
Το BarTender εκτελείται άψογα είτε αυτόνομα, είτε 
ενσωματωμένο σε άλλες εφαρμογές λογισμικού.  
Αποτελεί την ιδανική λύση για σχεδόν οποιαδήποτε 
εφαρμογή επισήμανσης ή εκτύπωσης κατ' απαί-
τηση, όπως ετικέτες, εκτύπωση και επικόλληση, 
απευθείας επισήμανση εξαρτημάτων και συσκευα-
σιών, πινακίδες και πολλά άλλα.  Γυρίστε σελίδα για 
να μάθετε γιατί χιλιάδες ηγετικές εταιρείες στον 
κόσμο και εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες σε πάνω 
από 150 χώρες βασίζονται στο BarTender.

Η Seagull Scientific διαμορφώνει τις τάσεις στην τεχνο-
λογία από το 1985. Στην πραγματικότητα, το BarTender 
υπήρξε το πρώτο πρόγραμμα σε περιβάλλον Windows 
που υποστήριζε ταυτόχρονα και εκτυπωτές λέιζερ και 
βιομηχανικούς εκτυπωτές ετικετών. Σήμερα όμως το 
BarTender είναι πολύ παραπάνω από ένα απλό λογισμικό 
ετικετών. Με υποστήριξη RFID, εκτύπωσης και κωδικο-
ποίησης έξυπνων καρτών, πανίσχυρα χαρακτηριστικά 
σχεδίασης και μια ισχυρή σουίτα συνοδευτικών εφαρμο-
γών, το BarTender αποτελεί μία πραγματικά ολοκληρω-
μένη λύση σχεδίασης και εκτύπωσης.

Το Κορυφαίο Λογισμικό παγκοσμίως για
Εκτύπωση Ετικετών, Γραμμωτού Κώδικα, RFID και Καρτών



Εύκολη Εκμάθηση, Εύκολη Χρήση
Οι κατανοητές κινήσεις του ποντικιού, τα χρήσιμα 
βοηθητικά προγράμματα «wizard» και η μεγάλη 
προσοχή που δίνουμε στην «εμφάνιση και 
αίσθηση» του λογισμικού, καθιστούν το BarTender 
οικείο από την πρώτη φορά που θα το χρησιμο-
ποιήσετε. Στη συνέχεια, η ποικιλία των ισχυρών 
χαρακτηριστικών του διασφαλίζει την ελευθερία 

σχεδίασης που 
χρειάζεστε καθώς 
αποκτάτε περισσό-
τερη εμπειρία.

Ετικέτες Συμμόρφωσης και 
Πρότυπα Έτοιμα προς Εκτύπωση
Είτε χρησιμοποιείτε τα έτοιμα προς εκτύπωση 
πρότυπα, είτε σχεδιάζετε νέα, έχετε τη δυνα-
τότητα και την ευελιξία να τηρήσετε χιλιάδες 
πρότυπα συμμόρφωσης.

Εμπιστευτείτε το BarTender ®

Αλλαγή μεγέθους αντικειμένων σχεδόν αμέσως.

Η υψηλή ακρίβεια στην εμφάνιση και την προεπισκόπηση εκτύπωσης 
επιτρέπει το γρήγορο σχεδιασμό χωρίς να σπαταλάτε ετικέτες.

Σχεδιάστε προσαρμοσμένες οθόνες εισαγωγής δεδομένων που 
να εξυπηρετούν τη ροή εργασιών σας.

Και εκτύπωση καρτών!
Με υποστήριξη για σχεδίαση δύο 
όψεων, αποτύπωση εικόνας κατά 
την εκτύπωση, έξυπνες κάρτες και 
μαγνητικές λωρίδες, το BarTender 
αποτελεί επίσης μία πανίσχυρη 
λύση εκτύπωσης καρτών. (Ανα-
τρέξτε στο ξεχωριστό φυλλάδιο.)

Εξαιρετικός Έλεγχος των 
Γραμματοσειρών
Δυνατότητα πρόσβασης και προ-
σαρμογής σε μια τεράστια ποικιλία 
γραμματοσειρών για Windows και 
εκτυπωτές. Οι εξελιγμένες δυνατό-
τητες μορφοποίησης περιλαμβάνουν 
εκθέτες, αρίθμηση, επισήμανση και 
πολλά άλλα. Πλήρης υποστήριξη 
Unicode σε όλο το σύστημα.

Εξελιγμένες λειτουργίες σχεδίασης
Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος, το σχήμα 
 και το χρώμα σε πάνω από 50 προκα-

θορισμένα σχήματα με οποιον-
δήποτε τρόπο φανταστείτε.

Προηγμένη, Προσαρμοσμένη 
Σειριακή Αρίθμηση
Δημιουργήστε τα πάντα, από την πιο απλή 
σειριακή αρίθμηση έως την πιο προηγμένη 
προσαρμοσμένη ακολουθία. 

Φόρμες Εισαγωγής Δεδομένων 
Συμβατές με HTML και Eγγενείς
Σχεδιάστε εύκολα προσαρμοσμένες φόρμες 
για εισαγωγή δεδομένων κατά την εκτύπωση. 
Μάλιστα, στην έκδοση Enterprise Automation 
τα πλαίσια διαλόγου εμφανίζονται στο πρόγραμμα 
προβολής ιστοσελίδων που χρησιμοποιείτε!

Επιλογή Eκτύπωσης Mέσω του 
Προγράμματος Προβολής Ιστοσελίδων
Με την έκδοση Enterprise Automation μπορείτε να 
δείτε τα πρότυπά σας σε μορφή προεπισκόπησης 
μικρογραφιών από σχεδόν οπουδήποτε και να 
εκκινήσετε εργασίες εκτύπωσης για επεξεργασία 
από ένα κεντρικό αντίγραφο του BarTender.

Η πιο ισχυρή υποστήριξη 
δεδομένων από ζυγαριές
Λάβετε δεδομένα βάρους από μια μεγάλη 
ποικιλία ζυγαριών στις φόρμες σας κατά την 
εκτύπωση. 

Εκτός από την βασική εφαρμογή του BarTender, υπάρχουν έως και οκτώ συνοδευτικές εφαρ-
μογές που βοηθούν τους χρήστες στη διαχείριση των λειτουργιών σχεδίασης και εκτύπωσης. 
(Κάποια χαρακτηριστικά δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις εκδόσεις. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
www.bartenderbarcodesoftware.com για λεπτομέρειες.)

