie zapewniają dziennie
18 godzinną bezpłatną obsługę telefoniczną oraz
przez e-mail.

Precyzyjny podgl¹d
Niezwykle dokładny podgląd projektu i podgląd
wydruku umożliwia szybkie projektowanie, bez
marnowania etykiet.
Wyj¹tkowe zarz¹dzanie czcionkami
Szeroki wybór czcionek Windows i czcionek drukarki. W obrębie akapitu możesz łączyć różne style tekstu i łączyć je z różnymi polami w bazach danych.
Zaawansowane szeregowanie
dostosowane do potrzeb klienta
Możesz tworzyć najprostsze numery seryjne, jak
również najbardziej zaawansowane sekwencje indywidualne.
Biblioteka etykiet i szablony
Zapoznaliśmy się z licznymi standardami etykietowania i stworzyliśmy z BarTender najwszechstronniejsze narzędzie do tworzenia etykiet zgodnie ze
standardami. Czy korzystasz z gotowych szablonów,
czy też projektujesz nowe etykiety, masz możliwości i elastyczność obejmujące tysiące standardów
etykietowania.

Formularze wpisywania danych klienta
Jeżeli do ostatniej chwili nie znasz części danych
etykiety, dostosowywane okno dialogowe ułatwia
wprowadzenie ich w czasie wydruku.
Ochrona has³em
Zablokuj BarTender w trybie „tylko drukowanie”,
aby zapobiec przypadkowej bądź celowej zmianie
projektów etykiet przez nieupoważnionych użytkowników.

Wielka, rozszerzalna baza danych
etykietowych
Możesz wybierać spośród tysięcy gotowych rozmiarów etykiet w wielkiej, praktycznie uszeregowanej
bazie danych etykietowych. Możesz również zaprojektować i dodać własne rozmiary etykiet do bazy
danych do wykorzystania w przyszłości.

Biblioteki symboli przemys³owych
Możesz wybierać spośród setek wysokiej jakości,
skalowalnych symboli z kategorii takich, jak elektryczne, materiały niebezpieczne, opakowanie i inne.

Mo¿esz wybrać spośród ponad 2000 wymiarów etykiet.

BarTender zawiera setki gotowych symboli.

Dodawaj w³asne funkcje przy u¿yciu
skryptu Visual Basic
Nasz asystent skryptu Visual Basic pozwala nawet
osobom nieobeznanym z programowaniem dostosować BarTender do zaawansowanego przetwarzania
danych lub innych zadań.
Predefiniowane i nadaj¹ce siê do
wielokrotnego u¿ytku elementy Narzêdzi
Projektowanie może być uproszczone dzięki uniwersalnym, predeﬁniowanym elementom gotowym
do umieszczenia w tworzonych etykietach. Możesz
również łączyć elementy we własnych kombinacjach i wykorzystywać je ponownie w przyszłych
projektach.

Szybkie i proste przypisywanie danych
do obiektów
Po połączeniu do kilku baz danych lub pojedynczego pliku tekstowego, BarTender wyświetla dostępne
pola danych w wygodnym, łatwym do odczytu formacie. Przeciągając i upuszczając elementy możesz
przypisać wybrane pola
do kodów kreskowych i
obiektów tekstowych.

Narzędzia BarTender zapewniają prostą konsolidację danych
poprzez proste przeciąganie i opuszczanie obiektów.

Integracja z innym oprogramowaniem
Etykietowanie jest prawie zawsze częścią większego
procesu. Dlatego też najbardziej zaawansowane
funkcje BarTender służą do współpracy z innym
oprogramowaniem.

