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Designa Skriv ut Kontrollera

Skapa

Automatisera

Betrott av hundratusentals 
företag i hela världen
Varje bransch står inför sina 
egna föränderliga regelverk och 
vedertagna praxis. Företag runt 
om i världen litar på att BarTender 
hjälper dem att uppfylla dessa krav 
med enkel installation och säker, 
konfigurerbar teknik. 
Här är några få exempel:

   BarTender hjälper kemiska 
tillverkare, distributörer och 
importörer att uppfylla GHS-
standarder och andra viktiga 
märkningskrav.

   BarTender hjälper företag att 
följa märkningslagarna för 
födoämnesallergener i EU och 
livsmedelssäkerheten i varje land.

   BarTender distribueras på sjukhus, 
apotek, laboratorier och kliniker 
runt om i världen, vilket möjliggör 
datainsamling och spårning.

   BarTender är en säker del av FDA-
kompatibla UDI-anläggningar 
för medicintekniska företag; 
av validerade installationer av 
läkemedelstillverkare; och av 
logistiken, lagerhållningen, 
transporteringen, efterlevnaden 
och spårbarhetsstrategierna för 
världens försörjningskedjor.

Kraftfull design med 
Intelligent Templates™
Med BarTenders exklusiva 
Intelligent Templates™ kan företag 
producera ett brett utbud av flexibla 
etikettmönster utan att behöva 
skapa och underhålla hundratals 
separata dokument.

Ange när mallar, lager och till med 
objekt "ska skrivas ut" baserat på en 
enskild datakälla, ett databasfält eller 
på flera villkor. Lösenordsskyddade 
lager för att förhindra ändringar 
av obehöriga. Dela globala 
datafält såsom inkrementering av 
serienummer bland alla dokument. 

Skapa och automatisera etiketter,  
streckkoder med mera.
BarTender® är en programvara som gör det möjligt för 
organisationer runt om i världen att förbättra säkerheten, 
tryggheten, effektiviteten och efterlevnaden genom 
att skapa och automatisera tryckning och kontroll av 
etiketter, streckkoder, RFID-taggar, plastkort med mera. 

Världens största företag och hundratusentals småföretag 
förlitar sig på BarTender:

   Påskynda hastigheten på varor som rör sig genom 
försörjningskedjan

   Få rätt medicinering till rätt patient vid rätt tidpunkt

   Säkerställ att arbetare vet hur de ska hantera farliga 
ämnen på ett säkert sätt

   Varna en förälder om en potentiellt skadlig allergen

   Gör det möjligt för en hälsobyrå för att spåra en 
livsmedelsburen sjukdom tillbaka till området där den 
började

   Förbättra handelskontrollen för att förhindra 
minskning och förlust

   Och mycket mer...

BarTender ger dig verktyg för att enkelt och effektivt 
utforma etiketter och mallar, konfigurera och 
ansluta till datakällor och affärssystem samt ge 
utskriftskommandon från alla system, OS eller enheter. 
Det hjälper dig att automatisera utskrifter, övervaka 
utskriftsstatus och tillgång och att effektivisera 
produktionen samtidigt som det ger dig fullständig 
och säker kontroll av tryckprocessen. Och det kan 
säkerställa tillgängligheten av alla utskriftssystem med 
övervakning och rapportering.

   Designa etiketter, kort med 
mera

   Ange enkelt 
utskriftstidsinformation 
med anpassningsbara 
datainmatningsformulär

   Konsolidera mönster 
med exklusiva med 
Intelligent Templates™

   Optimera och påskynda 
utskrift av streckkoder, 
etiketter, kort, RFID-
taggar med mera genom 
valfri skrivare eller 
märkningsanordning

   Skriv ut från alla OS, 
system, enheter eller 
webbläsare

    Övervaka pågående 
utskriftsstatus och se 
detaljerad historik över 
systemanvändning

   Integrera med SAP and 
Oracle

   Tillämpa säker 
dokumentkontroll

   Hantera hela systemet 
centralt



Fyra upplagor håller jämna steg med din växande verksamhet

Basic Professional Automation Enterprise Automation

Kom igång på bara några minuter!

