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Ontwerpen Afdrukken Beheren

Creëren

Automatiseer

Vertrouwd door 
honderdduizenden bedrijven 
over de hele wereld
Elke sector wordt geconfronteerd met 
haar eigen ontwikkelende regelgeving 
en standaardpraktijken. Bedrijven 
over de hele wereld vertrouwen 
op BarTender om hen te helpen te 
voldoen aan die vereisten dankzij zijn 
eenvoudige invoering en de veilige, 
configureerbare technologie. 
Hier volgen enkele voorbeelden:

   BarTender helpt chemische 
producenten, distributeurs en 
importeurs te voldoen aan de 
GHS-normen en andere belangrijke 
etiketteringvoorschriften.

   BarTender helpt bedrijven 
bij het naleven van de 
etiketteringwetgeving voor 
voedselallergenen in de EU en 
voedselveiligheid in elk land.

   BarTender wordt over de hele 
wereld gebruikt in ziekenhuizen, 
apotheken, labo's en klinieken en 
zorgt voor het verzamelen en volgen 
van gegevens.

   BarTender is een veilig 
onderdeel van FDA-conforme 
UDI-installaties voor bedrijven 
van medische apparatuur; van 
gevalideerde installaties bij 
geneesmiddelenfabrikanten; en 
van de strategieën voor logistiek, 
magazijnbeheer, transport, naleving 
en traceerbaarheid voor 's werelds 
toevoerketens.

Krachtig ontwerp met 
Intelligent Templates™
Met de exclusieve Intelligent 
Templates™ van BarTender kunnen 
bedrijven een ruime waaier aan 
flexibele labelontwerpen creëren 
zonder honderden afzonderlijke 
documenten te moeten aanmaken en 
onderhouden.

U controleert wanneer u sjablonen, 
lagen en objecten afdrukt, op basis 
van een enkele gegevensbron of 
databaseveld, of gebaseerd op 
meerdere voorwaarden. Lagen zijn 
met een wachtwoord beveiligd zodat 
onbevoegde wijzigingen onmogelijk 
zijn. Deel globale gegevensvelden 
zoals oplopende serienummers over 
alle documenten. 

Etiketten, barcodes en meer aanmaken  
en automatiseren
Met de BarTender® software kunnen organisaties over 
heel de wereld hun veiligheid, beveiliging, efficiëntie en 
naleving verbeteren door creatie en automatisering van 
het afdrukken en beheer van labels, barcodes, RFID-tags, 
plastic kaarten en meer. 

's Werelds grootste bedrijven en honderdduizenden kleine 
bedrijven vertrouwen op BarTender om hen te helpen om:

   De snelheid waarmee goederen door de toevoerketen 
lopen te versnellen

   De juiste medicatie voor de juiste persoon op het juiste 
moment te krijgen

   Ervoor te zorgen dat werknemers weten hoe ze veilig 
met gevaarlijke stoffen moeten omgaan

   Een ouder te wijzen op een mogelijk schadelijk allergeen

   Een gezondheidsinstantie in staat te stellen om de bron 
te vinden van een door voedsel overgedragen ziekte

   De retailcontrole van inkrimping en verliespreventie te 
verbeteren

   En nog veel meer...

BarTender biedt u de middelen om eenvoudig en efficiënt 
labels en sjablonen te ontwerpen, gegevensbronnen en 
bedrijfssystemen te configureren en er een verbinding 
mee te maken, en afdrukopdrachten te starten vanaf elk 
systeem, besturingssysteem of apparaat. Het helpt u bij 
de automatisering van afdrukken, de controle over de 
afdrukstatus en verbruiksartikelen, en het stroomlijnen 
van de productie. Tegelijk geeft het u een volledig en veilig 
beheer van het afdrukproces. Ten slotte kan het ervoor 
zorgen dat alle afdruksystemen beschikbaar zijn met 
toezicht en rapportage.

   Labels, kaarten en meer 
ontwerpen

   Informatie over afdruktijd 
eenvoudig invoeren met 
aanpasbare formulieren 
voor gegevensinvoer

   Ontwerpen consolideren 
met exclusieve 
Intelligent Templates™

   Het afdrukken optimaliseren 
van barcodes, labels, 
kaarten, RFID-tags en 
meer via elke printer of elk 
markeertoestel

   Afdrukken vanaf elk 
besturingssysteem, 
systeem, apparaat of 
internetbrowser

   Toezicht houden op de 
live afdrukstatus en een 
gedetailleerd overzicht van 
het systeemgebruik

   Integratie met SAP en 
Oracle

   Veilig documentbeheer 
toepassen

   Het hele systeem centraal 
beheren



Vier edities houden gelijke tred met uw groeiende bedrijf

Basic Professional Automation Enterprise Automation

Ga in enkele minuten aan de slag!