Το βοηθητικό πρόγραμμα middleware Commander σάς επιτρέπει να ελέγχετε το BarTender 
μέσα από άλλα προγράμματα χωρίς να απαιτείται εγγραφή κώδικα. Αντί αυτού, το Commander 
ενεργοποιεί αυτόματα το BarTender για να εκτελέσει εργασίες εκτύπωσης, ανταποκρινόμενο σε 
μία σειρά «ερεθισμάτων».
Το BarTender Security Center παρέχει χαρακτηριστικά ασφαλείας στις άλλες εφαρμογές της 
σουίτας προγραμμάτων, όπως δικαιώματα χρηστών και κρυπτογράφηση μορφοποιήσεων.
Το βοηθητικό πρόγραμμα Librarian επιτρέπει σε μεγάλες ομάδες χρηστών, σχεδιαστών και 
διαχειριστών να συνεργάζονται για να οργανώνουν με ασφάλεια την αποθήκευση και τον έλεγχο 
εκδόσεων για έγγραφα του BarTender και άλλα αρχεία. Μπορείτε ακόμα και να κάνετε επαναφορά 
παλαιών εκδόσεων.
Το Printer Maestro ενοποιεί τις λειτουργίες διαχείρισης πολλαπλών εκτυπώσεων στα Windows 
σε μια ενιαία και διαμορφώσιμη θέση προβολής. Απλοποιεί τη διαχείριση πολλαπλών εργασιών 
εκτύπωσης, εκτυπωτών και αποθεμάτων αναλωσίμων του εκτυπωτή σε μεγάλα δίκτυα.
Το History Explorer σάς επιτρέπει να βλέπετε καταγεγραμμένες πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες 
που έχετε εκτυπώσει στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων εργασιών εκτύπωσης και 
στιγμιότυπων προσομοίωσης. Ένα απαραίτητο εργαλείο για την προετοιμασία ελέγχων.
Το Reprint Console επιτρέπει την γρήγορη εξέταση των αρχείων καταγραφής προηγούμενων 
εργασιών εκτύπωσης και την επανεκτύπωση όλων ή ορισμένων μόνο στοιχείων. Λειτουργεί 
ακόμα και στην περίπτωση που η βάση δεδομένων από την οποία αναγνώστηκαν τα αρχικά 
δεδομένα προτύπων έχει αλλάξει.
Το Print Station δίνει στους χρήστες που δεν έχουν τεχνικές γνώσεις τη δυνατότητα εύκολης 
επιλογής και εκτύπωσης προτύπων με ένα κλικ, χωρίς να χρειαστεί να ανοίξουν ποτέ πρόγραμμα 
σχεδίασης.
Το Batch Maker διευκολύνει τον ορισμό μιας λίστας με πολλαπλά πρότυπα που θα εκτυπωθούν 
σαν μία ενιαία «παρτίδα». Οι παρτίδες μπορούν να εκτυπώνονται από τα Batch Maker, BarTender, 
Print Station, ή Windows Explorer.

Πανίσχυρες συνοδευτικές εφαρμογές
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Εισαγωγή και Εξαγωγή Γραφικών
Μπορείτε εύκολα να προσθέτετε λογότυπα 
εταιρειών και εικόνες των προϊόντων. Υποστη-
ρίζονται φωτογραφικές μηχανές, σαρωτές και 
οι περισσότερες μορφές γραφικών. Μπορείτε 
επίσης να κάνετε εξαγωγή γραμμωτού κώδικα 
για χρήση σε άλλα προγράμματα.

Βιβλιοθήκες Κατηγοριών Συμβόλων
Επιλέξτε από εκατοντάδες σύμβολα υψηλής 
ποιότητας με δυνατότητα μεγέθυνσης/ σμίκρυν-
σης, από κατηγορίες όπως ηλεκτρισμός, επικίν-
δυνα υλικά, συσκευασία και πολλές άλλες. 

Έξυπνα Βοηθητικά 
Προγράμματα «Wizard»

Τα πολυάριθμα βοηθητικά προγράμ-
ματα τύπου «wizard» σάς καθοδηγούν 

βήμα προς βήμα σε κρίσιμες αποφάσεις 
για το σχεδιασμό, οι οποίες επηρεάζουν την 

απόδοση των εκτυπώσεων και τη συμμόρ-
φωση με σημαντικά πρότυπα συμμόρφωσης.

Τρόποι προστασίας για 
ασφάλεια σε πολλά επίπεδα
Το Security Center ρυθμίζει τις δραστηριότητες 
των χρηστών όταν το σύστημα χρησιμοποιείται 
σε περιβάλλοντα ενόπλων δυνάμεων, φαρμα-
κευτικών ή χημικών εταιρειών και σε άλλους 
χώρους υψηλής ασφάλειας. Προστασία μεμο-
νωμένων σχεδίων προτύπων χρησιμοποιώντας 
κωδικούς πρόσβασης και κρυπτογράφηση. Με 
το Librarian μπορείτε να διαχειριστείτε τη διαδικασία 
δημοσίευσης. Με το History Explorer μπορείτε να 
εξετάσετε τα καταγεγραμμένα συμβάντα.

Πολλά από τα ισχυρότερα χαρακτηριστικά του 
BarTender αφορούν τη συνεργασία με άλλο 
λογισμικό.

Ισχυρή και Ευέλικτη Ανάκτηση Δεδομένων
Η επιλογή δεδομένων μπορεί να γίνει χρησιμο-
ποιώντας την πιο απλή λίστα επιλογής ή την 
πλέον προηγμένη αναζήτηση με SQL.

Ανάγνωση από τις Περισσότερες 
Βάσεις Δεδομένων
Το BarTender διευκολύνει την πρόσβαση σε 
κείμενο, λογιστικά φύλλα και βάσεις δεδομέ-
νων. Σε αυτά συγκαταλέγεται η υποστήριξη 
ODBC και OLE DB για δεκάδες μορφοποιήσεις 
δεδομένων – ακόμη και για πλατφόρμες λογι-
σμικού πέρα από τα Windows, όπως LINUX, 
AS/400, βάσεις δεδομένων Oracle και πολλά 
άλλα. Το BarTender υποστηρίζει ζωντανή 
προβολή δεδομένων κατά τον σχεδιασμό και 
συγχώνευση δεδομένων κατά την εκτύπωση.

Χειρισμός Συμβάντων και 
Καταγραφή Εργασιών
Για την υποστήριξη ελέγχων ασφάλειας και 
για να διασφαλιστεί η επιτυχία των αυτοματο-
ποιημένων εργασιών εκτύπωσης, οι εκδόσεις 
Automation του BarTender παρέχουν τη δυνα-
τότητα εξαιρετικά αναλυτικής καταγραφής 
πληροφοριών για τις εργασίες εκτύπωσης, 
εικόνες των προτύπων, προειδοποιήσεις και 
σφάλματα σε βάσεις δεδομένων SQL.

Τα Μηνύματα Ειδοποίησης Μειώνουν 
τις Διακοπές Λειτουργίας
Αυτοματοποιημένα μηνύματα ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας σχετικά με προειδοποιήσεις 
και σφάλματα, για να ενημερώνεστε άμεσα 
για τα προβλήματα.

Πλήρως Ενοποιημένη Λειτουργία 
μέσα από Άλλο Λογισμικό 
Όταν ελέγχετε το BarTender μέσα από κάποιο 
άλλο πρόγραμμα λογισμικού, οι χρήστες σας 
δεν είναι καν απαραίτητο να γνωρίζουν ότι 
στην πραγματικότητα η εκτύπωση γίνεται από 
το BarTender.

Αυτόματη ανάλυση και 
επεξεργασία «αιτημάτων 
εκτύπωσης» XML από 
τις εφαρμογές WMS και 
MSCA της Oracle.

Πιστοποιημένο περιβάλλον χρήσης για το SAP 
AII (υποδομή 
αυτόματης 
αναγνώρισης) 
στην πλατφόρμα NetWeaver. Υποστηρίζονται 
επίσης έγγραφα SAP IDoc.

Επεξεργασία αιτημάτων εκτύπωσης XML από 
το IBM Sensor Events (πρώην Premises Server 
και Premises RFID Server) και επιστροφή της 
κατάστασης εκτύπωσης.

