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ZebraDesigner jest nową propozycją Zebra Technologies Corporation w zakresie oprogramowania do projektowania i wydruku 
etykiet na drukarkach Zebra typu ZPL®, EPL™, CPCL. Zastępuje ono dotychczasowy software oferowany przez Zebrę – BAR 
ONE v6.xx.     
 
 
Dostępny w trzech wersjach program - ZebraDesigner™, ZebraDesigner™ Pro oraz ZebraNet™ Bridge Enterprise 
oferuje nową jakość oraz nowe możliwości w kreowaniu etykiet. 
Opracowany na bazie Windows program posiada miedzy innymi opcję wiadomości WYSIWYG, możliwość ładowania nowych 
czcionek oraz interfejs w języku polskim. 
 
 
W wersji podstawowej dostępne są następujące funkcje:  
- obsługa większości formatów graficznych oraz wszystkich powszechnych 
symboli kodów (włącznie z kodami dwuwymiarowymi 2D) 
- obsługa Unicode 
- obsługa interfejsu szeregowego RS232/USB, równoległego LPT,  
Ethernetu (IP) 
- wielojęzyczny interfejs 
 
 
ZebraDesigner™ Pro, bogatsza wersja oprogramowania, dodatkowo 
wyposażona jest w opcje: 
- współpracy z drukarami RFID 
- współpracy z bazami danych 
- posiada dynamiczne pola danych wypełniane podczas 
wydruku, umożliwiające definiowanie zmiennych 
- obsługi UCC / EAN 128 z kreatorem identyfikatorów zastosowań 
- obsługi formatów graficznych:  BMP, DIB, RLE, DXF, EPS, 
FMF, IMG, JPG, PCD, PCX, TIF, TGA, WMF, WPG 
- posiada zmienne typu czas i data oraz zmienne sformatowane do współpracy 
drukarki z KDU 
 
 
ZebraNet™ Bridge Enterprise jest wersją oprogramowania służącą do 
centralnego zarządzania i administrowania drukarkami ZPL. Charakterystyczne 
właściwości programu to: 
- przejrzysty i łatwy w obsłudze interfejs 
- możliwość zdefiniowania kryzysowej konfiguracji przypadku konieczności 
podmiany drukarki 
- obsługa printserwerów  bezprzewodowych WLAN 
- automatyczne wyszukiwanie drukarek i printserwerów w sieci 
- definiowalne alarmy i ostrzeżenia  
- obsługa lokalnych portów dla drukarek połączonych lokalnie (USB, RS232, LPT) 
- kreator czcionek i konwertor grafiki ładowanej do drukarki 
- możliwość definiowania profili drukarek – centralne zarządzanie grupami drukarek 
- możliwość grupowej aktualizacji oprogramowania i konfiguracji drukarki 
- monitoring dostępności drukarek – możliwość zmiany ustawień drukarek 

 

ZebraDesigner – oprogramowanie do 
edycji i wydruku etykiet 

 

 