   Designa och tryck etiketter, kort 
med magnetremsor med mera.

   Optimera utskriftshastigheten 
för alla skrivare eller 
märkanordningar.

   Designa datainmatningsformulär 
som ger datavalidering och 
accepterar inmatning av 
utskriftstid från tangentbordet 
eller en streckkodsläsare.

    Licensierad per PC

Alla Basic-funktioner, plus:

   Avläsning av data från CSV-filer, 
databaser och Excel. Enkelt att 
söka och välja poster för utskrift.

   Koda RFID-etiketter.

    Licensierad per PC

Alla Professional-funktioner, plus:

   Skriv ut automatiskt från alla OS, 
system eller enheter som svar 
på dataöverföringar och SDK-
åtgärder.

   Designa med hjälp av 
Intelligent Templates™ för att 
minska underhållet.

   Säkra utskriftsmiljön med 
användar- och grupproller.

    Övervaka pågående 
utskriftsstatus och se detaljerad 
historik över systemanvändning.

    Licensierad per skrivare

Alla Automation-funktioner, plus:

   Automatisk utskrift som svar 
på webbtjänst-API eller TCP/IP-
kommunikation.

   Integrera med SAP and Oracle.

   Dra nytta av centraliserad 
systemförvaltning, webbläsarskött 
utskrift, centraliserad mallagring 
med versionskontroll, stöd för 
elektroniska signaturer, full SDK-
kontroll, kodning av smartkort och 
mycket mer.

    Licensierad per skrivare

Skapa 
(designa och skriv ut)

Skapa & automatisera 
(Designa, skriv ut och kontrollera)

Omfattande automatisering och 
kontroll
BarTender gör det möjligt för stora företag 
att centralt sköta, övervaka, hantera och 
säkra sin tryckeriverksamhet på flera platser 
och till och med på flera kontinenter.

BarTender stöder tillståndsbaserad utskrift, 
formatkryptering, loggning av jobb och 
systemrevision.

Skriv ut från alla enheter eller 
webbläsare
BarTender Print Portal stöder enkel 
peka-och-klicka-utskrift från vilken enhet 
som helst med en webbläsare, inklusive 
surfplattor och smartphones. 

Informationsinsamling för 
utskriftstid
Med alla upplagor av BarTender kan du 
utforma intuitiva och effektiva formulär 
för inmatning av data vid utskrift, utan 
att behöva kostsamma tillägg. BarTender 
stöder även infångning av bilder och 
viktskaldata vid utskrift i vissa upplagor.

Sömlös integrering med system och 
databaser
BarTender Integration Builder möjliggör 
avancerad automatisering av utskrifter 
från ett antal affärssystem, inklusive SAP 
och Oracle. Kraftfull databasanslutning 
innefattar en förhandsgranskningsguide 
som hjälper dig att skapa dynamiska 
formulär, söka och välja poster och att 
införliva inmatning av utskriftstid. 

Avancerade räknare
BarTender levererar flexibla räknare 
som möjliggör utfärdandet av 
unika serienummeridentifierare på 
anpassningsbara frekvenser. 

Världens mest omfattande stöd för  
streckkoder
BarTender innehåller över 400 
förformaterade streckkodskomponenter 
som är färdiga att använda och 60 
symbologier samt fullt stöd för GS1-
standarder.

Komplett RFID-stöd
BarTender har fullt RFID-stöd för de 
senaste etikett- och taggtyperna, inklusive 
EPC (Electronic Product Code).

Avancerade verktyg för kortdesign 
och utskrift
Med BarTender kan du designa och 
skriva ut dubbelsidiga kort, inklusive 
magnetremsa och kodning av smartkort.

Industrins bästa 
tekniska support
BarTenders 
legendariska tekniska 
support finns 
tillgänglig från kontor 
i Nordamerika, 
Europa och Asien.

Med BarTenders fyra upplagor kan du enkelt uppgradera ditt system allt eftersom ditt företag växer, utan den extra kostnad och 
komplexitet det innebär att köpa tilläggsprodukter.
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