
De BarTender® Basic-editie is ontworpen voor particulieren en kleine afdelingen. U kunt er in enkele 
minuten barcodelabels en kaarten meer ontwerpen en afdrukken, dankzij zijn intuïtieve ontwerptools 
en behulpzame wizards.

In enkele minuten hoogwaardige labels, 
barcodes en kaarten aanmaken
BarTender® Basic omvat de meest gebruikte 
functies voor label- en kaartontwerp, met inbegrip 
van alle mogelijkheden voor teksten, afbeeldingen, 
barcodes en serialisatie.

Flexibel, krachtig ontwerp
BarTender geeft u de ontwerpkracht en flexibiliteit 
om aan de meest veeleisende labelbehoeften te 
voldoen:

   Gebruik onze professioneel ontworpen sjablonen 
of ontwerp uw eigen sjablonen.

   Laat de slimme wizardgids van BarTender u 
begeleiden bij cruciale ontwerpbeslissingen die 
uw afdrukprestaties en het naleven van essen-
tiële normen maximaliseren.

   Selecteer uit meer dan 50 tekenvormen die 
u op praktisch iedere denkbare manier kunt 
aanpassen, vormen en kleuren.

   Gebruik de honderden symbolen en afbeeldingen 
van BarTender of importeer uw eigen afbeel-
dingen.

   Gebruik uw eigen lettertypen of de lettertypen 
die in de printer zitten.

   Ontwerp uw eigen formulieren voor gegeven-
sinvoer op het tijdstip van afdrukken.

   Genereer alles van gewone serienummers tot 
geavanceerde aangepaste serialisatiesequenties.

Richten, klikken, afdrukken
Selecteer, bekijk en druk eenvoudig labels 
en kaarten af vanaf een speciale Print Stati-
on-interface.

Druk af naar elke echte Windows-printer-
driver en gebruik onze gratis Drivers by 
Seagull om de speciale functies van label- en 
kaartprinters te gebruiken voor optimale 
prestaties.

Gratis ondersteuning wanneer en waar 
u die nodig hebt
Onze wereldwijde kantoren bieden elke 
werkdag de klok rond telefonische en 
e-mailondersteuning.

Software om labels, barcodes en meer aan te maken.

Basic-editie

Probeer BarTender nu gratis 
gedurende 30 dagen
Download de gratis proefversie voor 
30 dagen en verken de functies van 
de vier edities van BarTender. Ontdek 
hoe u kunt voldoen aan de lastigste 
behoeften voor labels, barcodes en 
meer. Of neem contact met ons op 
om te ontdekken waarom BarTender 
de meest vertrouwde software in zijn 
soort is.

De Basic-editie bevat vele 
van de meest gebruikte 
ontwerp- en afdrukfuncties 
van BarTender: 
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.

Ga voor de Professional-editie om 
inhoud van externe gegevensbronnen 
zoals tekst- of Excelbestanden in te 
voegen.
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