Εύκολος Έλεγχος από Συστήματα 
που Δεν Χρησιμοποιούν Windows
Παρά το ότι το Commander και το BarTender 
λειτουργούν σε περιβάλλον Windows, δεν έχει 
καμία σημασία το λειτουργικό σύστημα από το 
οποίο προέρχονται τα συμβάντα «ερεθίσματος». 

Ενσωμάτωση με άλλο λογισμικό

Χρησιμοποιήστε το History Explorer για να εξετάσετε παλιές εργασίες 
εκτύπωσης και αιτήματα για δικαιώματα.

Η οθόνη αναζήτησης προσφέρει έναν απλό τρόπο για να κάνετε 
σύνθετες αναζητήσεις.

TCP / IP*

Αυτοματοποιημένα αιτήματα από οποιοδήποτε 
πρόγραμμα, σε όποια πλατφόρμα κι αν λειτουργεί

Μια συναλλαγή στην 
αλυσίδα εφοδιασμού ζητά 
μία ή περισσότερες ετικέτες

Οποιοδήποτε πρόγραμμα προβολής ιστοσελίδων, 
σε οποιαδήποτε πλατφόρμα μπορεί να κάνει προβολή, 
επιλογή και εκκίνηση εργασιών για ετικέτες *

*  Απαιτεί την έκδοση Enterprise Automation

SAP,
Oracle,
WebSphere,
XML & άλλα

Κείμενο
Εντολές

Το Commander υποστηρίζει 
πολλούς τύπους «ερεθισμάτων»

RS-232

Αρχεία,
ηλ. μηνύματα

& άλλα

Έ

Προσθέστε δικά σας χαρακτηριστικά, 
χρησιμοποιώντας τον κώδικα Visual 
Basic Script
Ο «Βοηθός κώδικα script» για Visual Basic σάς 
επιτρέπει να προσαρμόσετε το BarTender, για 
να χειριστείτε μια μεγάλη ποικιλία περιπτώσεων 
προηγμένης επεξεργασίας δεδομένων.



Η εμφάνιση των tag 
RFID στην οθόνη διευκολύνει τη 
βελτιστοποίηση του σχεδιασμού των προτύπων σας.

Ενσωμάτωση Βάσει «Ερεθισμάτων»
Το βοηθητικό πρόγραμμα middleware Commander 
επιτρέπει σε προγράμματα που δεν μπορούν να 
ελέγχουν απευθείας το BarTender να εκκινούν 
εργασίες εκτύπωσης με κάποιο άλλο τρόπο. 
Τα «ερεθίσματα» μπορούν να στέλνονται στο 
Commander μέσω αρχείων, μηνυμάτων ηλεκτρο-
νικής αλληλογραφίας, σειριακών θυρών ή socket 
TCP/IP. Έπειτα, το Commander «ενεργοποιεί» το 
BarTender, το οποίο διαβάζει τα δεδομένα σας 
και δημιουργεί τις εργασίες εκτύπωσης.

ActiveX Automation
Οι εκδόσεις Automation παρέχουν υποστή-
ριξη για Microsoft ActiveX για τον χειρισμό 
ακόμα και των πιο σύνθετων προκλήσεων 
ενσωμάτωσης.

SDK βασισμένα στο .NET για απλοποί-
ηση της ενσωμάτωσης
Αντί να πρέπει να γράψετε από την αρχή εξει-
δικευμένο κώδικα ενσωμάτωσης, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τον έτοιμο κώδικα VB και C# 
που σάς παρέχουμε στα κιτ ανάπτυξης λογι-
σμικού .NET, ώστε να τελειώσετε την εργασία 
σας πολύ πιο γρήγορα.

 Print SDK: Ελέγχει ένα BarTender κάθε φορά.
 Print Server SDK: Δυνατότητα ταυτόχρονου 
ελέγχου πολλών BarTender.

 Δείγμα εφαρμογής Web: Ένα δείγμα εφαρμογής 
ASP.NET για εκτύπωση μέσω του προγράμματος 
προβολής ιστοσελίδων.

 Περισσότερα Κιτ Ανάπτυξης Λογισμικού 
(SDK): Librarian και BarTender System Database.

Αμφίδρομη επικοινωνία για 
σκοπούς εκτύπωσης
Το BarTender, το Commander και τα SDK υποστη-
ρίζουν την επιστροφή στις εφαρμογές ελέγχου 
πληροφοριών για την κατάσταση της εργασίας.

Επιλογές Κεντρικής Εκτύπωσης 
Η έκδοση Enterprise Automation επιτρέπει 
σε περισσότερους από έναν χρήστες μέσω 
δικτύου να ορίζουν, να εκκινούν και να δρομο-
λογούν εργασίες εκτύπωσης για επεξεργασία 
από μία μόνο παρουσία του BarTender.

Εξαγωγή Κώδικα Εκτυπωτή
Εκτός από την απευθείας εκτύπωση, οι εκδόσεις 
Automation του BarTender μπορούν επίσης να 
κάνουν εξαγωγή ειδικά μορφοποιημένων Προτύ-
πων Κώδικα Εκτυπωτή, με σκοπό την τροπο-
ποίηση και παραγωγή από άλλα προγράμματα. 
Ο κώδικας μπορεί, επίσης, να μεταφορτωθεί σε 
διάφορες συσκευές υλικού. Στις πιθανές χρήσεις 
περιλαμβάνονται τα εξής:

 Μεταφόρτωση παραμέτρων διαμόρφωσης 
και προτύπων σε εκτυπωτές που υποστηρί-
ζουν XML.

 Συσκευές πληκτρολογίου που συνδέονται 
απευθείας σε εκτυπωτές.

 Ενσωματώσεις SAP που χρησιμοποιούν το 
πρότυπο SAPscript-ITF.

 Προσαρμοσμένα προγράμματα για οποιοδή-
ποτε λειτουργικό σύστημα (φορητή ή επιτραπέ-
ζια πλατφόρμα)

Υποστήριξη για τους πιο 
Πρόσφατους Τύπους Tag και 
Μορφοποιήσεις Δεδομένων
Στους υποστηριζόμενους τύπους tag περιλαμ-
βάνονται οι EPC Class 1, Gen2, ISO 18000-6b, 
ISO 15693, Tag-It, I-CODE, TagSys, My-d, 
Picotag και άλλοι. Στις υποστηριζόμενες 

μορφοποιήσεις δεδομέ-
νων περιλαμβάνονται 
οι Wal-Mart, DoD, EPC 
και προσαρμοσμένες 
μορφοποιήσεις.

Ισχύς και Ευελιξία για την Επόμενη 
Γενιά της Τεχνολογίας Auto ID
Όλες οι εκδόσεις εκτός της «Basic» σάς 
επιτρέπουν να προσθέτετε αντικείμενα 
RFID στα σχέδια των προτύπων σας εξί-
σου εύκολα, όπως δημιουργείτε γραμμω-
τούς κώδικες και άλλα αντικείμενα.

Το Commander σάς επιτρέπει να ελέγχετε το BarTender χρησιμοποιώντας δεδο-
μένα που έχουν παραχθεί από σχεδόν οποιοδήποτε σύστημα (Linux/UNIX, 

AS/400, κ.λπ.), χωρίς να είστε αναγκασμένοι να γράψετε κώδικα.

