Günümüzün Kurumları İçin Etiket ve RFID Yazılımları
Kurumsal Güç, Windows
Düzeyinde Basit Kullanım İmkanı
Yüksek kalitede etiketlerin yazdırılması; imalat,
depolama ve dağıtım gibi tedarik zinciri işlevlerini
yönetmenin sadece bir yanıdır. Bu nedenle
BarTender hem tek başına hem de diğer yazılım
uygulamalarınızın bir parçası olarak çalışma
imkanına sahiptir. Gelişmiş entegrasyon, gelişmiş
yazıcı yönetimi ve gelişmiş güvenlik işlevleri,
dünyanın en gelişkin etiket yazılımı paketinin size
sunduğu imkanların sadece bazılarıdır.

Tartışmasız Lider
Seagull Scientific, gerçek Windows etiket
yazdırma alanında dünya lideridir. Hatta,
BarTender, hem lazer hem de termal yazıcılar
için destek sunan ilk Windows etiket yazılımıydı.
Bugün, etiket ve RFID etiket yazıcıları için gerçek
Windows sürücüleri geliştirme alanında dünya
lideriyiz. 110’dan fazla ülkede yüzbinlerce kullanıcı
için BarTender, etiket alanındaki en kolay ve en
güvenilir yazılımdır. Sizin için doğru Windows
etiket yazılımını seçmek oldukça kolaydır: Bu işi
en uzun süredir yapan şirket olmamızın yanı sıra,
en iyi yapan da biziz.
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BarTender Etiket Tasarımını Basitleştirir
Öğrenmesi Kolay, Kullanması Kolay

Diğer Yazılımlarla Entegrasyon

Gelişmiş ve Kullanıcıya
Özel Serileştirme

Sezgisel kullanıma uygun fare hareketleri,
yardımcı “sihirbazlar” ve yazılımın görünümü ile kullanım şekline gösterdiğimiz çok
dikkatli özen sayesinde, programı ilk defa
çalıştıran kullanıcılar kolayca kullanabiliyor.
Ayrıca, programın kullanımında
uzmanlaştıkça,
çeşitli gelişmiş
özellikler sayesinde istediğiniz tasarım imkanlarına
erişebiliyorsunuz.

Akıllı “Sihirbazlar”
A
Çok sayıda “Sihirbaz” ile,
yazdırma performansınızı etkileyen
ve önemli etiket standartlarına
uyumunuzu belirleyen önemli tasarım
kararlarında adım adım yardım alabilirsiniz.

En basit seri sayılardan,
en gelişmiş kullanıcıya özel
ardışık sayılara kadar istediğiniz her şeyi üretebilirsiniz.

Tam Sistem Unicode

BarTender’in güçlü özelliklerinin çoğu,
diğer yazılımlarla birlikte çalışacak şekilde
geliştirilmiştir.

Güçlü ve Esnek Veri Erişimi
En basit seçim listesinden, en gelişmiş
SQL sorgularına kadar uzanan, bir dizi veri
seçme yöntemi kullanabilirsiniz.

Dünya üzerinde neredeyse
tüm dillerden karakterleri
tek bir etikette bir araya
getirebilirsiniz. Dosya adları
ile yazıcı, sunucu ve alan
adları için “tam sistem”
Unicode desteği mevcuttur.

Parola Koruması
BarTender’i “salt yazdırma” moduna
kilitleyerek, yetkisi olmayan kişilerin
etiketlerde değişiklik yapmasını
önleyebilirsiniz.
“Anında” Barkod Elde Edebilirsiniz! Hızlı bir “sürükle
ve bırak” hareketi ile nesneler yaratabilirsiniz.

Benzersiz Font Denetimi

Uyumlu Etiketler ve
Yazdırmaya Hazır Formatlar

Şaşırtıcı derecede çok sayıda Windows
ve yazıcı fontuna erişebilirsiniz. Paragraflar
içerisinde metin stilleri karışık olarak
kullanabilir ve bunları farklı veri tabanı
alanlarına bağlayabilirsiniz.

İster yazdırmaya hazır formatlarımızı
kullanın, ister yepyeni etiketler tasarlayın,
binlerce uyumlu etiket standardını
karşılayacak güce ve esnekliğe sahip
olacaksınız.

Gerçek Kurumsal Yazdırma Yönetimi

Sorgu ekranı, karmaşık aramalar tanımlamak için basit bir yol
sunar.
Hassas görüntüleme ve baskı ön izlemesi yardımıyla, etiket
harcamadan hızla tasarım yapabilirsiniz.

Kayıp Veya Hasarlı Etiketlerin
Kolayca Tekrar Yazdırılması

5,000’i aşkın etiket stok büyüklüğü arasından seçin yapabilirsiniz veya kendinize özel bir büyüklük tanımlayabilirsiniz.

Bazı etiketlerin kaybolması veya zarar görmesi
durumunda, History Explorer (İşlem Tarihcesi) veya Reprint Console (Tekrar Yazdırma
Konsolu)’nu kullanarak ilgili yazdırma işi kayıtlarına hızla erişebilir ve işlerinizin kopyalarını
aynen yazdırabilirsiniz.

