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Creëer, automatiseer en beheer etiketten,
streepjescodes, RFID en meer
PRODUCT OVERZICHT

Uitgebreide etiketteringssoftware voor bedrijven van elke omvang
Met meer dan 30 jaar ervaring vertrouwen organisaties over de hele wereld erop dat BarTender® software de veiligheid, beveiliging, efficiëntie en
naleving verbetert en optimaliseert in de etiketterings-, markeer- en afdrukprocessen.
Werelds grootste bedrijven en
honderdduizenden kleinere bedrijven
vertrouwen op BarTender om:
 en klant te waarschuwen voor mogelijk
E
schadelijke voedselallergenen
 e juiste medicatie toedienen aan de juiste
D
persoon op het juiste moment
 e oorzaak terug vinden van een door
D
voedsel overgedragen ziekte
 et verzekeren van een veilige
H
werkomgeving bij het omgaan met
gevaarlijke stoffen

te initiëren vanaf elk systeem,
besturingssysteem of apparaat. U kunt al deze
processen veilig monitoren en beheren vanuit
een centrale locatie.

Betrouwbare oplossingen die voldoen
aan de evoluerende eisen van de industrie
Elk bedrijf wordt geconfronteerd met
nieuwe industriële regelgeving en standaard
toepassingen. Bedrijven over de hele wereld
vertrouwen op BarTender om te helpen
voldoen aan deze belangrijke eisen. Hier
volgen enkele voorbeelden:

 erbeteren en beheersen van de controle in
V
de deatilhandel om verliezen te voorkomen.
 ersneld de toeleveringsketens door middel
V
van geïntegreerde bedrijfsplanning en
interoperabiliteit.
 reëer nauwkeurige labels, documenten en
C
opvallende tekens
En nog veel meer…
BarTender biedt u de tools om eenvoudig en
efficiënt etiketten en andere documenten
te ontwerpen, en deze te koppelen aan
live databasegegevens, geautomatiseerd
afdrukken te integreren met bestaande
bedrijfssystemen en afdrukverzoeken

 abrikanten, verdelers en invoerders van
F
chemicaliën vertrouwen op BarTender voor
duidelijke en consistente veiligheidslabels.
 arTender helpt bedrijven te voldoen
B
aan de Europese etiketteringswetgeving
voor voedselallergenen en de wereldwijde
voedselveiligheid.
 veral ter wereld maken ziekenhuizen,
O
apotheken, laboratoria en klinieken gebruik
van BarTender om gegevens op te slaan en
te volgen.
 arTender staat garant voor veilige door
B
de gebruiker gestuurde applicaties, voor
fabrikanten van medische hulpmiddelen;

 ntwerp en print bijna alles,
O
inclusief pakbonnen en palletlabels
 envoudig informatie over de
E
printtijd invoeren met aanpasbare
gegevensinvoerformulieren.
creëren

 ntwerpen consolideren met
O
Intelligent Templates™
 rinten vanaf ieder
P
besturingssysteem, apparaat of
internetbrowser

automatiseren

 reëer geavanceerde toepassingen
C
en druk automatisch af op
basis van webserviceverzoeken,
datatransacties, SDK-verzoeken
en meer.
 entraal beheer en beveiliging van uw
C
volledige etiketteersysteem
 ontroleer de afdrukstatus in realtime
C
en bekijk de gedetailleerde geschiedenis
van het systeemgebruik

beheren

Makkelijk te integreren in SAP en Oracle

voor gevalideerde installaties bij
farmaceutische fabrikanten en voor de
logistieke, opslag-, transport-, nalevingsen traceerbaarheidsstrategieën van
toeleveringsketens over de hele wereld.

Eenvoudig, flexibel en krachtig
ontwerpen met Intelligent Templates™
De exclusieve Intelligent Templates™ van
BarTender verbeteren de ontwerpkwaliteit,
verminderen het labelonderhoud,
maximaliseren de afdrukprestaties en
elimineren de noodzaak om honderden
afzonderlijke ontwerpdocumenten aan te
maken en te onderhouden.
Profiteer van krachtige ontwerplogica die
sjablonen, lagen en zelfs objecten ‘vertelt’
wanneer ze moeten worden afgedrukt op
basis van een enkele gegevensbron, database
of volgens meerdere voorwaarden. Lagen
zijn met een wachtwoord beveiligd zodat
onbevoegde wijzigingen onmogelijk zijn. Deel
algemene gegevensvelden zoals oplopende
serienummers over alle documenten. Maak
gebruik van tekstterugloop en de autofitfunctionaliteit om tekst met een variabele
lengte op intelligente wijze rond een of meer
objecten, binnen objecten of zelfs binnen de
rand van het label te plaatsen.

