
Εξαιρετική σχεδιαστική 
ευελιξία
Με το BarTender, έχετε τον 
απόλυτο έλεγχο πάνω στην 
εμφάνιση των ετικετών σας. 
Μπορείτε να ελέγξετε το 
στυλ και το μέγεθος του 
κειμένου, το μέγεθος και 
την ποσότητα των γραμμω-
τών κωδικών καθώς και την 
γλώσσα γραμμωτού κώδικα 
που θα χρησιμοποιήσετε 
(διαθέσιμες πάνω από 20 
γλώσσες).

H οθόνη απεικονίζει την 
ακριβή απόδοση της τυπω-
μένης σελίδας.
Με το BarTender δεν έχετε 
μια απλή προεπισκόπηση 
ή κατά προσέγγιση εμφά-
νιση της ετικέτας σας. Οι 
γραμμωτοί κωδικοί και τα 
διαφορετικά μεγέθη κειμέ-
νου εμφανίζονται στην οθόνη 
με εξαιρετική ακρίβεια. Η 
ακρίβεια στην προβολή της 
εικόνας της ετικέτας σας 
πριν την εκτυπώσετε, βοη-
θάει στο να ολοκληρώσετε 
το έργο του σχεδιασμού σας 
γρηγορότερα.

Χρησιμοποιήστε όποια 
γραμματοσειρά θέλετε, 
ακόμη και αν εκτυπώνετε σε 
θερμικό εκτυπωτή
Οι χρήστες θερμικών εκτυ-
πωτών δεν περιορίζονται 
μόνο σε λίγες ενσωματωμέ-
νες γραμματοσειρές.
Οι οδηγοί εκτύπωσης της 
Seagull σας προσφέρουν την 
δυνατότητα εκτύπωσης με-
γάλης ποικιλίας γραμματο-
σειρών Adobe και Windows 
TrueType που προηγουμένως 
ήταν διαθέσιμες μόνο σε 
laser εκτυπωτές.

Εισαγωγή – εξαγωγή 
γραφικών
Είναι εύκολο να προσθέσετε 
λογότυπα εταιρειών και 
φωτογραφίες προϊόντων. Το 
BarTender υποστηρίζει τις 
πιο διαδεδομένες μορφές 
αρχείων γραφικών. Μπορεί-
τε επίσης να εξάγετε γραμ-
μωτούς κώδικες για χρήση 
με άλλα προγράμματα.
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ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ
SEAGULL BARTENDER

SEAGULL BARTENDER
Ο ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΜΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΛΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΕ 
ΓΡΑΜΜΩΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ, ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ 
ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ
Η διεπαφή χρήστη του BarTender είναι ίδια με τα υπόλοιπα προγράμματα της Microsoft. 
Προσεκτικά οργανωμένα μενού και αναδυόμενα παράθυρα διαλόγου εμφανίζουν ακόμη και τις 
πιο σύνθετες εντολές με απλό και κατανοητό τρόπο. Η εντολή Undo βοηθάει τους αρχάριους 
χρήστες να μην ανησυχούν για τυχόν λάθη ενώ οι προχωρημένοι χρήστες εξακολουθούν να 
έχουν όλα τα εργαλεία που χρειάζονται στα χέρια τους.