Yüksek Güvenlik Denetimlerine Hazır

Yerel ve HTML Uyumlu
Veri Giriş Formları
Yazdırma zamanında veri girişi için kullanıcıya
özel formları kolayca tasarlayabilirsiniz Enterprise Print Server sürümü ile, iletişim kutularını
web tarayıcınızda bile görüntüleyebilirsiniz!

Askeri, eczacılık kimyasal alanlar ile yüksek güvenlik gerektiren diğer alanlardaki gereksinimleri karşılayacak şekilde, neredeyse tüm yazdırma
işlerinin günlüğü ayrıntılı şekilde güvenli bir SQL
veri tabanına kaydedilebilir. Yazdırılan etiketlerin
görüntüleri bile yazdırılma anında depolanabilir.
Bunun ardından, “History Explorer (İşlem Tarihçesi)” özelliğini kullanarak, eski yazdırma işlerini
inceleyebilir, verileri doğrulayabilir, operatörü
onaylayabilir ve başka işlemler yapabilirsiniz.

Yazıcı sarf malzemeleri ile bunun haricindeki yazıcı parçalarının envanter seviyelerini takip edebilirsiniz.

Çoğu Veri Tabanından
Okuma Yapabilirsiniz

Başka Yazılımlar İçerisinden
Şeffaf İşletim

BarTender ile bir ağ üzerindeki metinlere,
hesap tablolarına ve veri tabanlarına
kolayca erişebilirsiniz. Buna, endiüstri
standardı ve firmaya özel onlarca veri
formatı için Microsoft ODBC ve OLE DB
desteği de dahildir; LINUX, AS/400, Oracle
ve diğer Windows dışı platformlar bile
desteklenmektedir.

BarTender’a diğer yazılımlarınızın içerisinden
kumanda ettiğiniz zaman, kullanıcılarınız,
etiketleri yazdıran uygulamanın BarTender
olduğunu bilmek zorunda bile değildir.

BarTender; SAP’ın NetWeaver platformunda
SAP Otomatik Tanımlama Altyapısı (AII) için
SAP sertifikalı bir arabirim sunmaktadır. SAP
IDoc platformları da desteklenmektedir.

Enterprise sürümleri ile birlikte gelen
Commander yardımcı yazılımı sayesinde,
BarTender’a doğrudan kumanda edemeyen
programlar da, bir “tetik” dosyasına yazma
işlemiyle veya e-posta yoluyle etiket işleri
başlatabilir. Print Server sürümü aynı
zamanda TCP/IP soket iletişimi verilerini
işleyebilir. Commander bu tetikleri saptar
ve BarTender’ı uyandırır, BarTender da
verilerinizi okur ve etiketlerinizi yazdırır.

Commander üç tür
tetik destekler

Enterprise Print Server sürümü ile, etiketlerinizin küçük ön izleme resimlerine neredeyse
her yerden bakabilirsiniz ve merkezi bir BarTender kopyası tarafından işlenmek üzere
yazdırma işleri başlatabilirsiniz.

Visual Basic Script Kullanarak Kendi
Özelliklerinizi Ekleyebilirsiniz
Visual Basic “Script Assistant” (Komut Dosyaları
Yardımcısı) ile BarTender’i özelleştirerek, geniş bir
dizi gelişmiş veri işleme görevlerini yürütebilirsiniz.

Geçmiş yazdırma işlerinizin dijital kayıtlarını bulmak ve gözden
geçirmek için History Explorer (İşlem Tarihcesi)’ni kullanabilirsiniz.

Endüstriyel Sembol Kütüphaneleri
Elektrik, tehlikeli maddeler, ambalaj ve daha pek
çok kategoride yüzlerce kaliteli, ölçeklenebilir
sembol arasından seçim yapabilirsiniz.

Otomatik ID Teknolojisinin Gelecek
Kuşağı İçin Güç ve Esneklik

Özel entegrasyon projelerinizi sıfırdan
oluşturmak yerine, “.NET” yazılım geliştirme kitlerimizde yer alan hazır kodları kullanarak işinizi çok daha hızlı bitirebilirsiniz.

RFID Enterprise sürümü ile, barkodlar
ve diğer etiket nesnelerini yaratırken
çalıştığınız şekilde, “sürükle ve bırak”
yönetimi kullanarak RFID nesneleri
etiket tasarımlarınıza yerleştirebilirsiniz.

Yazıcı SDK’sı: Bir seferde tek bir
BarTender’a kumanda etmek için
önceden yazılmış VB.NET ve C#
prosedürleri.
Yazıcı Sunucusu SDK’sı: Aynı anda
birden fazla BarTender’a kumanda
etme seçeneği sunarak, daha yüksek
performansta çalışma imkanı verir.
Örnek Web Uygulaması: Web tarayıcısı
yazdırma işleri için örnek bir ASP.NET
uygulaması.