   Labels, kaarten, 
magneetstrookkaarten en meer 
ontwerpen en drukken.

   De afdruksnelheid voor elke 
printer of elk markeertoestel 
optimaliseren.

   Formulieren voor gegevensinvoer 
ontwerpen die gegevensvalidering 
bieden en de afdruktijd laten 
invoeren via het toetsenbord of 
een barcodescanner.

    Licentie per pc

Alle functies van Basic plus:

   Gegevens lezen uit CSV-
bestanden, databases en Excel. 
Eenvoudig records zoeken en 
selecteren voor afdrukken.

   Codeer RFID-labels.

    Licentie per pc

Alle functies van Professional plus:

   Automatisch afdrukken vanuit 
elk besturingssysteem, systeem 
of apparaat als reactie op 
gegevenstransacties en SDK-
aanvragen.

   Ontwerpen met 
Intelligent Templates™  
om onderhoud te beperken.

   De afdrukomgeving beveiligen 
met gebruikers- en groepsrollen.

   Toezicht houden op de live 
afdrukstatus en een gedetailleerd 
overzicht van het systeemgebruik 
weergeven.

    Licentie per printer

Alle functies van Automation plus:

   Automatisch afdrukken als reactie 
op webservice API of TCP/IP-
communicatie.

   Integratie met SAP en Oracle.

   Profiteren van een 
gecentraliseerd systeembeheer, 
afdrukken via de browser, 
gecentraliseerde sjabloonopslag 
met wijzigingsbeheer, 
ondersteuning voor elektronische 
handtekeningen, coderen van 
smartkaarten en meer.

    Licentie per printer

Aanmaken 
(ontwerpen en drukken)

Aanmaken en automatiseren 
(ontwerpen, drukken en beheren)

Uitgebreide automatisering en 
controle
Met BarTender kunnen grote 
ondernemingen hun afdruktaken centraal 
regelen, bewaken, beheren en beveiligen over 
meerdere locaties en zelfs continenten.

BarTender ondersteunt op toestemming 
gebaseerd afdrukken, formaatcodering, 
joblogging en systeemcontrole.

Afdrukken vanaf elk toestel of elke 
browser
BarTender Print Portal ondersteunt 
eenvoudig afdrukken via aanwijzen en 
aanklikken vanaf elk apparaat met een 
browser, met inbegrip van tablets en 
smartphones. 

Informatieopname in afdruktijd
Met elke editie van BarTender kunt 
u intuïtieve en efficiënte formulieren 
ontwerpen voor het invoeren van gegevens 
in afdruktijd, zonder dat u daarvoor dure 
add-ons nodig hebt. BarTender ondersteunt 
ook de opname in afdruktijd van beelden en 
het wegen van schaalgegevens in sommige 
edities.

Naadloze integratie met systemen 
en databases
Met BarTender Integration Builder is 
gesofisticeerde automatisering van drukken 
mogelijk vanaf een ruim assortiment 
bedrijfssystemen, met inbegrip van SAP en 
Oracle. De krachtige databaseconnectiviteit 
omvat een wizard met direct voorbeeld om 
u te helpen bij het opstellen van dynamische 
formulieren, het zoeken en selecteren van 
records en het invoeren van de afdruktijd. 

Geavanceerde serialisatie
BarTender levert een flexibele serialisatie 
zodat op zelf bepaalde ogenblikken unieke 
identificatiecodes kunnen worden gegeven. 

's Werelds meest uitgebreide 
barcode-ondersteuning
BarTender bevat meer dan 400 
voorgeformatteerde, gebruiksklare 
barcodecomponenten en 60 symbologieën 
evenals het volledig ondersteunen voor GS1-
normen.

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

Geavanceerde middelen voor 
het ontwerpen en afdrukken van 
kaarten
Met BarTender kunt u dubbelzijdige kaarten 
ontwerpen en afdrukken, met inbegrip 
van het coderen van magneetstroken en 
smartkaarten.

De beste 
technische 
ondersteuning in 
de sector
De legendarische 
technische 
ondersteuning 
van BarTender 
wordt geboden 
door de kantoren 
in Noord-Amerika, 
Europa en Azië.

Met de vier edities van BarTender kunt u uw systeem eenvoudig upgraden naarmate uw bedrijf groeit, zonder de extra kosten en 
complexiteit van het kopen van toegevoegde producten.



Noord- en Zuid-Amerika: Sales@SeagullScientific.com  •  +1 425 641 1408

EMEA: EMEASales@SeagullScientific.com  •  +34 91 435 25 25 

APAC: AsiaSales@SeagullScientific.com  •  +886 2 3765 2440

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

Download een gratis proefversie voor
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