
Το πιο αξιόπιστο λογισμικό 
στον κόσμο για ετικέτες, 
γραμμωτούς κώδικες, 
ετικέτες RFID, πλαστικές 
κάρτες και άλλα
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Το εμπιστεύονται εκατοντάδες 
χιλιάδες εταιρείες παγκοσμίως
Κάθε βιομηχανία έχει κανονισμούς 
που εξελίσσονται, και τις δικές της 
τυποποιημένες πρακτικές. Εταιρείες 
από όλο τον κόσμο εμπιστεύονται 
το BarTender προκειμένου να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, 
χάρη στην ευκολία χρήσης του και στην 
ασφαλή, προσαρμόσιμη τεχνολογία του. 
Μερικά παραδείγματα:

   Το BarTender βοηθάει τους 
παραγωγούς, διανομείς και εισαγωγείς 
χημικών ουσιών να συμμορφώνονται με 
τα πρότυπα GHS και άλλες σημαντικές 
απαιτήσεις σήμανσης.

   Το BarTender βοηθάει τις εταιρείες να 
συμμορφώνονται με τους κανόνες 
σήμανσης της ΕΕ για τα αλλεργιογόνα 
στα τρόφιμα, και τους κανόνες για τη 
διατροφική ασφάλεια σε κάθε χώρα.

   Το BarTender χρησιμοποιείται σε 
νοσοκομεία, φαρμακεία, εργαστήρια και 
κλινικές σε όλο τον κόσμο, επιτρέποντας 
τη συλλογή και παρακολούθηση 
δεδομένων.

   Το BarTender αποτελεί ασφαλές 
στοιχείο των εγκαταστάσεων 
UDI που συμμορφώνονται με τις 
οδηγίες της αμερικανικής FDA για 
εταιρείες ιατρικών συσκευών, των 
εγκεκριμένων εγκαταστάσεων 
σε φαρμακοβιομηχανίες, και των 
στρατηγικών οργάνωσης, διαχείρισης 
αποθηκών, μεταφοράς, συμμόρφωσης 
και ανιχνευσιμότητας των εφοδιαστικών 
αλυσίδων όλου του κόσμου.

Ισχυρός σχεδιασμός με 
Intelligent Templates™
Τα αποκλειστικά  Intelligent Templates™ 
του BarTender επιτρέπουν στις εταιρείες 
να παράγουν μια μεγάλη γκάμα από 
ευέλικτα σχέδια ετικετών, χωρίς την 
ανάγκη δημιουργίας και διατήρησης 
εκατοντάδων ξεχωριστών εγγράφων.

Μπορείτε να ορίσετε πότε θα 
εκτυπώνονται πρότυπα, επίπεδα, 
ακόμα και αντικείμενα, με κριτήριο μια 
μεμονωμένη προέλευση δεδομένων 
ή ένα συγκεκριμένο πεδίο της βάσης 
δεδομένων, ή με βάση πολλαπλές 
συνθήκες. Μπορείτε να προστατεύσετε 
τα επίπεδα με κωδικούς πρόσβασης, για 
την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων 
τροποποιήσεων. Χρήση γενικών πεδίων 
δεδομένων, π.χ. αυξόντων σειριακών 
αριθμών, σε όλα τα έγγραφα. 

Δημιουργία και αυτοματοποίηση ετικετών, γραμμωτών 
κωδίκων και άλλων.

Σχεδιασμός Εκτύπωση Έλεγχος

Δημιουργήστε

Αυτοματοποιήστε

Το λογισμικό BarTender® επιτρέπει σε οργανισμούς σε όλο τον 
κόσμο να βελτιώνουν την ασφάλεια, την αποδοτικότητα και 
τη συμμόρφωσή τους, δημιουργώντας και αυτοματοποιώντας 
την εκτύπωση και τον έλεγχο ετικετών, γραμμωτών κωδικών, 
ετικετών RFID, πλαστικών καρτών κτλ. 

Οι μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου, αλλά και εκατοντάδες 
χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις, βασίζονται στο BarTender για να τις 
βοηθήσει:

   Να επιταχύνουν την ταχύτητα κίνησης των αγαθών στην 
εφοδιαστική αλυσίδα

   Να χορηγήσουν τη σωστή φαρμακευτική αγωγή στον σωστό 
ασθενή τη σωστή ώρα

   Να εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν πώς να 
χειρίζονται σωστά τις επικίνδυνες ουσίες

   Να προειδοποιούν τους γονείς για δυνητικά επικίνδυνα 
αλλεργιογόνα

   Να επιτρέπουν σε υγειονομικούς φορείς να ανιχνεύουν τον 
τόπο προέλευσης παθήσεων που μεταδίδονται μέσω των 
τροφίμων

   Να βελτιώνουν τον έλεγχο της συρρίκνωσης και την πρόληψη 
απωλειών στο λιανικό εμπόριο

   Και άλλα πολλά...