Gelişmiş Olay Yönetimi ve İş Günlükleri
BarTender’ın Enterprise sürümleri, güvenlik
denetimlerini desteklemek ve otomatikleştirilmiş
yazdırma işlerinin başarılı olmasını sağlamak için;
yazdırma işi bilgileri, etiket görüntüleri, uyarılar ve
hatalar hakkında SQL veri tabanlarında oldukça
ayrıntılı günlüklerin tutulmasına imkan verir.

Uyarı Mesajları Arıza Sürelerini Kısaltır
Uyarılar ve hatalar hakkında otomatik
e-postalar gönderilmesi sayesinde, sorunlardan anında haberdar olursunuz.

Commander sayesinde, neredeyse her tür sistemde (Linux/UNIX,
AS/400, AIX, vs.) üretilen verileri kullanarak ve kod yazmaya gerek
kalmadan BarTender denetlenebilir.

Windows Dışı Sistemler
Üzerinden Kolay Kumanda
Commander ve BarTender Windows
üzerinde çalışsa da, tetikleyici olayların
hangi işletim sisteminden geldiği bu
uygulamalar için farketmez.

Yazıcı Kodu İhraç Etme
BarTender Enterprise sürümleri, etiket işlerini
doğrudan yazdırmanın ötesinde, başka
programlar tarafından düzenlenmek ve
yazdırılmak üzere, özel olarak formatlanmış
Yazıcı Kod Şablonları ihraç edebilir. Bu
şablonlar ayrıca değişik donanım cihazlarına
indirilebilir. Kullanım alanları arasında şunlar
da yer almaktadır:
XML Etkin Yazıcı yapılandırması ve etiket
formatı indirme.
Yazıcılara doğrudan bağlanan KeyPad
Cihazları.

Merkezi Yazdırma Seçenekleri
Enterprise Print Server sürümü ile, çok
sayıda ağ kullanıcısı, tek bir BarTender kopyası tarafından işlenmek üzere, etiket işleri
tanımlayabilir, başlatabilir ve yönlendirebilir.

SAPscript-ITF kullanan SAP
Entegrasyonları.
Tüm işletim sistemleri (CE, PocketPC,
Palm, Linux, vs.) için Özel Programlar

Tetik ve tarayıcı talepleri işlenir ve
BarTender’a gönderilir

En Son Etiket Türleri ve Veri
Formatları İçin Destek
RFID Enterprise sürümü, EPC Class 1,
Gen2, ISO 18000-6b, ISO 15693, Tag-It,
I-CODE, TagSys, My-d, Picotag ve daha
pek çok etiket türü dahil olmak üzere, en
yaygın olarak kullanılan çoğu etiket
türünü destekler.
Desteklenen
veri formatları
arasında WalMart, DoD, EPC
ve özel formatlar
mevcuttur.

Ekran Üzerinde RFID Etiket
Görüntülemesi
Ekran üzerinde RFID anteninin, yongasının ve saydam tabanın “hayalet”
anahatlarının görüntülenmesi sayesinde, istenmeyen yerlere yazdırma
yapmaktan kaçınabilirsiniz.

TCP / IP *

Metin
SAP
Oracle
XML ve
Diğer Veri
Formatları

Tetik Görev
İşleyicileri
E-posta

Her tür platform üzerindeki herhangi
bir web tarayıcısından yazdırma
işleri görüntülenebilir, seçilebilir ve
başlatılabilir*

Ağ
Klasöründe
Dosya

Web Print
Server *
İsteğe Bağlı Özel
ActiveX ve XML

Yazıcı Sürücüleri

Web Tarayıcısından Yazdırma Seçeneği

Printer Maestro (Yazıcı Şefi) ile ağınızın her bir noktasındaki yazdırma işlerini yönetebilir ve
ortam kullanımını takip edebilirsiniz.

“Tetik” Temelli Entegrasyonlar

Komutlar

Tedarik zinciri işlemleri
etiket(ler)e gereksinim
duyar

İş akışınıza uyumlu bir şekilde, kullanıcıya özel veri
giriş ekranları tasarlayabilirsiniz.

Şeritlerin, etiket
stoklarının ve diğer sarf
malzemelerinin kullanımını
yazıcı üzerinden takip
edebilirsiniz.

Enterprise sürümleri, en üst düzey
entegrasyon görevleri için bile Microsoft
ActiveX desteği sunar. İş durumu sorguları
dahil olmak üzere, çok sayıda kumanda
işlevi desteklenir.

Tüm platformlarda çalışan her tür programdan
gelen otomatik talepler

Uyarılar: “Şerit azaldı” uyarıları, hatalar ve
diğer durumlarla ilgili bildirimler, e-posta
veya metin iletileri aracılığıyla bilgisayarınıza
veya cep telefonunuza gönderilebilir.

Güvenlik, program, ve
spooler (biriktirici) ayarları
dahil olmak üzere, aynı
andan birden çok yazıcı
için temel sürücü ayarlarını topluca seçebilir ve
yapılandırabilirsiniz.

