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Hundredtusinder af 
virksomheder verden over 
sætter deres lid til programmet
Alle brancher skal kunne overholde 
deres egne regler og standarder, som 
hele tiden udvikler sig. Virksomheder 
i hele verden sætter deres lid til 
BarTender, når de skal overholde disse 
krav, fordi programmet er nemt at 
implementere og benytter en sikker 
teknologi, som kan konfigureres. 
Her er nogle enkelte eksempler:

   BarTender hjælper 
kemikalieproducenter, -distributører 
og -importører med at overholde 
GHS-standarderne og andre vigtige 
krav til mærkning.

   BarTender hjælper virksomheder 
med at overholde lovgivningen 
om mærkning af fødevarer mht. 
allergener i EU og fødevaresikkerhed 
i alle lande.

   BarTender anvendes til hentning 
og sporing af data på hospitaler, 
apoteker, laboratorier og klinikker i 
hele verden.

   BarTender er en sikker komponent 
i UDI-installationer, som 
overholder FDA's regler for 
producenter af medicinsk udstyr; 
i validerede installationer hos 
medicinalvirksomheder; og i 
strategier vedrørende logistik, 
opmagasinering, transport, 
overholdelse af reglerne og 
sporbarhed i logistikkæder i hele 
verden.

Effektivt design med 
Intelligent Templates™
BarTenders eksklusive Intelligent 
Templates™ sætter virksomheden i 
stand til at fremstille en lang række 
fleksible etiketdesigns uden at skulle 
oprette og vedligeholde hundredvis af 
separate dokumenter.

Du kan fortælle skabeloner, lag og 
endda objekter, "hvornår de skal 
udskrive" baseret på en enkelt datakilde 
eller et enkelt databasefelt eller baseret 
på flere betingelser. Lag kan beskyttes 
med adgangskoder for at forhindre 
uautoriseret redigering. Globale 
datafelter, såsom stigende serienumre, 
kan deles blandt alle dokumenter. 

Opret og automatiser  
etiketter, stregkoder m.m.
BarTender®-softwaren gør det muligt for organisationer 
i hele verden at forbedre sikkerheden og effektiviteten og 
overholde regler og standarder ved at oprette og automatisere 
udskrivning og styring af etiketter, stregkoder, RFID-tags, 
plastkort m.m. 

Verdens største selskaber og hundredtusinder af små 
virksomheder bruger BarTender, så de kan:

   accelerere hastigheden af varer, der skal igennem 
logistikkæden

   få den ren rette medicin ud til den rette patient i rette tid

   være sikre på, at medarbejderne ved, hvordan de skal 
håndtere farlige kemiske stoffer

   advare en forælder om et potentielt skadeligt 
allergifremkaldende stof

   sætte sundhedsmyndighederne i stand til at spore en 
fødevarebåren sygdom tilbage til det sted, hvor den opstod

   forbedre detailhandelens kontrol med svind og undgåelse 
af tab

   og meget mere ...

BarTender giver dig værktøjerne til nemt og effektivt at 
designe etiketter og skabeloner, konfigurere og oprette 
forbindelse til datakilder og forretningssystemer samt 
starte udskrivningskommandoer fra alle systemer, 
operativsystemer og enheder. Programmet hjælper med 
at automatisere udskrivningen, overvåge status for 
udskrivning og forbrugsvarer samt strømline produktionen 
og sørger samtidig for, at der er fuld og sikker kontrol 
med udskrivningsprocessen. Og det kan sikre, at alle 
udskrivningssystemer er tilgængelige med overvågning 
og rapportering.

   Design af etiketter, 
kort m.m.

   Det er nemt at indtaste 
informationer på udskri-
vningstidspunktet med 
dataindstastningsformularer, 
som kan tilpasses

   Konsolidering af design 
med eksklusive Intelli-
gent Templates™

   Optimering og accelereret 
udskrivning af stregkoder, 
etiketter, kort, RFID-
tags m.m. via en hvilken 
som helst printer eller 
mærkningsenhed

   Udskrivning fra alle 
operativsystemer, systemer, 
enheder eller browsere

   Overvågning af den aktuelle 
status for udskrivning og 
den detaljerede historik for 
systemforbrug

   Integration med SAP 
og Oracle

   Anvendelse af sikker 
dokumentstyring

   Central administration af 
hele systemet
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Fire forskellige versioner holder trit med din voksende forretning

Basic Professional Automation Enterprise Automation

Kom i gang på få minutter!