Το BarTender σας παρέχει τα εργαλεία προκειμένου να 
σχεδιάζετε ετικέτες και πρότυπα, να διαμορφώνετε και να 
συνδέεστε σε πηγές δεδομένων και επιχειρησιακά συστήματα, 
και να δίνετε εντολές εκτύπωσης από οποιοδήποτε σύστημα, 
λειτουργικό ή συσκευή, εύκολα και αποτελεσματικά. Σας βοηθάει 
να αυτοματοποιείτε την εκτύπωση, να παρακολουθείτε την 
κατάσταση εκτύπωσης και τα αποθέματα, και να απλοποιείτε την 
παραγωγή, παρέχοντας παράλληλα πλήρη και ασφαλή έλεγχο 
της διαδικασίας εκτύπωσης. Μπορεί επίσης να διασφαλίσει 
τη διαθεσιμότητα όλων των συστημάτων εκτύπωσης με 
παρακολούθηση και αναφορά.

   Σχεδιασμός ετικετών, καρτών 
και άλλων

   Εύκολη καταχώρηση 
πληροφοριών κατά την 
εκτύπωση, με προσαρμόσιμα 
έντυπα καταχώρησης 
δεδομένων

   Ενοποίηση σχεδίων 
με τα αποκλειστικά 
Intelligent Templates™

   Βελτιστοποίηση και 
επιτάχυνση εκτύπωσης 
για γραμμωτούς κώδικες, 
ετικέτες, κάρτες, ετικέτες RFID 
και άλλα, από οποιονδήποτε 
εκτυπωτή ή οποιαδήποτε 
συσκευή σήμανσης

  Εκτύπωση από οποιοδήποτε 
λειτουργικό, σύστημα, 
συσκευή ή διαδικτυακό 
browser

   Ζωντανή παρακολούθηση 
κατάστασης εκτύπωσης 
και λεπτομερούς ιστορικού 
χρήσης συστήματος

   Ολοκλήρωση με SAP και 
Oracle

   Εφαρμογή ασφαλούς ελέγχου 
εγγράφων

   Κεντρική διαχείριση 
ολόκληρου του συστήματος
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Τέσσερις εκδόσεις, που συμβαδίζουν με την ανάπτυξη της επιχείρησής σας

Basic Professional Automation Enterprise Automation

Ξεκινήστε σε λίγα μόλις λεπτά!

   Σχεδιασμός και εκτύπωση ετικετών, 
καρτών, μαγνητικών καρτών και άλλων.

   Βελτιστοποίηση της ταχύτητας 
εκτύπωσης σε οποιονδήποτε εκτυπωτή 
ή οποιαδήποτε συσκευή σήμανσης.

   Σχεδιασμός φορμών εισαγωγής 
δεδομένων που παρέχουν επικύρωση 
δεδομένων και δέχονται εισαγωγή 
πληροφοριών κατά την εκτύπωση 
από το πληκτρολόγιο ή από σαρωτή 
γραμμωτού κώδικα.

    Άδεια ανά Η/Υ

Όλα τα χαρακτηριστικά του Basic, συν:

   Ανάγνωση δεδομένων από αρχεία CSV, 
βάσεις δεδομένων και Excel. Εύκολη 
αναζήτηση και επιλογή εγγραφών για 
εκτύπωση.

   Κωδικοποίηση ετικετών RFID.

    Άδεια ανά Η/Υ

Όλα τα χαρακτηριστικά του Professional, 
συν:

   Αυτόματη εκτύπωση από οποιοδήποτε 
λειτουργικό, σύστημα ή συσκευή 
μετά από συναλλαγές δεδομένων και 
αιτήματα SDK.

   Σχεδιασμός με Intelligent Templates™  
για μείωση των απαιτήσεων 
συντήρησης.

   Εξασφάλιση του περιβάλλοντος 
εκτύπωσης με ρόλους χρηστών και 
ομάδων.

   Ζωντανή παρακολούθηση κατάστασης 
εκτύπωσης και προβολή λεπτομερούς 
ιστορικού χρήσης συστήματος.

    Άδεια ανά εκτυπωτή

Όλα τα χαρακτηριστικά του Automation, 
συν:

   Αυτόματη εκτύπωση μετά από API της 
υπηρεσίας Web ή επικοινωνία TCP/IP.

   Συμβατότητα με SAP και Oracle.

   Χρήση κεντρικής διαχείρισης 
συστήματος, εκτύπωσης από browser, 
κεντρικής αποθήκευσης προτύπων με 
έλεγχο αναθεωρήσεων, υποστήριξη 
ηλεκτρονικής υπογραφής, πλήρης 
έλεγχος SDK, κωδικοποίηση έξυπνων 
καρτών, και άλλα.