Efektywne i elastyczne
wyszukiwanie danych
Od najprostszej listy wyboru do najbardziej wyszukanego zapytania SQL, BarTender zapewnia różne
sposoby wyszukiwania potrzebnych danych.
Odczyt z wiêkszości baz danych i
arkuszy kalkulacyjnych
BarTender ułatwia dostęp do kilku baz danych w
sieci. Obejmuje to obsługę standardu Microsoft
ODBC dla dziesiątków
formatów danych standardu przemysłowego i
ﬁrmowego – nawet dla
platform nie wykorzystujących Windows, jak
np. UNIX, AS/400,
Oracle, Sybase lub
Informix. Obsługiwane są również formaty
tekstu rozgraniczonego
Odczyt danych etykiet z
i nieproporcjonalnego.
ró¿nych źróde³.

Pliki SAP IDoc
BarTender to jedyny program etykietowy z interfejsem danych posiadający oﬁcjalny certyﬁkat SAP –
największego na świecie producenta oprogramowania ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa).
Wydanie Enterprise może bezpośrednio otwierać
i parsować pliki SAP IDoc bez konieczności ich
wcześniejszej konwersji.
Obs³uga w tle za pośrednictwem
innego oprogramowania
Wszystkimi wersjami BarTender można sterować
za pośrednictwem innego oprogramowania.
Użytkownicy nie muszą nawet wiedzieć, że to
BarTender drukuje etykiety. Każdy program
mogący włączyć program uruchamiający, powłokę

lub podobny wiersz polecenia może wybierać i
uruchamiać zadania wydruku.

Automatyzacja ActiveX
Zastosowanie przez nas technologii Microsoft
ActiveX w wydaniu Enterprise umożliwia realizację najbardziej wymagających zadań integracyjnych. Obsługa licznych krytycznych funkcji
kontrolnych, jak również zapytań dotyczących
stanu zadania.
Obs³uga b³êdów i zdarzeñ
BarTender w wersjach Professional i Enterprise
zapewnia szereg funkcji obsługi komunikatów,
włącznie z obsługą plików rejestrowych, wyjątków
automatyzacji i rejestrów zdarzeń Windows. W
wydaniu Enterprise komunikaty mogą być nawet
przesyłane e-mailem.
Rejestracja zadañ wydruku
Wydanie Enterprise może automatycznie tworzyć
atrakcyjnie sformatowane raporty zawierające
szczegółowe dane każdego zadania wydruku i
jego wyniki. Obejmują one używane szablony
etykiet, czasy rozpoczęcia i zakończenia zadania, a
nawet dane konkretnej etykiety.
Commander™: usuwa w cieñ tworzone na
zamówienie oprogramowanie pośrednie
Nie musisz tworzyć własnego oprogramowania
pośredniego! Program użytkowy Commander wydania Enterprise umożliwia uruchamianie zadań
etykietowych za pośrednictwem programów, które
nie sterują
bezpośrednio
programem
BarTender.
Jeżeli nie masz dostępu do kodu źródłowego innych aplikacji, lub gdy pracujesz na platformie nie
wykorzystującej Windows, która nie wykorzystuje
ActiveX, Commander może oczekiwać na plik lub
e-mail wyzwalania. Wówczas inicjuje on działanie
programu BarTender, umożliwiając odczyt danych
i wydruk etykiet.

Seagull ma przyjemność być oﬁcjalnym dostawcą
sterowników dla wielu czołowych producentów
drukarek do etykiet.