Εμφάνιση των Tag RFID στην Οθόνη
Τα περιγράμματα που εμφανίζονται στην 
οθόνη αναπαριστώντας την κεραία RFID, 
το μικροτσίπ και το υπόστρωμα, βοηθούν 
να αποφύγετε να εκτυπώσετε σε σημεία 
που δεν πρέπει.

Δωρεάν Τεχνική 
Υποστήριξη
Τα γραφεία μας στις Η.Π.Α., στην Ευρώπη 
και στην Ασία προσφέρουν 24ωρη δωρεάν 
υποστήριξη κατά τις εργάσιμες μέρες, 
τόσο τηλεφωνικά όσο και με ηλεκτρονική 
αλληλογραφία.

Υποστήριξη RFID

Χειριστές Εργασιών 
Ερεθίσματος

Web Print Server *

Προαιρετικά 
Προσαρμοσμένα
ActiveX & XML

BarTender

Προγράμματα 
οδήγησης εκτυπω

τώ
ν

Automation
Edition

Οποιοσδήποτε εκτυπωτής 
LAN ή WAN

Εκτυπωτές 
στο Internet

Έτοιμο για το επόμενο στάδιο 
της αλυσίδας εφοδιασμού

Χρησιμοποιήστε το 
BarTender για τη 
σχεδίαση, εκτύπωση 
και παροχή υπηρεσιών 
από οποιοδήποτε 
αριθμό υπολογιστών

Επεξεργασία των ερεθισμάτων και των 
αιτημάτων από προγράμματα προβολής 
ιστοσελίδων, και υποβολή στο BarTender

Για να επιλέξετε την κατάλληλη έκδοση του BarTender, ανατρέξτε 
στον πίνακα σύγκρισης χαρακτηριστικών.



Νέο πρόγραμμα προβολής "Επιλογή Γραμμωτού Κώδικα"

Τώρα, είναι πιο εύκολο από ποτέ να επιλέξετε ακριβώς 
τον γραμμωτό κώδικα που χρειάζεστε. Μπορείτε να δείτε 
γρήγορα σε προεπισκόπηση περισσότερα από 400 προδι-
αμορφωμένα και έτοιμα για χρήση στοιχεία γραμμωτού 
κώδικα. Επιλέξτε ανάμεσα σε πολυάριθμους "Κοινούς γραμ-
μωτούς κώδικες” ή διερευνήστε φακέλους με διαφορετικούς 
γραμμωτούς κώδικες για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Νέα χαρακτηριστικά 
στο BarTender 10.0
Η έκδοση 10 του BarTender είναι η μεγα-
λύτερη και πιο συναρπαστική έκδοση 
λογισμικού που έχουμε παρουσιάσει στην 
ιστορία μας. Περιλαμβάνοντας εκτύπωση 
καρτών, λειτουργίες σχεδίασης πραγ-
ματικά επαγγελματικού επιπέδου και 
σημαντικές βελτιώσεις στο περιβάλλον 
χρήσης, το BarTender επεκτείνει την ηγε-
τική του θέση πολύ πέρα από την απλή 
σχεδίαση και εκτύπωση ετικετών.

Εκτύπωση και κωδικοποίηση καρτών!
Η έκδοση 10 προσθέτει πανίσχυρες 
δυνατότητες ειδικά εστιασμένες στη 
σχεδίαση, εκτύπωση και κωδικοποίηση 

καρτών ταυτοποίησης, ταυτοτήτων 
ασφαλείας εργαζόμενων, 

καρτών μέλους και 
σχεδόν κάθε 
άλλου τύπου 
πλαστικής 
κάρτας. 

(Ανατρέξτε 
στο ξεχωριστό 
φυλλάδιο.)

Υποστήριξη RFID στην έκδοση 
Professional 
Η δυνατότητα κωδικοποίησης δεδομέ-
νων σε tag RFID και ετικέτες προηγου-
μένως υπήρχε μόνο στις δύο εκδόσεις 
Automation.  Τώρα, προσφέρεται και στην 
έκδοση Professional.

Πανίσχυρη, εξελιγμένη σχεδίαση
Το BarTender παρέχει τώρα πολλές 
εξελιγμένες λειτουργίες σχεδίασης που 
προηγουμένως υπήρχαν μόνο σε πακέτα 
λογισμικού όπως το Adobe Illustrator. 
Περιλαμβάνονται:

 Πολλά νέα σχήματα, όπως ρόμβοι, 
τραπεζοειδή, παραλληλόγραμμα, τόξα, 
αστέρια, πανό και πολύγωνα

 Ευέλικτες επιλογές γεμίσματος για τα 
σχήματα, όπως ντεγκραντέ, μοτίβα, 
εικόνες και υφές

 Πολυάριθμα στυλ για βέλη
 Προσαρμόσιμες γωνίες για τα ορθογώνια
 Βελτιωμένη σχεδίαση γραμμών, π.χ. 
με διακεκομμένες γραμμές, σύνθετες 
γραμμές και τελικά άκρα γραμμών με 
ευέλικτο μέγεθος

Νέο παράθυρο 
διαλόγου Ιδιοτήτων
Το παράθυρο διαλόγου 
Ιδιοτήτων (προηγούμενο 
όνομα: Τροποποίηση) 
είναι πολύ πιο γρήγορο 
και εύκολο στη χρήση, 
περιλαμβάνοντας:

 Άμεσες αλλαγές, χωρίς 
κλικ στο OK

 Πιο γρήγορη πρόσβαση 
στις ιδιότητες των 
αντικειμένων

 Νέο πλαίσιο περιήγη-
σης "Μετασχηματισμοί" 
που διευκολύνει την 
τροποποίηση των δεδο-
μένων που εισάγονται

 Νέους οδηγούς 
Προέλευσης δεδομένων

Υποστήριξη τύπων 
δεδομένων
Το BarTender δεν χειρίζε-
ται πια όλα τα δεδομένα 
απλά ως "κείμενο". Η 
πανίσχυρη υποστήριξη 
τύπων δεδομένων (όπως 
δεκαδικοί, ακέραιοι, κλάσματα, ημερο-
μηνίες και πολλά ακόμα) σάς επιτρέπει 
να εκτελείτε σύνθετες λειτουργίες 
επαλήθευσης και μετατροπής δεδομέ-
νων οι οποίες συνήθως υπάρχουν μόνο 
σε προγράμματα λογιστικών φύλλων και 
συστήματα βάσεων δεδομένων.

Πιο εύκολη δημιουργία 
αντικειμένων
Τώρα, είναι επίσης πιο εύκολο να δημι-
ουργείτε κείμενο και να εισαγάγετε γρα-
φικά. Και, εάν έχετε έναν εκτυπωτή συμ-
βατό με RFID ή "έξυπνες κάρτες", είναι 
πιο εύκολο να επιλέξετε την κατάλληλη 
τεχνολογία και πρότυπο κωδικοποίησης.

Καλύτερη μορφοποίηση κειμένου
Στις πανίσχυρες νέες δυνατότητες 
μορφοποίησης γραμματοσειρών 
περιλαμβάνονται:

 Πύκνωση 
ζεύγους χαρα-
κτήρων και 
αποστάσεις

 Περιγράμματα 
γραμματο-
σειρών

 Περισσότερες 
επιλογές απόστασης γραμμών

 Πιο εξελιγμένα αντικείμενα "Επεξεργαστή 
κειμένου", συμπεριλαμβανομένης της 
υποστήριξης για πίνακες

 Εφέ αντικατοπτρισμού, διαφάνειας και 
αρνητικού

Βελτιωμένη υποστήριξη γραφικών
 Τώρα υποστηρίζονται PDF
 Νέα μηχανή αναζήτησης και προβολής 

clip art

Πιο ευέλικτη μορφή εγγράφων
Τώρα μπορείτε να αποθηκεύσετε πολ-
λαπλά σχέδια ως πρότυπα μέσα στο ίδιο 
έγγραφο του BarTender και να κάνετε 
αυτόματη εναλλαγή μεταξύ τους κατά 
την εκτύπωση.