Enterprise Print Server sürümü, bir takım
daha gelişmiş XML
entegrasyon işlevleri
sunar. Bunlar arasında,
Oracle’ın WMS ve
MSCA uygulamalarından
gelen XML “etiket talepleri”nin otomatik olarak ayrıştırılması ve işlenmesi de vardır.

“.NET” SDK’ları İle
Entegrasyon Kolaylaşır

BarTender

Daha sonra gözden geçirmek üzere
BarTender’a ait ve BarTender dışında
gerçekleşen yazdırma işlerine dair yazıcı
olaylarının günlüğünü
tutabilirsiniz.

Oracle ve Diğer XML Formatları

ActiveX Otomasyonu

İlk kez BarTender 9.0 ile birlikte sunulan Printer Maestro (Yazıcı Şefi) yardımcı uygulamasının yazıcılar
ve yazdırma işleri üzerinde sağladığı denetim imkanları, Windows’un sunduğu imkanların ötesindedir.
Tek bir pencere ile tüm yazıcı ağınızı
ve sürmekte olan tüm yazdırma işlerinizi
(BarTender dışındaki yazdırma işlerini de)
görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

RFID Etiket Desteği

İstenilen sayıda PC üzerinde tasarım yapmak,
yazdırmak ve sunum
gerçekleştirmek
için BarTender’ı
kullanabilirsiniz

Ekranda RFID etiketlerinin
görüntülenmesi sayesinde etiket
tasarımınızı optimize edebilirsiniz.

Ücretsiz Teknik
Destek

Enterprise
Edition

* Enterprise Print Server sürümü gerektirir

Herhangi bir LAN veya
WAN yazıcısı

İnternet üzerindeki
yazıcılar

Tedarik zincirinin sonraki
safhası için hazır

ABD, Avrupa ve Asya ofislerimiz birlikte
çalışarak, her iş günü 24 saat boyunca,
telefonla ve e-posta üzerinden ücretsiz
destek vermektedir.
BarTender’ın doğru sürümünü seçmek için lütfen
özellik kıyaslama ızgarasına bakın.

9.1 Versiyonundaki
Yenilikler
Bu ekstra sayfada BarTender’ın 9.1
versiyonunda eklenen özellikler anlatılmıştır.
(Daha fazla detay için, lütfen web sitemizdeki
“What’s New in BarTender 9.1” sayfasına
bakın.)

22 Dile Çevrilmiştir
Bu sayfada İngilizce olarak gösterilen yeni
kullanıcı arabirimleri ya zaten çevrilmiştir
ya da çevrilme safhasındadır.

BarTender Security Center Tanıtımı
Yeni Security Center modülündeki yetki yönetimi ve kullanıcı girişi fonksiyonları ilaç
sanayi, askeri ve diğer yüksek-güvenlik isteyen sektörlerle uyumu kolaylaştırır. Özellikler
aşağıdaki maddeleri içerir:
Özel İzinler hangi kullanıcı ve grubun hangi işlemi yapacağını belirler.
Kullanıcı Yetkisi Genişlemesi yöneticilerin bir kullanıcının ayrıcalıklarını geçici olarak
arttırmasını sağlar.
Etiket Formatı Şifreleme etiket tasarımlarının güvenli olmayan sistemlerde değiştirilmesini
önler.
İzin İstek Kütüğü üretim denetimleri için sizi hazır tutar.
Elektronik İmzalar kimlik onayı için istenir ve kaydı tutulur.

“Takılmış” İşleri Bir Yazıcıdan
Diğerine Aktarma
Etiket işleri yazıcı arızasından ya da daha
çok etiket ihtiyacından dolayı zaman
zaman Windows yazım sırasında “takılır”.
Artık Printer Maestro ile takılmış işlerinizi
basit bir “sürükle ve bırak” hareketiyle
başka bir yazıcıya (hatta farklı markada
olan) yönlendirebilirsiniz.

Printer Maestro Yazdırma
İşlerini Kaydetme
Artık tüm Windows Yazdırma işleri (sadece
BarTender’inkileri değil) hakkındaki önemli
olayları kaydedebilirsiniz.

BarTender Security Center i tüm Enterprise sürümleriyle verilir. (Elektronik imzalar ve izin
isteklerinin kayıtları Enterprise Print Server sürümünü gerektirir.) Etiket sistem güvenliği

hakkında daha fazla detay için, lütfen web sayfamızdaki tanıtım belgesine bakınız.

Yeni History Explorer Kayıtlarının Gösterimi
Yeni Security Center ve Printer Maestro fonksiyonlarına destek olarak, History
Explorer dört ek görünüm sunar.

Etiket Formatı Şifreleri
Her bir etiket formatını her biri için
değişik şifreler kullanarak kilitleyebilirsiniz.
(BarTender Security Center bağlı
değildir.)

“Ek” Asya Dilleri karakterleri
BarTender 16 adet ilave edilen Unicode
“düzlemde” bulunan Ek Karakterleri
görüntüler ve yazdırır.