£atwiejsze i ekonomiczniejsze od
wbudowanych sterowników
Większość programów do etykietowania nadal
wykorzystuje tradycyjne podejście związane z systemem DOS i polegające na wbudowywaniu obsługi
drukowania w programie głównym. Prowadzi to do
problemów związanych ze zgodnością z systemem
Windows i obniża wydajność sieci. Sterowniki
Seagull natomiast obniżają koszty szkolenia i
administracji, ponieważ nie wymagają ani kursu
obsługi, ani wsparcia dla ﬁrmowego odpowiednika
Menedżera wydruku Windows.
Zaleta zgodności z systemem Windows
Oparcie naszej architektury wydruku na standardach sterowników Microsoft zapewnia następujące
korzyści:
• Lepsza zgodność z Windows
• Program buforujący Windows umożliwiający
szybsze drukowanie
• Lepsza zgodność i szybkość pracy w sieci
• Redukcja szkolenia i łatwiejsza administracja
• Łatwiejsza i ekonomiczniejsza rozszerzalność
Zalety Seagull
Drukarki etykiet są często stosowane w środowisku
drukowania wysokonakładowego. Aby zwiększyć
szybkość, producenci drukarek dodają specjalne
funkcje zmniejszające ilość wymaganych danych
wydruku. Stosując sterowniki Seagull razem z programem BarTender, uzyskujesz następujące korzyści:
• Wykorzstanie wewnętrznych kodów kreskowych
i serializacji drukarki
• Ładowalne czcionki i obrazy
• Szablony etykiet dla drukarki
• Przechowywanie w pamięci drukarki i ponowne
używanie stałych elementów etykiet

Obs³ugiwane drukarki
BarTender obsługuje wszystkie drukarki
ze sterownikami Windows, w tym prawie
wszystkie drukarki laserowe, atramentowe i
igłowe. Ponadto, ﬁrma Seagull opracowała
własne zaawansowane sterowniki Windows
dla:
Argox, Autonics, Avery Dennison, Brady,
C.Itoh, cab, Century Systems, Citizen, Comtec,
Datamax, Datasouth, Eltron, ETISYS, Godex,
IBM, Imaje, Intermec, Meto, Metrologic,
Monarch, Novexx, Okabe, Paxar, Pitney Bowes,
Pressiza, Printronix, Quick Label, Ring, Samsung, SATO, System Wave, TEC, Tharo, TSC,
Tyco, UBI, Unimark, VIPColor, i Zebra.

Obs³uga kodów kreskowych
Jednowymiarowe kody kreskowe:
AIAG, Australia Post, Canadian Customs,
Codabar, Code 128, Code 39 (Regular & Full
ASCII), Code 93, EAN 128, EAN Bookland,
EAN-JAN-13, EAN-JAN-8, FIM A, FIM C,
HIBC Primary, HIBC Secondary, Interleaved
2-of-5, ISBT 128, ITF-14, KIX Code, LOGMARS, MSI Plessey, Royal Mail, RSS, SCC-14,
SSCC-18, Telepen, Tri-optic, UCC-EAN 128,
UPC-A, UPC-E, UPS Tracking oraz US Postal.

Dwuwymiarowe kody kreskowe:
Aztec, Datamatrix, Maxicode, PDF417
(Micro & Standard), QR Code TLC39 oraz
UCC.EAN Composite.

Obs³uga wielu jêzyków
Wydania międzynarodowe obsługują następujące języki interfejsu użytkownika:
angielski, chiński (uproszczony i tradycyjny), czeski, duński, ﬁński, francuski,
grecki, hiszpański, holenderski, japoński,
koreański, niemiecki, norweski, polski,
portugalski (Portugalia i Brazylia), rosyjski,
szwedzki,
tajski,
turecki,
węgierski i
włoski.

Wersje i funkcje BarTender
Trzy wersje naszego oprogramowania obejmują szeroki zakres funkcji, odpowiadając na wymogi użytkowników.
Enterprise Oferuje najbardziej
zaawansowane możliwości integracji
oprogramowania. Nieograniczona liczba użytkowników sieciowych; licencjonowanie w oparciu o liczbę drukarek.
WERSJE:

Professional Wszystkie funkcje projektowe wydania Enterprise i dostęp do
większości danych, ale ograniczona integracja. Licencjonowanie w oparciu o liczbę użytkowników; nieograniczona liczba drukarek.
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Licencjonowanie w oparciu o liczbę u¿ytkowników
Bezp³atna pomoc telefoniczna oraz przez e-mail
System pomocy na stronach HTML