Πρόσθετα νέα χαρακτηριστικά
Με την έκδοση 10.0 του BarTender 
παρουσιάζονται επίσης:

 Νέο, απλοποιημένο πρόγραμμα 
εγκατάστασης

 Εκτεταμένη ενσωμάτωση Librarian
 Νέα δυνατότητα "Αναζήτησης και αντι-
κατάστασης" κατά την εκτύπωση 

 Διαθέσιμα αυτόματα περιγράμματα για 
γραμμωτούς κώδικες, κείμενο και γραφικά 

 Εξαγωγή και εκτύπωση αρχείων κατα-
γραφής από το History Explorer

 Βελτιωμένες επιλογές για ζυγαριές
 Διευρυμένη λειτουργία εκτυπωτή στο 

Print SDK
 Η Επέκταση κελύφους τώρα υποστη-
ρίζει x64

 Υποστήριξη για εντολές Ποσότητας 
Εκτύπωσης άνω των 4 δισεκατομμυρίων 

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκε-
φθείτε την ιστοσελίδα:
www.WhatsNewInBarTender.com/details
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3 δευτερόλεπτα  Ακόμα 25 δευτερόλεπτα



Το κορυφαίο λογισμικό παγκοσμίως για 
ετικέτες, γραμμωτούς κώδικες και RFID, 
τώρα μπορεί επίσης και να σχεδιάζει, να 
εκτυπώνει και να κωδικοποιεί κάρτες.

Ξεκίνημα με πλήρη ισχύ!
Δεν πρόκειται για κάποιο "πρώτο βήμα" 
περιορισμένων δυνατοτήτων.

Η έκδοση 10 του BarTender® παρέχει 
ένα πλούσιο σύνολο δυνατοτήτων για 
την εκτύπωση καρτών, με πάνω από δύο 
χρόνια προετοιμασίας. Συμπεριλαμβάνεται 
η σχεδίαση ετικετών δύο όψεων, η απο-
τύπωση εικόνας κατά την εκτύπωση και 
πολλές δυνατότητες για "έξυπνες κάρτες".

Πραγματικά συνολική λύση
Τώρα πια, δεν χρειάζεστε ένα πακέτο λογι-
σμικού για τη σχεδίαση και εκτύπωση ετι-
κετών και ένα άλλο για πλαστικές κάρτες. 
Η βασική διαφορά, στην πραγματικότητα, 
είναι ο τύπος του εκτυπωτή. Όμως, γιατί 
να χρειάζεται να μάθετε δύο διαφορετικά 
πακέτα λογισμικού, όταν το BarTender 
μπορεί να τα κάνει όλα;

Κωδικοποίηση μαγνητικής λωρίδας
Σε συνδυασμό με τους κατάλληλους 
εκτυπωτές, το BarTender υποστηρίζει 
επίσης κωδικοποίηση κατά την εκτύπωση 
σύμφωνα με τα πρότυπα ISO και JIS II για 

μαγνητικές λωρίδες.

Πάνω από 25 χρόνια εμπειρία στη 
σχεδίαση γραφικών και τις 
εκτυπώσεις
Με το BarTender, είστε σίγουροι ότι οι 
κάρτες σας θα είναι εκπληκτικές. Με βάση 
τα περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας 
και αναγνώρισης στις ηλεκτρονικές 
εκδόσεις, το BarTender σάς προσφέρει 
κορυφαίες δυνατότητες στη σχεδίαση 
γραφικών και τις πιο εξελιγμένες 
λειτουργίες για γραμμωτούς κώδικες. 
Παράλληλα, συνεχίζει να βελτιώνεται, 
με την προσθήκη νέων χαρακτηριστικών, 
όπως είναι η σχεδίαση δύο όψεων και η 
αποτύπωση εικόνων κατά την εκτύπωση.

Αυτόματη εναλλαγή προτύπων
Το BarTender 10.0 υποστηρίζει τώρα 
αυτόματη εναλλαγή μεταξύ πολλαπλών 
προτύπων μέσα στο ίδιο έγγραφο. Έτσι, για 
παράδειγμα, αν προσφέρετε διαφορετικές 
κάρτες για τα μέλη του οργανισμού σας 
(ανάλογα με το επίπεδό τους), θα επιλέγε-
ται η κατάλληλη κάρτα κατά την εκτύπωση.

Υποστήριξη για τους κύριους 
εκτυπωτές καρτών
Το BarTender έχει τη δυνατότητα εκτύπω-
σης χρησιμοποιώντας το υπάρχον πρό-
γραμμα οδήγησης σχεδόν οποιουδήποτε 
εκτυπωτή καρτών. Αυτό όμως δεν θα σας 
βοηθήσει να αξιοποιήσετε εξελιγμένες 
δυνατότητες των καρτών, όπως οι μαγνη-
τικές λωρίδες και η ενσωματωμένη μνήμη. 
Ευτυχώς, το BarTender συνοδεύεται επίσης 
από τα προγράμματα οδήγησης "Drivers 
by Seagull™", που έχουν αναγνωριστεί και 
καθιερωθεί ως τα ταχύτερα και πιο αξιόπι-
στα προγράμματα οδήγησης που υπάρχουν 
για βιομηχανικούς εκτυπωτές και εκτυπω-
τές ειδικών εφαρμογών. Για μια ενημερω-
μένη λίστα των υποστηριζόμενων εκτυπω-
τών καρτών, επισκεφθείτε την τοποθεσία:

www.BarTenderPrinters.com/Card

Λειτουργεί ενσωματωμένο ή αυτόνομα
Το BarTender διαθέτει πανίσχυρες δυνα-
τότητες ενσωμάτωσης για να μπορείτε να 
δημιουργείτε τις πιο εξελιγμένες κάρτες 
είτε μέσα από το ίδιο το BarTender, είτε 
χρησιμοποιώντας το δικό σας λογισμικό.
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Αποτύπωση εικόνων κατά την εκτύπωση, για άμεση χρήση

Αν σκέφτεστε να ενσωματώσετε μόνοι σας τα διάφορα στοιχεία εξοπλισμού και 
λογισμικού που απαιτούνται για να αποκτήσετε τη δυνατότητα αποτύπωσης φωτο-
γραφιών στην παραγωγή καρτών ταυτοποίησης, αυτή η διαδικασία είναι επίπονη και 
χρονοβόρα. Ευτυχώς, το BarTender τα έχει κάνει ήδη όλα αυτά για εσάς:

 Συμβατότητα με τις περισσό-
τερες κάμερες

 Ζωντανή προεπισκόπηση στην 
οθόνη

 Αποτύπωση εικόνας όταν 
ζητηθεί

 Φόρμες εισαγωγής δεδομέ-
νων για πληκτρολογούμενα 
στοιχεία των χρηστών

 Ευελιξία στη σύνδεση με 
βάσεις δεδομένων

 Λειτουργία αυτόνομα ή μέσα 
από άλλο λογισμικό

Το BarTender® εκτυπώνει και κάρτες!