Uluslararası Karakterlerin
Geliştirilmiş Bar Kod Kodlaması
BarTender artık, Batı harici Avrupa
metinlerini çeşitli 2B barkod sembolojilerine
kodlamak için ilave seçeneklerden
yararlanmaktadır.
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Bu sayfada gösterilen uygulamaların
kullanıcı ara yüzleri tercüme edilmiştir ya da
tercüme edilmektedir.

“Librarian” İle Gözden Geçirme
Denetimini Güvenli Bir Şekilde
Yapabilirsiniz
Yepyeni BarTender Librarian ile büyük
kullanıcı grupları, tasarımcılar ve yöneticiler;
etiket formatlarının ve diğer dosyaların depolanmasını ve gözden geçirilmesini, güvenli
bir şekilde, işbirliği içerisinde yönetebilir.
(Enterprise Print Server sürümü gerektirir.)
Güvenliği Artırın: Etiket formatlarını sabit
diskinizde ‘herhangi’ bir yerde tutacağınıza,
güvenli bir veri tabanında depolayın.
İş Akışınızı Yönetin: (“Önerildi” ve
“Yayınlandı” gibi) kullanıcıların değiştirebileceği
özel durumlar belirleyebilirsiniz.
Gözden Geçirme Geçmişini
Takip Edin: Belgelerin her bir yeni
sürümünü, kullanıcı yorumları ve zaman
damgası ile birlikte depolayın.
Geriye Alma: İstediğiniz zaman daha eski
sürümlere geri dönebilirsiniz.

Yeni Batch Maker yardımcı yazılımı ile,
birden fazla etiket formatını tek bir “toplu
iş” olarak yazdırmak amacıyla kolayca
belirleyebilirsiniz. Toplu işler hem Batch
Maker içerisinden, hem de BarTender,
Print Station ve Windows Explorer
2
içerisinden yazdırılabilir.

®
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“Batch Maker” İle Birden Fazla
Etiket İşini Birleştirebilirsiniz

ws
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9.2 Versiyonundaki Yenilikler
Bu ekstra sayfada BarTender’ın 9.2 versiyonunda eklenen özellikler anlatılmıştır. (Daha
fazla detay için, lütfen web sitemizdeki “What’s
New in BarTender 9.2” sayfasına bakın.)
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çekebilir ve özel yazılım paketlerinden
dönüştürme yaparken bunları tasarım
şablonları olarak kullanabilirsiniz.
1

Tarayıcı ve Fotoğraf
Makinesi Desteği
Etiketlerinize grafik eklerken mevcut
dosyaları ithal etmeye bir alternatif
olarak, BarTender artık her tür TWAIN
ve WIA aygıtından doğrudan görüntü
edinebiliyor. Görüntüleri bir etiketin
parçası olarak yazdırmaya ilave olarak,
mevcut etiketlerin fotoğraflarını

Etiketlerde yazdırmak veya tasarım şablonları olarak kullanmak amacıyla
fotoğraf ithal edebilirsiniz.

Tek Bir Fare Tıklamasıyla Yazdırma İşlerini Başlatın
BarTender’daki yeni “Print Station” yardımcı yazılımı sayesinde teknik bilgisi az olan kullanıcılar,
bir etiket tasarım programının içerisine girmeden, sadece işaret edip tıklayarak etiket yazdırabilir.
İnanılmaz Derecede Kolay: Kullanıcıların bir yazdırma işini başlatmak için tek yapmaları
gereken, istedikleri etiket formatına, Batch Maker toplu işine veya BarTender XML Komut
Dosyası’na tıklamaları yeterlidir.
İsteğe Bağlı Bilgi İstemleri: BarTender’ın isteğe bağlı olarak beliren “bilgi istemleri”ni
tümüyle destekler.
Tam Ekran Modu: PC’lerin adanmış yazdırma istasyonları olarak kullanılmasına imkan verir.

Librarian ile etiket formatlarındaki değişiklikleri güvenli bir
şekilde yönetebilirsiniz.

Commander™ İle Artık Durum
Yanıtı İletiliyor
BarTender’a kumanda etmek için
Commander orta katman uygulamasını
kullanan programlar, artık bir TCP/IP
bağlantı noktası veya bir dosya üzerinden
önemli durum bilgileri alabilecekler.

Print Station ile, işaret edip tıklayarak BarTender etiket formatlarınızı kolayca yazdırabilirsiniz.
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Beş Sürümün Karşılaştırılması
Kurumsal Lisans
Enterprise sürümlerinin üçü de sınırsız sayıda ağ kullanıcısına izin verir. Verilen lisans, ağ tarafından BarTender
üzerinde kullanılacak yazıcı sayısını temel alır.

SÜRÜMLER 3E P B

Verilen lisans, yazıcı sayısını temel alır

Enterprise Sürümlerinin Üçü Birden
İlk tablodaki “3E” sütunu, Enterprise
3E
sürümlerinin üçü tarafından desteklenen
özellikleri gösterir.