WERSJE:
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Obs³uga setek drukarek
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Sterowniki Windows; mo¿liwość u¿ycia programu
buforującego Windows
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Zaawansowany podgląd wydruku
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Obs³uga kodów kreskowych, numerów seryjnych i kopii
dla drukarki
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Dostosowywanie przy u¿yciu skryptu VB
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Limity d³ugości pól, filtry wprowadzania danych i sprawdzanie b³ędów dostosowywane do potrzeb klienta
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DRUKOWANIE

OGÓLNE
Licencjonowanie w oparciu o liczbę drukarek
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PROJEKTOWANIE ETYKIET
Projektowanie etykiet w trybie graficznym WYSIWYG

•

•
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Rejestracja zadañ

Tworzenie obiektów poprzez przeciąganie i upuszczanie
elementów
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Drukowanie lokalne lub w sieci
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Import licznych formatów graficznych
Biblioteki czcionek symboli przemys³owych
Rotacja obiektów w krokach co jeden stopieñ
Eksportowanie kodów kreskowych do innych programów
Funkcje Cofnij / Ponów bez ograniczeñ
Obs³uga pe³nej gamy kolorów
Zg³aszanie danych w czasie wydruku
Biblioteka szablonów
Tworzenie elementów do wielokrotnego u¿ytku
Wielka baza danych wymiarów predefiniowanych etykiet
Wymiary w systemie metrycznym i calowym
Ochrona has³em

Liczba etykiet kontrolowana z klawiatury i bazy danych

•
•
•
•
•
•
•

Dokument tekstu formatowanego

Automatyczne dopasowywanie rozmiaru tekstu do prostokąta
Wyrównanie i wstawianie odstępów w akapitach
Wyjustowanie i wcięcia w akapitach
Ustawienia tabulacji określane przez u¿ytkownika

SERIALIZACJA
Serializacja podstawowa (rosnąco)
Serializacja zaawansowana

OPCJE BAZY DANYCH
Odczyt plików tekstowych, baz danych, arkuszy kalkulacyjnych itd.
Interfejs z certyfikatem SAP
Konsolidacja danych poprzez przeciąganie i upuszczanie
Wielotabelaryczny dostęp do danych
Grafiki w bazach danych
Kreator zapytañ i asystent SQL
Wybieranie rekordów w czasie wydruku

£ączenie ³añcuchów znaków

•

Pobieranie danych z Czasu, Daty i Klawiatury
Proste wpisywanie znaków specjalnych i niedrukowalnych

KODY KRESKOWE

Sterowanie zadaniami wydruku za pośrednictwem
innych programów

Liczne symbole jednowymiarowe

•

Automatyczny wybór drukarki

Liczne symbole dwuwymiarowe
Nieograniczona szerokość i wysokość
Asystent UCC / EAN 128
Mo¿liwość automatycznego stosowania cyfr kontrolnych
Kody kreskowe numerowane sekwencyjnie
Modyfikowany szablon znaków

•
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INTEGRACJA
•

U¿ywanie czcionek Windows i czcionek drukarek

•
•
•
•
•

PRZETWARZANIE DANYCH

TEKST
Edycja i wymiarowanie tekstu na ekranie

Basic Najważniejsze funkcje projektowe BarTender, ale bez
pobierania danych zewnętrznych
i integracji. Licencjonowanie takie samo, jak dla Professional.

Rejestracja b³ędów i zdarzeñ w pliku

•
•
•
•
•

Rejestracja b³ędów i zdarzeñ za pośrednictwem e-maila
Opcja interfejsu wiersza poleceñ
Automatyzacja ActiveX
Integrujący program u¿ytkowy „Commander”: Wykrywa
dane przychodzące, a następnie uruchamia zadania
drukowania i rejestruje rezultaty.

• Obs³uga pe³na

•
•
•
•
•

•
•

•
• Obs³uga częściowa
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