   Design og udskrivning af etiketter, 
kort, kort med magnetbånd m.m.

   Optimering af 
udskrivningshastigheden til en 
hvilken som helst printer eller 
mærkningsenhed.

   Design af dataindtastningsformularer, 
som har datavalidering og accepterer 
input på udskrivningstidspunktet fra 
tastaturet eller en stregkodescanner.

    Licens pr. PC

Alle funktionerne i Basic-versionen plus:

   Læsning af data fra CSV-filer, 
databaser og Excel. Nem søgning 
efter og valg af poster, der 
skal udskrives.

   Kodning af RFID-etiketter.

    Licens pr. PC

Alle funktionerne i Professional-
versionen plus:

   Automatisk udskrivning 
fra alle operativsystemer, 
systemer eller enheder som 
svar på datatransaktioner og 
SDK-anmodninger.

   Design ved brug af 
Intelligent Templates™, hvilket 
reducerer vedligeholdelse 
af skabeloner.

   Sikring af udskrivningsmiljøet 
med bruger- og grupperoller.

   Overvågning af den aktuelle status 
for udskrivning og visning af den 
detaljerede historik for systemforbrug.

    Licens pr. printer

Alle funktionerne i Automation-versionen 
plus:

   Automatisk udskrivning som svar 
på webtjeneste-API eller TCP/IP-
kommunikation.

   Integration med SAP og Oracle.

   Udnyt fordelene ved centraliseret 
systemstyring, browserbaseret 
udskrivning, centraliseret 
skabelonlager med revisionskontrol, 
understøttelse af digital signatur, 
fuld SDK-kontrol, kodning af chipkort 
m.m.

    Licens pr. printer

Opret 
(design og udskrivning)

Opret og automatisér 
(design, udskrivning og styring)

Omfattende automatisering 
og styring
BarTender gør det muligt for store 
virksomheder centralt at udføre, overvåge, 
administrere og sikre udskrivningshandlinger 
på tværs af flere steder og endda kontinenter.

BarTender understøtter tilladelsesbaseret 
udskrivning, kryptering af formater, logføring 
af jobs og auditering af systemet.

Udskrivning fra en hvilken som 
helst enhed eller browser
BarTender Print Portal understøtter nem peg 
og klik-udskrivning fra en hvilken som helst 
enhed med en browser, herunder tablets og 
smartphones. 

Indhenting af oplysninger på 
udskrivningstidspunktet
Hver version af BarTender gør det 
muligt at designe intuitive og effektive 
formularer til indtastning af data på 
udskrivningstidspunktet uden behov 
for dyre tilføjelsesprogrammer. I visse 
versioner af BarTender understøttes også 
medtagelse af billeder og data om vægt på 
udskrivningstidspunktet.

Problemfri integration med systemer 
og databaser
BarTender Integration Builder muliggør 
avanceret, automatiseret udskrivning 
fra en lang række forretningssystemer, 
herunder SAP og Oracle. Den effektive 
databasetilslutning omfatter en guide med 
direkte eksempelvisning, som hjælper dig 
med at oprette dynamiske formularer, 
søge efter og vælge poster og inkorporere 
input på udskrivningstidspunktet. 

Avanceret serialisering
BarTender tilbyder fleksibel serialisering, 
hvilket gør det muligt at udstede entydige, 
serielle identifikatorer med en frekvens, som 
kan tilpasses. 

Verdens mest omfattende 
understøttelse af stregkoder
BarTender omfatter over 
400 forudformaterede, stregkodekomponenter, 
som er klar til brug, og 60 symbolfortegnelser 
samt fuld understøttelse af GS1-standarderne.

Komplet RFID-understøttelse
BarTender understøtter fuldt ud RFID for 
de seneste etiket- og tagtyper, herunder 
EPC (Electronic Product Code).

Avanceret kortdesign og avancerede 
udskrivningsværktøjer
Med BarTender kan du designe og udskrive 
tosidede kort, også med kodning af 
magnetstriber og chipkort.

Den bedste 
tekniske support i 
branchen
Der ydes uovertruffen 
support af BarTender 
fra kontorer i 
Nordamerika, 
Europa og Asien.

De fire versioner af BarTender sætter dig i stand til at opgradere dit system, efterhånden som din forretning vokser – uden de ekstra 
omkostninger og kompleksiteten ved at skulle købe tilføjelsesprogrammer.
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