ActiveX kullanarak diğer programlardan
denetim imkanı

•

•

•

•

Commander entegrasyon yardımcı yazılımı: Gelen verileri algılar, yazdırma işini
başlatır ve sonuçların günlüğünü tutar.

•

•

•

•

•

•

•

•

Hataların ve olayların dosya üzerinde
günlüğünün tutulması

•

•

•

•

•

♦ ♦ ♦

•

•

•

Hataların, olayların ve yazdırma işi
ayrıntılarının veri tabanı içerisinde
günlüğünün tutulması

•

•

Özelleştirilebilen hata ve olay e-postaları

•

•

•

Yazıcı kod şablonu oluşturma

•

•

•

•
•

•

•

•

Gerçek WYSIWYG etiket tasarımı

•

Çok sayıda grafik formatı ithal edebilme

•

Endüstriyel sembol font kütüphaneleri
Nesnelerin onda bir derece döndürülebilmesi
Başka programlara barkod ihraç etme

Verilen lisans, PC sayısını temel alır
Ücretsiz telefon ve e-posta desteği

SÜRÜMLER EP RE E P B
STANDART ENTEGRASYON

GENEL

ETİKET TASARIMI

Enterprise Print Server

Sınırsız sayıda işlem geri alma / tekrarlama

•

•

•

Merkezi yazdırma ve yönetim için gelişmiş
sunucu işlevlerine sahip en güçlü
sürümümüz. En gelişmiş entegrasyon özelliklerimizi sunmaktadır. Yazıcı Şefi (Printer Maestro) ile tüm
yazıcı ağınızı yönetebilirsiniz. İş günlükleri, İşlem
Tarihcesi (History Explorer) ve Tekrar yazdırma
özelliği, hem yerel hem de merkezi veri tabanını
destekler. Yazıcı parçaları envanteri ile yazıcı
içerisindeki ortamların kullanımının takibi. RFID
Enterprise içerisindeki tüm özelliklere sahiptir.

Tam renk desteği

•

•

•

Yazdırma sırasında veri istemi

•

•

•

“Yazdırmaya hazır” format kütüphanesi

•

•

•

Tekrar kullanılabilir bileşen yaratma

•

•

•

Muazzam sayıda ad ve marka etiket
büyüklüğü içeren veri tabanı

•

•

•

RFID DESTEĞİ

Metrik ve İngiliz ölçü sistemi

•

•

•

RFID verilerini metin ve barkod
biçiminde kopyalama imkanı

•

•

Parola koruması

•

•

Yazma koruması desteği

•

•

Segment ve Başlama Bloğu desteği; birden
fazla bloğa yazma dahil olmak üzere

•

•

Yazıcının RFID opsiyonlarını ayarlama
özelliğine sahip

•

•

EP

RFID Enterprise
RE

Enterprise sürümünün tüm özelliklerine
ek olarak RFID desteği sunar.

Enterprise
BarTender’in en güçlü etiket tasarım
E
özelliklerinin tümüne sahiptir; buna ek olarak,
diğer yazılımların içerisinden otomatik kumanda
imkanına yönelik standart entegrasyon özelliklerimizi
sunar. RFID, geliştirilmiş sunucu işlevleri veya yazıcı
sarf malzemelerinin envanter denetimi yoktur. Printer
Maestro sadece yerel PC tarafından görünen ağ
yazıcılarını yönetir. İş günlükleri, İşlem Tarihcesi
(History Explorer) ve Tekrar yazdırma özelliği sadece
yerel veri tabanını destekler.

METİN
Ekranda metin düzenleme ve büyüklük
ayarlama

•

•

•

Windows ve yazıcı temelli font kullanımı

•

•

•

Zengin metin formatlama

•

•

Metinleri dörtgenler içerisine sığdırmak için
büyüklüklerini otomatik ayarlama

•

•

Paragraf hizalama ve boşluk ayarlama

•

•

Paragrafların iki yana yaslanması ve girinti
oluşturma

•

•

•

BARKODLAR
Çok sayıda 1 Boyutlu ve 2 Boyutlu semboloji

•

•

•

Sınırsız genişlik ve yükseklik

•

•

•

GS1-128 (UCC/EAN 128) kurulum sihirbazı

•

•

•

Otomatik kontrol hanesi imkanı

•

•

•

Sıralı numaralandırılmış barkodlar

•

•

•

Özelleştirilebilir karakter şablonu

•

•

•

YAZDIRMA
•

•

•

Gerçek Windows sürücüleri, Windows
spooler (biriktirici) kullanma

•

•

•

XML etkin yazıcıların desteklenmesi

•

PC Lisansı

Yazıcı temelli barkodlar, seri numaralar ve
kopyalar için destek

•

•

•

Professional ve Basic sürümleri için verilen lisans,
üzerinde BarTender kurulu PC sayısını temel alır.