Οι σημερινές "έξυπνες κάρτες" 
έχουν να επιδείξουν στοιχεία από 
την πιο συναρπαστική τεχνο-
λογία που υπάρχει στον τομέα 
της αυτόματης ταυτοποίησης. 
Το BarTender 10 έχει ήδη τις 
εξελιγμένες δυνατότητες που 
χρειάζεστε, όπως υποστήριξη 
για δύο τύπους ενσωματωμένης 
μνήμης:*

 Χωρίς επαφή (RFID)
 Με επαφή

* Η δυνατότητα είναι διαθέσιμη όταν υποστηρίζεται από τον εκτυπωτή.

Πανίσχυρη υποστήριξη για "έξυπνες κάρτες"



Άδεια χρήσης με βάση 
τους εκτυπωτές
Και οι δύο εκδόσεις Automation επιτρέπουν 
απεριόριστο αριθμό χρηστών μέσω δικτύου. 
Η άδεια χρήσης αφορά τον αριθμό των εκτυ-
πωτών που θα χρησιμοποιούνται από 
το BarTender στο δίκτυο.

 Enterprise Automation
 EA  Η πιο ισχυρή έκδοση, με εξελιγμένες 

λειτουργίες διακομιστή για κεντρική 
διαχείριση και εκτύπωση. Τα πιο εξελιγμένα 
χαρακτηριστικά ενσωμάτωσης. Υποστηρίζει 
RFID και όλες τις λειτουργίες εκτύπωσης 
καρτών και κωδικοποίησης έξυπνων καρτών. 
Περιέχει και τις 8 συνοδευτικές εφαρμογές, 
συμπεριλαμβανομένου του Librarian και της πιο 
εξελιγμένης έκδοσης του Security Center. Το 
Printer Maestro περιλαμβάνει την παρακολού-
θηση της χρήσης αναλώσιμων των εκτυπωτών.

 Automation
 A  Τα πανίσχυρα χαρακτηριστικά 

σχεδιασμού ετικετών του BarTender και 
επιπλέον χαρακτηριστικά ενσωμάτωσης για 
αυτοματοποιημένο έλεγχο από άλλα προγράμ-
ματα λογισμικού. Υποστήριξη RFID. Όλες οι 
λειτουργίες εκτύπωσης καρτών, με κωδικοποί-
ηση μόνο μαγνητικών λωρίδων. Δεν υπάρχουν 
βελτιωμένες λειτουργίες διακομιστή. Δεν 
περιλαμβάνεται το Librarian ή οι πιο εξελιγμένες 
δυνατότητες του Security Center. Το Printer 
Maestro διαχειρίζεται μόνο τους εκτυπωτές 
δικτύου που είναι ορατοί στον τοπικό υπολογι-
στή και δεν παρακολουθεί τα αναλώσιμα των 
εκτυπωτών. Η καταγραφή εργασιών, το History 
Explorer και η λειτουργία επανεκτύπωσης 
υποστηρίζουν μόνο τοπική βάση δεδομένων.

Άδεια χρήσης με βάση 
τους υπολογιστές
Η άδεια χρήσης για τις εκδόσεις Professional και 
Basic βασίζεται στον αριθμό των υπολογιστών 
στους οποίους εγκαθίσταται το BarTender.

 Professional
 P  Όλα τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού της 

έκδοσης Automation και οι περισσότε-
ρες δυνατότητες πρόσβασης σε δεδομένα, 
αλλά χωρίς δυνατότητες αυτοματισμού από 
άλλα προγράμματα λογισμικού. Υποστήριξη 
RFID. Όλες οι λειτουργίες εκτύπωσης καρτών, 
με κωδικοποίηση μόνο μαγνητικών λωρίδων. 
Περιλαμβάνει τις συνοδευτικές εφαρμογές 
Print Station και Batch Maker.

 Basic B  Τα πιο βασικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού 
του BarTender, αλλά χωρίς πρόσβαση σε 

βάσεις δεδομένων και χωρίς αυτοματισμό. Οι 
περισσότερες λειτουργίες εκτύπωσης καρτών, με 
κωδικοποίηση μόνο μαγνητικών λωρίδων. Το Print 
Station είναι η μοναδική συνοδευτική εφαρμογή 
που περιλαμβάνεται.

Για αναλυτικές λεπτομέρειες, 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.

  Υποστηρίζει κεντρικές βάσεις δεδομένων με δυνατότητες κοινής χρήσης
  Υποστηρίζει μόνο τοπικές βάσεις δεδομένων
  Υποστηρίζει όλους τους εκτυπωτές και τις εργασίες εκτύπωσης στο δίκτυο
  Λειτουργεί για τοπικούς εκτυπωτές και εκτυπωτές δικτύου (και αντίστοιχες εργασίες εκτύπωσης) για τους οποίους 
 τα προγράμματα οδήγησης έχουν εγκατασταθεί στον τοπικό υπολογιστή

Σύγκριση των τεσσάρων εκδόσεων

ΕΚΔΟΣΕΙΣ EA A P B

ΓΕΝΙΚΑ
Άδεια χρήσης βάσει του αριθμού των εκτυπωτών • •

Άδεια χρήσης βάσει του αριθμού των υπολογιστών • •

Δωρεάν τεχνική υποστήριξη, τηλεφωνικά και μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου • • • •

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
Πραγματικός σχεδιασμός ετικετών WYSIWYG • • • •

Εισαγωγή πολυάριθμων μορφών γραφικών • • • •

Υποστήριξη Twain & WIA για σαρωτές εικόνων • • •

Σχεδίαση και εκτύπωση ετικετών δύο όψεων • • • •

Βιβλιοθήκες κατηγοριών γραμματοσειρών συμβόλων • • • •

Τροποποίηση μέσω προγραμματισμού των 
αντικειμένων των προτύπων στη διάρκεια εργα-
σιών εκτύπωσης

• •

Περιστροφή των αντικειμένων κατά ένα δέκατο 
της μοίρας • • • •

Εξαγωγή γραμμωτού κώδικα σε άλλα προγράμματα • • •

Απεριόριστη λειτουργία Αναίρεσης/ Ακύρωσης 
αναίρεσης • • • •

Πλήρης χρωματική υποστήριξη για όλα τα 
αντικείμενα προτύπων • • • •

Βιβλιοθήκη προτύπων «έτοιμων προς εκτύπωση» • • • •

Συνδυασμός αντικειμένων προτύπων σε επαναχρη-
σιμοποιούμενα στοιχεία • • • •

Μετρήσεις σε μετρικό και αγγλοσαξονικό σύστημα • • • •

ΚΕΙΜΕΝΟ
Επεξεργασία και κλιμάκωση κειμένου επί της οθόνης • • • •

Πανίσχυρο πρόγραμμα επεξεργασίας εμπλουτι-
σμένου κειμένου • • •

Αυτόματη αλλαγή μεγέθους κειμένου για προσαρ-
μογή σε πλαίσιο • • •

Υποστήριξη για RTF, HTML και XAML • • •

ΓΡΑΜΜΩΤΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ & RFID
Πολυάριθμες συμβολογίες μίας & δύο διαστάσεων • • • •

Οδηγός δημιουργίας αναγνωριστικών εφαρμογής 
με βάση το πρότυπο GS1 AI και σύνδεσής τους με 
πηγές δεδομένων