Veilig gecentraliseerd beheer
Bedien, bewaak, monitor, beheer en beveilig uw afdrukopdrachten
over meerdere locaties en zelfs continenten, vanaf een centrale locatie.
BarTender ondersteunt afdrukken op basis van machtigingen, de
bundeling van printerlicenties, printeromleidingen en -omschakelingen,
format-versleuteling, taakregistratie, systeemaudits en meer.

Efficiënte registratie van de afdruktijd
Design Intelligent Forms™ voor het vastleggen van gegevens tijdens het
afdrukken. Maak gebruik van knoppen en acties binnen uw formulier om
meerdere documenten af te drukken, informatie terug te schrijven naar
SQL-databases, e-mails te verzenden of webserviceverzoeken te versturen
naar andere bedrijfssystemen. BarTender ondersteunt ook de registratie van
de afdruktijd van afbeeldingen en het wegen van schaalgegevens.

Legendarische ondersteuning overal ter wereld
Onze wereldwijde kantoren gecombineerd met uitgebreide online
bronnen bieden 24 uur per dag ondersteuning voor alle BarTender-edities.

Edities voor elke
bedrijfsomvang
Met de drie edities van BarTender kunt
u uw systeem eenvoudig upgraden
naarmate u uw zakelijke activiteiten
uitbreidt, zonder de extra kosten en
complexiteit van extra add-on producten.

E
ENTERPRISE
EDITION
Beheer, beveilig en controleer uw

Werelds meest uitgebreide ondersteuning voor barcodes
BarTender bevat meer dan 400 voorgeformatteerde, gebruiksklare
barcodecomponenten, 60 symbologieën en volledige ondersteuning
voor GS1-normen.

De nieuwste, meest nauwkeurige gegevens uit
bestanden en databases
Minimaliseer handmatige gegevensinvoer door data te gebruiken van
gegevens uit spreadsheets, tekstbestanden en databases. De BarTender
Database Connection Wizard biedt een intuïtieve databaseverbinding
en ondersteunt bijna alle standaard databases, inclusief SQL en Azure
SQL, Oracle, SAP IDocs en XML-bestanden. Hebt u nog geen database?
Bouw eenvoudig uw eigen database met de BarTender Data Builder.

gehele zakelijke etiketteringssysteem,
of dit nu op één locatie is of op
verschillende continenten.

A
AUTOMATION
EDITION

Uitgebreide RFID-ondersteuning

Combineer formulieren, acties

BarTender biedt volledige RFID-ondersteuning voor de nieuwste soorten
etiketten en tags, met inbegrip van EPC (Electronic Product Code).

en systeemintegraties om een
krachtige geautomatiseerde
afdrukoplossing te bouwen.

Geavanceerde serialisatie
Met de flexibele serialisatie van BarTender kunt u unieke seriële
identifiers maken in configureerbare frequenties. Houd het laatst
gebruikte serienummer bij door dit rechtstreeks op te slaan in uw
BarTender-document, een BarTender algemeen gegevensveld of schrijf
de waarde terug naar uw eigen SQL-database.

Geavanceerd kaartontwerp
Met BarTender kunt u dubbelzijdige kaarten ontwerpen en afdrukken,
met inbegrip van het coderen van magneetstroken en smartkaarten.

Geavanceerde integratie en processen
Verbind naadloos de automatische etiketteringsprocessen van BarTender
met uw bestaande bedrijfssystemen, waaronder SAP, Oracle, Sage,
Infor, HighJump, Epicor en meer. Creëer configureerbare processen om
repetitieve bewerkingen te automatiseren, met behulp van de BarTender
Process Builder als alternatief voor programmeerinterfaces zoals ActiveX
of het Microsoft .NET Framework.

P
PROFESSIONAL
EDITION
Druk af vanuit spreadsheets en
databases, maak formulieren
voor het sneller invoeren van
handmatige gegevens, codeer
RFID-tags en smartcards.
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