Klavye ve veri tabanından etiket kopya
sayımı kontrolü

Enterprise sürümünün tüm tasarım
özellikleri ve veri erişim özelliklerinin çoğu
vardır, ancak başka yazılımlar üzerinden otomasyon özelliği yoktur. Yazıcı Şefi (Printer Maestro)
sadece yerel PC tarafından görünen ağ yazıcılarını
yönetir. İş günlükleri, İşlem Tarihcesi (History
Explorer), Tekrar yazdırma desteği veya yazıcı sarf
malzemelerinin envanter denetimi yoktur.

•

•

Temel serileştirme (artırım haneleri)

•

•

Gelişmiş serileştirme

•

•

Metin dosyaları, veri tabanları, hesap
tabloları, vs. okuma

•

•

Çoklu tablo veri erişimi

•

•

Veri tabanı temelli grafikler

•

•

Sorgu sihirbazı ve SQL asistanı

•

•

Yazdırma sırasında kayıt seçimi

•

•

•

VERİ TABANI SEÇENEKLERİ

VERİ İŞLEME
Tam sistem Unicode desteği

•

•

•

Basic

Zaman, tarih ve klavyeden veri alma

•

•

•

BarTender’ın en önemli tasarım özellikleri
vardır, ancak veri tabanı erişimi, otomasyon
özelliği ve Yazıcı Şefi (Printer Maestro) yoktur.

Özel ve “yazdırılamayan” karakterlerin
kolayca girilmesi

•

•

•

VBScript kullanarak özelleştirme yapılması

•

•

Özelleştirilebilir veri giriş filtreleri ve
doğrulama

•

•

Dizelerin birleştirilmesi

•

•

B

Daha fazla bilgi edinmek için lütfen web
sitemizde bulunan “Full Details” (Tüm
Ayrıntılar) broşürüne bakınız. (Yalnızca
İngilizce kopyası edinilebilir.)

BarTender yazdırma işlerinin günlüğü tutulurken etiket görüntülerinin dahil edilmesi

•

History Explorer kullanılarak günlüklerin
incelenmesi ve etiket işlerinin
doğrulanması

♦ ♦ ♦

AII entegrasyonu için SAP sertifikasyonu

•

Bir TCP/IP soketi kullanılarak Oracle
XML entegrasyonu

•

Commander’ın gelişmiş sürümü tarafından TCP/IP tetikleri ile verisinin işlenmesi

•

XSL ile değişik XML formatlarının
dönüştürülmesi

•

BarTender XML Komut Dosyaları ile
otomasyonun hızlandırılması ve uzaktan
kumanda işlerinin basitleştirilmesi

•

Commander, mevcut işlerin bitmesini
beklemeden, yeni yazdırma işleri alacak,
başlatacak ve takip edecek şekilde
optimize edilmiştir

•

Bir defada tek bir BarTender’ı
denetlemek için .NET SDK

•

Aynı anda birden çok BarTender’ı
denetlemek için .NET SDK

•

Web yazdırma uygulamaları geliştirmek
için .NET SDK

•

•

•

PAYLAŞILAN MERKEZİ YAZDIRMA SERVİSLERİ

SERİLEŞTİRME

P

YÜKSEK GÜVENLİK DENETİMLERİ İLE UYUMLU

GELİŞMİŞ ENTEGRASYON

Desteklenen 1,900’ü aşkın etiket yazıcısı

Professional

•

Çok sayıda ağ kullanıcısından gelen
yazdırma taleplerini destekler

•

Bir web tarayıcısı çalıştırabilen tüm
işletim sistemlerinden yazdırma işlerine
kolayca kumanda edilebilir

•

KURUMSAL YAZDIRMA YÖNETİMİ
Windows Cluster Server desteklenmektedir

•

Tekrar yazdırma işlevi ile kayıp veya
hasarlı etiketleri arayıp, bunları yerine
koyabilirsiniz

♦ ♦ ♦

Aynı anda birden fazla yazıcı
için güvenlik, spooler (biriktirici)
ve diğer seçili sürücü ayarlarını
yapılandırabilirsiniz

•

•

•

Yerel olarak erişilebilen tüm
yazıcılardaki tüm Windows yazdırma
işlerinin durumunu tek bir pencerede
görüntüleyebilirsiniz

•

•

•

Ağ üzerindeki tüm Windows yazdırma
işlerinin durumunu tek bir pencerede
görüntüleyebilirsiniz

•

Tüm Windows yazdırma işleri için yazıcı
olaylarının günlüğünü tutabilirsiniz

•

Yazıcı olayları ve düşük envanter seviyeleri için özel uyarılar tanımlayabilirsiniz

•

Yazıcı parçaları envanteri ile yazıcı
içerisindeki ortamların kullanımının
takip edebilirsiniz

•

♦ Paylaşılabilir merkezi veri tabanı desteği mevcuttur
♦ Sadece yerel veri tabanını destekler

Desteklenen Yazıcılar ve Standartlar

Yazıcı sürücüleri

Yazıcılar
BarTender; çoğu lazer, mürekkep püskürtmeli veya nokta-matris yazıcı dahil olmak
üzere, Windows sürücüsü olan tüm yazıcıları destekler. Seagull ayrıca, aşağıdaki
üreticiler için kendi özel Windows sürücülerini geliştirmiştir:
General Code