• • • •

Δυνατότητα αυτόματης εισαγωγής ψηφίου ελέγχου • • • •

Εγγενή αντικείμενα RFID με πλήρεις δυνατότητες • • •

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
3,000+ υποστήριξη βιομηχανικών εκτυπωτών • • • •

Πραγματικά προγράμματα οδήγησης των Windows, 
δυνατότητα χρήσης της λειτουργίας ουράς εκτύ-
πωσης των Windows

• • • •

Το Batch Maker ορίζει και εκτυπώνει «παρτίδες» 
πολλαπλών εγγράφων του BarTender • • •

Το Print Station υποστηρίζει επιλογή και εκτύ-
πωση εγγράφων «με ένα κλικ» • • • •

Εκτύπωση προτύπων υπό όρους • •

Υποστήριξη για εκτυπωτές με δυνατότητες XML • •

Υποστήριξη για γραμμωτούς κώδικες του εκτυπωτή, 
σειριακούς αριθμούς και αντίγραφα • • • •

Η ποσότητα εκτύπωσης ορίζεται από το πληκτρο-
λόγιο ή από την πηγή προέλευσης δεδομένων • • •

ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Σχεδίαση φορμών εισαγωγής δεδομένων κατά 
την εκτύπωση που θα λαμβάνουν δεδομένα μέσω 
πληκτρολογίου ή σαρωτή γραμμωτού κώδικα

• • • •

Οι φόρμες εισαγωγής δεδομένων υποστηρίζουν 
δεδομένα από ζυγαριές • •

Ανάγνωση αρχείων κειμένου, βάσης δεδομένων, 
λογιστικών φύλλων, κ.λπ. • • •

Πρόσβαση σε δεδομένα πολλαπλών πινάκων • • •

Γραφικά βάσης δεδομένων • • •

Query Wizard και SQL Assistant • • •

Επιλογή εγγραφής κατά την εκτύπωση • • •

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Βασική σειριακή αρίθμηση • • • •

Προηγμένη σειριακή αρίθμηση • • •

Πλήρης υποστήριξη Unicode σε όλο το σύστημα • • • •

Λήψη δεδομένων από το ρολόι, την ημερομηνία και 
το πληκτρολόγιο • • • •

Εύκολη εισαγωγή ειδικών και «μη εκτυπώσιμων» 
χαρακτήρων • • • •

Προσαρμοζόμενα φίλτρα εισαγωγής δεδομένων 
και επικύρωση • • •

Σύνθεση προελεύσεων δεδομένων • • • •

ΕΚΔΟΣΕΙΣ EA A P B

ΕΚΤΥΠΩΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ
Αποτύπωση εικόνας κατά την εκτύπωση • • • •

Αυτόματος εντοπισμός προσώπου και περικοπή •

Κωδικοποίηση μαγνητικής λωρίδας • • • •

Κωδικοποίηση έξυπνων καρτών •

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
Έλεγχος από άλλα προγράμματα μέσω ActiveX • •

Commander Βοηθητικό πρόγραμμα ενσωμάτωσης:  
Ανιχνεύει εισερχόμενα δεδομένα, εκκινεί εργασίες 
εκτύπωσης και καταγράφει τα αποτελέσματα

• •

Καταγραφή σε αρχείο: Σφάλματα και συμβάντα • • •

Καταγραφή σε βάση δεδομένων: Σφάλματα και 
συμβάντα, καθώς και λεπτομέρειες των εργασιών 
εκτύπωσης του BarTender

 

Προσαρμοσμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου για σφάλματα και συμβάντα • •

Δημιουργία προτύπων κώδικα εκτυπωτή • •

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Το Security Center διαχειρίζεται τα δικαιώματα 
των χρηστών και κρυπτογραφεί έγγραφα • •

Το Security Center υποστηρίζει ηλεκτρονικές 
υπογραφές και καταγράφει τα αιτήματα για 
δικαιώματα

•

Κλείδωμα εγγράφων με κωδικούς πρόσβασης • • •

Κλείδωμα του BarTender σε λειτουργία «μόνο 
για εκτύπωση», που προστατεύεται με κωδικό 
πρόσβασης

• • •

Το History Explorer ελέγχει τις παλιές εργασίες 
εκτύπωσης και άλλα συμβάντα  

Καταγραφή εικόνων όλων των παραγόμενων 
εκτυπώσεων •

Στο αρχείο του εγγράφου καταγράφεται ο αριθμός 
αναθεώρησης και περιγραφές των αλλαγών • • •

Το Librarian διαχειρίζεται τη δημοσίευση, την παρα-
κολούθηση των εκδόσεων και την επαναφορά των 
εγγράφων, μέσα σε μια ασφαλή βάση δεδομένων 

•

ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ
Πιστοποίηση από την SAP όλων •

Ανάγνωση δεδομένων από έγγραφα SAP IDoc • •

Πιστοποίηση από την Oracle για τις εφαρμογές 
WMS και MSCA •

Υποστηρίζει IBM WebSphere Sensor Events •

Το Commander επεξεργάζεται ερεθίσματα από 
αρχεία, ηλεκτρονικά μηνύματα και σειριακή θύρα • •

Η βελτιωμένη έκδοση του Commander επεξεργά-
ζεται «ερεθίσματα» και δεδομένα μέσω TCP/IP •

Commander βελτιστοποιημένο για ταυτόχρονο 
έλεγχο πολλών εργασιών εκτύπωσης •

SDK βασισμένο σε .NET για τον έλεγχο ενός 
BarTender • •

SDK βασισμένο σε .NET που επιτρέπει πολλαπλά 
BarTender •

SDK βασισμένο σε .NET για αυτοματοποίηση της 
χρήσης του BarTender System Database • •

SDK βασισμένο σε .NET για αυτοματοποίηση 
της χρήσης του Librarian •

Μετατροπή διαφορετικών μορφών XML με χρήση 
του προτύπου XSL •

Οι εντολές κώδικα Script XML του BarTender 
επιταχύνουν τον αυτοματισμό και απλοποιούν 
τον απομακρυσμένο έλεγχο

•

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Υποστηρίζει αιτήματα εκτύπωσης από πολλούς 
χρήστες του δικτύου σε έναν κεντρικό διακομιστή •

Εκτύπωση μέσω δικτύου και μέσω internet μέσα 
από το πρόγραμμα προβολής ιστοσελίδων •

Υποστηρίζεται Windows Cluster Server •

Το Reprint Console επανεκτυπώνει εργασίες που 
έχουν χαθεί ή φθαρεί  

Διαμόρφωση ρυθμίσεων του επιλεγμένου 
προγράμματος οδήγησης για πολλαπλούς εκτυ-
πωτές ταυτόχρονα

 

Το Printer Maestro εμφανίζει την κατάσταση όλων 
των εργασιών εκτύπωσης των Windows σε ένα 
παράθυρο

 

Το Printer Maestro παρακολουθεί τα στοιχεία του 
εκτυπωτή σχετικά με τη χρήση των μέσων και το 
απόθεμα υλικών. Δημιουργεί προσαρμοσμένες 
ειδοποιήσεις

•



Μορφοποιήσεις δεδομένων και τύποι tag RFID
Οι εκδόσεις Automation και Enterprise Automation υποστηρίζουν τους τύπους tag EPC Gen2, 
EPC Class 1, ISO 18000-6b, ISO 15693, Tag-It, I-CODE, TagSys, My-d και Picotag. Υποστηρί-
ζονται όλες οι μορφοποιήσεις δεδομένων EPC, όπως μεταξύ άλλων οι DoD, Wal-Mart, SGTIN, 
SSCC, GIAI, GID, GRAI και SGLN.