    Άδεια ανά εκτυπωτή

Δημιουργία 
(Σχεδιασμός και Εκτύπωση)

Δημιουργία & Αυτοματισμός 
(Σχεδιασμός, Εκτύπωση και Έλεγχος)

Συνεκτικός αυτοματισμός και έλεγχος
Το BarTender επιτρέπει σε μεγάλες επιχειρήσεις 
να λειτουργούν, να παρακολουθούν, να 
διαχειρίζονται και να ασφαλίζουν κεντρικά 
τις εργασίες εκτύπωσης σε πολλαπλά σημεία 
παρουσίας ή ακόμη και σε πολλαπλές ηπείρους.

Το BarTender υποστηρίζει την εκτύπωση με άδεια, 
την κρυπτογράφηση μορφής, την καταχώρηση 
εργασιών και τον έλεγχο συστημάτων.

Εκτύπωση από οποιαδήποτε συσκευή 
ή browser
Το BarTender Print Portal υποστηρίζει εύκολη 
εκτύπωση point-and-click από οποιαδήποτε 
συσκευή με browser, όπως tablet και 
smartphone. 

Αποτύπωση πληροφοριών κατά την 
εκτύπωση
Κάθε έκδοση του BarTender σας επιτρέπει να 
σχεδιάζετε διαισθητικά και αποτελεσματικά 
έντυπα για την εισαγωγή δεδομένων κατά 
την εκτύπωση, χωρίς να απαιτούνται ακριβά 
πρόσθετα. Σε κάποιες εκδόσεις, το BarTender 
υποστηρίζει επίσης την αποτύπωση εικόνων και 
δεδομένων ζύγισης κατά την εκτύπωση.

Απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε 
συστήματα και βάσεις δεδομένων
Το BarTender Integration Builder επιτρέπει την 
εξελιγμένη αυτοματοποίηση εκτύπωσης από 
μεγάλη ποικιλία επιχειρησιακών συστημάτων, 
μεταξύ των οποία τα SAP και Oracle. Η ισχυρή 
συνδεσιμότητα βάσεων δεδομένων περιλαμβάνει 
οδηγό άμεσης προεπισκόπησης που σας 
επιτρέπει να δημιουργείτε δυναμικά έντυπα, 
να αναζητάτε και να επιλέγετε αρχεία, και να 
ενσωματώνετε εισαγωγή πληροφοριών κατά την 
εκτύπωση. 

Προηγμένη σειριακή αρίθμηση
Το BarTender εξασφαλίζει ευέλικτη σειριακή 
αρίθμηση, που επιτρέπει την έκδοση μοναδικών 
σειριακών ταυτοτήτων σε εξατομικευμένες 
συχνότητες. 

Η πιο ολοκληρωμένη υποστήριξη 
παγκοσμίως για γραμμωτούς κώδικες
Το BarTender περιλαμβάνει πάνω από 400 
ήδη μορφοποιημένους, έτοιμους για χρήση 
γραμμωτούς κώδικες και 60 συμβολισμούς, 
καθώς και πλήρη υποστήριξη για πρότυπα GS1.

Πλήρης υποστήριξη RFID
Το BarTender παρέχει πλήρη υποστήριξη RFID 
για τους πιο πρόσφατους τύπους ετικετών, 
συμπεριλαμβανομένου και του κώδικα 
EPC (Electronic Product Code).

Προηγμένα εργαλεία σχεδιασμού και 
εκτύπωσης καρτών
Το BarTender σας επιτρέπει να σχεδιάζετε και να 
εκτυπώνετε κάρτες δύο όψεων, με μαγνητική 
λωρίδα και κωδικοποίηση έξυπνης κάρτας.

Η καλύτερη 
τεχνική 
υποστήριξη του 
κλάδου
Η περίφημη τεχνική 
υποστήριξη του 
BarTender διατίθεται 
από γραφεία στην 
Βόρεια Αμερική, την 
Ευρώπη και την Ασία.

Οι τέσσερις εκδόσεις του BarTender σας επιτρέπουν να αναβαθμίζετε εύκολα το σύστημά σας καθώς μεγαλώνει η επιχείρησή σας, χωρίς το 
επιπρόσθετο κόστος και την πολυπλοκότητα της αγοράς πρόσθετων προϊόντων.
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Κατεβάστε δωρεάν δοκιμαστική 
έκδοση 30 ημερών στον

www.SeagullScientific.com

Ετικέτες

Γραµµωτοί κώδικες

RFID

Κάρτες
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Αμερική: Sales@SeagullScientific.com  •  +1 425 641 1408

Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική: EMEASales@SeagullScientific.com  •  +34 91 435 25 25 

Ασία-Ωκεανία: AsiaSales@SeagullScientific.com  •  +886 2 3765 2440

Ιαπωνία: JapanSales@SeagullScientific.com  •  +81 3 5847 5780
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