Monarch

Quick Label

Toshiba TEC

Argox

Century
Systems

Godex

Novexx

Ring

TSC

ASTECH

Citizen

O’Neil

Samsung

Tyco

APS

Cognitive
Solutions

Graphic
Products

Okabe

SATO

UBI

OPAL

SII

Unimark

Paxar

Sumitomo

Valentin

Accumax

Autonics
Avery
Dennison

Comtec

IBM
Imaje

Datamax

Intermec

Birch

Datasouth

KROY

Pitney Bowes

System Wave

VIPColor

Brady

Dedruma

Markpoint

Postek

Tharo

Wasp

Thermopatch

Wedderburn

ThermoTex

Zebra

C.Itoh

Eltron

Meto

Pressiza

cab

ETISYS

Metrologic

Printronix

Seagull, dünyanın en büyük etiket
yazıcısı üreticilerinin resmi sürücü sağlayıcısı olmaktan gurur duymaktadır.

“Gömülü” Sürücülere Göre
Daha Kolay ve Daha Hesaplı
Çoğu diğer etiket programı hala eski
DOS yöntemini kullanarak, ana programa yazdırma desteği “gömmektedir”. Bu
yöntem, Windows uyumluluk sorunları
yaratır ve ağ performansını olumsuz etkiler. Buna karşın Seagull sürücüleri, Windows Print Manager (Windows Yazdırma
Yöneticisi) gibi firmaya özel bir alternatifi
öğrenmenizi gerektirmediği için, eğitim
ve yönetim masraflarını azaltır.

“Gerçek Windows” Avantajı
2 Boyutlu Barkodlar

Lineer Barkodlar

Yazdırma mimarimizin temelinde
Microsoft’un sürücü standartlarının
olması sayesinde, kullanıcılarımıza şu
avantajları sunabiliyoruz:

AIAG

EAN-JAN-13

Intelligent Mail

SCC-14

Aztec

Australia Post

EAN-JAN-8

SSCC-18

Data Matrix

Windows ile üstün uyumluluk

Canadian
Customs

FIM A

Interleaved
2-of-5

Telepen

EAN.UCC (GS1)
Composite

Daha hızlı yazdırma için Windows
Spooler (Biriktirici)

Maxicode

Daha yüksek ağ hızı ve daha iyi
uyumluluk

Codabar

FIM C
GS1-128

Code 128
Code 39
(Normal & Tam
ASCII)

Code 93

GS1 DataBar
(RSS)
HIBC Primary

HIBC
EAN Bookland Secondary

ISBT 128
Tri-Optic

ITF-14
Japanese Post

UPC-A

KIX Code

UPC-E

LOGMARS

UPS Tracking

MSI Plessey

US Postal

PDF417
(Micro & Standard)

QR Code
(Micro & Standard)

TLC39

Windows Spooler (Biriktirici) çalışırken, “Offline” (Çevrim Dışı) ve “Needs
Ribbon” (Şerit Gerekiyor) gibi yazıcı
durumlarını görüntüleme imkanı
Daha az eğitim gereksinimi ve daha
kolay yönetim

Royal Mail

RFID Etiket Türleri ve Veri Formatları
RFID Enterprise ve Enterprise Print Server sürümleri, EPC Gen2, EPC Class 1, ISO
18000-6b, ISO 15693, Tag-It, I-CODE, TagSys, My-d ve Picotag etiket türlerini
destekler. DoD, Wal-Mart, SGTIN, SSCC, GIAI, GID, GRAI ve SGLN ile başka
formatlar da dahil olmak üzere, tüm EPC veri formatları desteklenir.

Ücretsiz sürücü indirerek kolay
güncelleme imkanı

Seagull Avantajı
Seagull sürücüleri BarTender ile
kullanıldığında, çoğu etiket yazıcısında bulunan yüksek hızlı özelliklerden
üstün performans elde edebilirsiniz.
Bu özelliklere şunlar dahildir:
Yazıcı temelli barkodlar ve serileştirme

Uluslararası Dil Desteği

İndirilebilir fontlar ve grafikler
Yazıcı temelli etiket formatları

BarTender kullanıcı arabiriminde isteğe bağlı olarak aşağıdaki
diller arasında geçiş yapabilirsiniz:
Almanca, Çekçe, Çince (Basitleştirilmiş ve Geleneksel), Danca,
Fince, Fransızca, Hollandaca, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca,
İsveççe, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Norveççe, Portekizce
(Avrupa ve Brezilya), Rusça, Tayca, Türkçe ve Yunanca.

Europe: eurosales@seagullscientific.com
+34 91 435 25 25 (Main) • +44 (0) 1926 428746 (UK)
Merkez Ofis (USA): sales@seagullscientific.com
425 641 1408 • 800 758 2001 (USA & Canada)
Asia-Pacific: asiasales@seagullscientific.com
Japan: japansales@seagullscientific.com

Yazıcıda saklama ve etiketin
değişmeyen kısımlarını tekrar
kullanma imkanı
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