Εκτυπωτές
Το BarTender υποστηρίζει όλους τους εκτυπωτές που διαθέτουν πρόγραμμα οδήγησης Windows, 
συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων εκτυπωτών λέιζερ, ψεκασμού και ακίδας. Η Seagull 
έχει επίσης αναπτύξει δικά της βελτιωμένα προγράμματα οδήγησης για Windows για τους 
παρακάτω εκτυπωτές:

3M
Accumax
Argox
APS
Autonics
Avery 
Dennison
Birch
Bixolon
Brady
C.Itoh

cab
Century 
Systems
Citizen
CognitiveTPG
Comtec
Datamax-
O’Neil 
Datasouth
Dedruma
Domino
Eltron

ETISYS
Evolis
General Code
Godex
Graphic 
Products
GSK
IBM
Imaje
Intermec
KROY

Markpoint
Mectec
Meto
Metrologic
Monarch
Novexx
Okabe
OPAL
Pitney Bowes
Postek
Pressiza

Printronix
Quick Label
Ring
Samsung
SATO
SII
Sumitomo
System Wave
TallyGenicom
Tharo
Thermopatch

ThermoTex
Toshiba TEC
TSC
Tyco
Unimark
Valentin
Videojet
VIPColor
Wasp
Wedderburn
Zebra

Το BarTender διαθέτει τη δυνατότητα και την 
ευελιξία να σχεδιάζει σχεδόν οποιοδήποτε 
πρότυπο γραμμωτού κώδικα ή ετικέτας. Γιατί 
όμως να δημιουργείτε τα δικά σας σχέδια από 
την αρχή αν δεν χρειάζεται; Το BarTender 
συνοδεύεται από:

 Περισσότερα από 400 προδιαμορφωμένα και 
έτοιμα για χρήση στοιχεία γραμμωτού κώδικα 
βασισμένα σε:

 59 διαφορετικές συμβολογίες γραμμωτού 
κώδικα

 12 πρόσθετα πρότυπα γραμμωτού κώδικα
 16 δείγματα για σχέδια ετικετών συμμόρφωσης

Κάντε κλικ στην παρακάτω σύνδεση για 
λεπτομέρειες.

«Συμβολογίες» έναντι «Προτύπων»: 
Αρκετές συμβολογίες γραμμωτού κώδικα 
χρησιμοποιούνται σε πάνω από ένα πρότυπο 
γραμμωτού κώδικα και/ή ετικέτας. Ορισμένες 
τρίτες εταιρείες λογισμικού υπολογίζουν τα 
πολλαπλά αυτά πρότυπα σαν ξεχωριστές 
συμβολογίες γραμμωτού κώδικα, γεγονός 
που είναι παραπλανητικό. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκε-
φθείτε την ιστοσελίδα: 

www.BarTenderSpecs.com/barcodes

Γραμμωτοί κώδικες

Το BarTender υποστηρίζει την αλλαγή της γλώσσας του περιβάλλοντος 
χρήσης, όταν ζητηθεί, μεταξύ των παρακάτω:
Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Δανέζικα, Ελληνικά, Ιαπωνικά, Ισπανικά, 
Ιταλικά, Κινεζικά (απλοποιημένα και παραδοσιακά), Κορεάτικα, Νορβηγικά, 
Ολλανδικά, Ουγγρικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά (Ευρωπαϊκά και Βραζιλιά-
νικα), Ρωσικά, Σουηδικά, Ταϊλανδέζικα, Τουρκικά, Τσέχικα και Φινλανδικά.

Διεθνής υποστήριξη γλωσσών

Υποστηριζόμενοι εκτυπωτές και πρότυπα

Η Seagull έχει την τιμή να είναι ο επίσημος 
προμηθευτής προγραμμάτων οδήγησης 
για τους πιο γνωστούς κατασκευαστές 
εκτυπωτών.

Ευκολότερα και πιο οικονομικά 
από τα «ενσωματωμένα» 
προγράμματα οδήγησης
Τα περισσότερα άλλα προγράμματα ετικετών 
εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τη μέθοδο 
της ενσωμάτωσης της υποστήριξης εκτύπω-
σης στο κύριο πρόγραμμα, η οποία εφαρμο-
ζόταν σε περιβάλλον DOS. Αυτό δημιουργεί 
προβλήματα συμβατότητας με τα Windows 
και μειώνει την απόδοση του δικτύου. 
Αντιθέτως, τα προγράμματα οδήγησης της 
Seagull μειώνουν το κόστος εκπαίδευσης και 
διαχείρισης, αφού δεν χρειάζεται εκμάθηση 
και τεχνική υποστήριξη κάποιου εξειδικευ-
μένου προγράμματος τρίτου κατασκευαστή 
που θα χρησιμοποιείται ως εναλλακτικό της 
Διαχείρισης εκτυπώσεων των Windows.

Το πλεονέκτημα του «πραγματι-
κού περιβάλλοντος Windows»
Βασίζοντας την αρχιτεκτονική εκτύπω-
σης στα πρότυπα των προγραμμάτων 
οδήγησης της Microsoft, έχουμε τα εξής 
πλεονεκτήματα:

 Κορυφαία συμβατότητα με τα Windows
 Χρήση της λειτουργίας ουράς εκτύπωσης 
των Windows για ταχύτερη εκτύπωση 

 Καλύτερη συμβατότητα με το δίκτυο και 
μεγαλύτερη ταχύτητα

 Εμφάνιση της κατάστασης του εκτυπωτή 
(π.χ. «Εκτός σύνδεσης» και «Χρειάζεται 
ταινία») στην ουρά εκτύπωσης των Windows

 Μειωμένος χρόνος εκπαίδευσης και 
ευκολότερη διαχείριση

 Ευκολότερες αναβαθμίσεις με δωρεάν 
λήψη προγραμμάτων οδήγησης

Το πλεονέκτημα Seagull
Όταν χρησιμοποιείτε τα Drivers by Seagull 
με το BarTender, εξασφαλίζετε βέλτιστα 
αποτελέσματα υψηλής ταχύτητας και 
εξελιγμένα χαρακτηριστικά τα οποία 
ενσωματώνουν οι περισσότεροι εκτυπωτές, 
όπως τα εξής:

 Σειριακή αρίθμηση και γραμμωτοί κώδικες 
που βασίζονται στον εκτυπωτή

 Κωδικοποίηση RFID και έξυπνων καρτών
 Μεταφορτώσιμες γραμματοσειρές και γραφικά
 Πρότυπα με βάση τους εκτυπωτές
 Αποθήκευση στον εκτυπωτή και επανάληψη 
χρήσης των αμετά-
βλητων τμημάτων 
των προτύπων

Προγράμματα οδήγησης

Ευρώπη: emeasales@seagullscientific.com
+34 91 435 25 25  •  +44 (0) 1926 428746 (UK) 
Κεντρικά γραφεία (Η.Π.Α.): sales@seagullscientific.com
425 641 1408  •  800 758 2001 (USA & Canada)
Ασία-Ειρηνικός: asiasales@seagullscientific.com
Ιαπωνία: japansales@seagullscientific.com
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