
De Enterprise Automation-editie van BarTender® werd ontworpen voor bedrijven die een volledige 
connectiviteit en beheer van hun afdrukomgeving wensen. Ze biedt onze krachtigste verzameling 
functies, met inbegrip van integratie met SAP en Oracle, en gecentraliseerd beheer voor afdrukken, 
beveiliging en administratie.

De krachtigste software voor uw meest 
veeleisende behoeften
BarTender Enterprise Automation breidt zelfs de 
meest complexe afdrukomgevingen uit met nooit 
geziene connectiviteit naar bedrijfssystemen en 
betrouwbaar beheer van het volledige ontwerp en 
afdruksysteem.

Gecentraliseerd beheer voor efficiëntie en 
vertrouwen
Met de uitgebreide beheerfuncties van BarTender 
kunnen ondernemingen hun ontwerp- en afdruk-
taken centraal bewaken, beheren en beveiligen 
over meerdere locaties en zelfs continenten.

Librarian voor een geoptimaliseerde 
workflow
Dankzij BarTender Librarian kunnen grote 
groepen ontwerpers, administrators en andere 
gebruikers samen en op een veilige manier de 
opslag en de revisie van labelindelingen en andere 
bestanden beheren. Librarian kan u helpen om 
elk labelafdruksysteem beter te beheren en is in 
het bijzonder waardevol in sterk gereguleerde 
omgevingen, zoals de medische en farmaceutische 
sector, en sterk beveiligde omgevingen, zoals het 
leger en de chemische sector.

Integratie met bestaande bedrijfssystemen
Met de BarTender Integration Builder kunt u 
uiterst aanpasbare integraties aanmaken die de 
afdrukmogelijkheden van BarTender naadloos
verbinden met nagenoeg elke bedrijfsvoering van 
ondernemingen. 
Met deze krachtige 
dienst kunt u taken 
op onderneming-
sniveau uitvoeren, 
met inbegrip van:

   Afdrukken automatisch starten bij trigger-
gebeurtenissen zoals het ontvangen van een 
e-mail, een bewaard bestand of een gewijzigde 
database.

   Een verbinding tot stand brengen en communi-
ceren met klanten via TCP/IP, UDP of HTTP.

   Basisbewerkingen met bestanden uitvoeren, 
zoals verplaatsen, hernoemen, wissen of 
kopiëren.

   Rechtstreeks integreren met ERP-systemen met 
directe ondersteuning voor SAP-, Oracle- of IBM 
WebSphere-connectiviteit.

Intelligent Templates™ 
voor een ongeëvenaarde 
veelzijdigheid en beheer
BarTender Enterprise Automation biedt alle 
krachtige en toch gebruiksvriendelijke ontwerp-
functies van BarTender, met inbegrip van onze 
exclusieve Intelligent Templates™:

   Gebruik voorwaardelijk afdrukken om een 
ruim assortiment labels te maken vanaf een 
enkel ontwerp, zonder dat u een afzonderlijk 
document nodig hebt voor elke label.

   Ondersteun eenvoudig complexe afdrukscena-
rio's door te controleren wanneer u sjablonen, 
lagen en objecten afdrukt, op basis van een 
enkele gegevensbron of databaseveld, of 
gebaseerd op meerdere voorwaarden - dit alles 
zonder scripting.

   Vergrendel verplichte inhoud zodat die niet 
veranderd kan worden door andere ontwerpers.

   Druk inhoud af op specifieke panelen van veilig-
heidskaarten, inclusief monochroom zwart, uv 
fluorescerend en overlay-panelen.

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

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

   Genereer alles van gewone serienummers tot 
geavanceerde aangepaste serialisatiesequenties.

   Deel tekst in hoe u maar wilt met Rich Text-in-
deling.

Ontwerpen en afdrukken van labels, RFID en kaarten, 
geïntegreerd met ERP- en bedrijfssystemen voor grote 
ondernemingen.

Enterprise Automation-editie

De Enterprise Automation-
editie biedt alle 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.

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

RFID-labels coderen.

En volledige automatisering 
en beheer van de meest 
complexe afdrukomgevingen:
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.

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.

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.

http://nl.seagullscientific.com
http://nl.seagullscientific.com/downloads/label-software/barcode-label-printing-software-download/
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   Verbeter geïmpor-
teerde afbeeldingen met 
hoogwaardige beeldverwer-
kingsfuncties, met inbegrip 
van helderheid, contrast, 
verzadiging, nuance, scherpte, 
afronding en bijsnijden.

   Maak eenvoudig opnieuw 
oude labels aan door oude 
ontwerpen te importeren die 
u als gids kunt gebruiken.

   Koppel naar externe afbeel-
dingen om dynamische wijzi-
gingen mogelijk te maken.

SAP-gecertificeerd, gevali-
deerde integratie van 
Oracle
Zorgt ervoor dat gebruikers 
labels en meer kunnen 
afdrukken vanuit SAP, Oracle 
en andere bedrijfssystemen 
zonder dat ze weten dat 
BarTender het afdrukken 
verzorgt.

Op browser gebaseerde 
interfaces voor eenvoudig 
inzetten en afdrukken via 
netwerken
Breid uw afdrukinfrastructuur 
eenvoudig uit door gebruikers 
toe te laten ontwerpen te kiezen, 
formulieren voor afdruktijd-
gegegevens in te vullen en met 
slechts enkele klikken afdruk-
taken te starten vanuit om het 
even welke browser.

Afdrukken vanaf elk mobiel 
apparaat met de Print 
Portal App
De BarTender Print Portal 
App maakt het professioneel 
printen van labels net zo gemak-
kelijk en flexibel als het gebruik 
van uw smartphone of tablet, 
en net zo krachtig en veilig als 
BarTender van Seagull.

Visual Basic Script Editor
De VB Script editor is een 
dynamische tool waarmee 
gebruikers hun eigen code 
binnen BarTender kunnen 
aanmaken. Nieuwe functies zijn 
onder meer:

   Syntaxmarkering

   Zoeken en vervangen

   Scriptbibliotheek

   Centraal navigatiepaneel

   Scriptcode vanuit de editor 
afdrukken 

Even krachtige 
afdrukflexibiliteit als in een 
onderneming
   Minimaliseer de gegeven-

sinvoer in afdruktijd door 
BarTender gegevens te laten 
halen uit SAP- en Oracle-sys-
temen, Excelbestanden, 
tekstbestanden en een ruim 
assortiment databases. Of 
ontwerp uw eigen formulieren 
voor eenvoudige gegeven-
sinvoer op het tijdstip van 
afdrukken.

   Selecteer, bekijk en druk 
eenvoudig labels en kaarten 
af vanaf een speciale Print 
Station-interface.

   Druk meerdere labelinde-
lingen af als een enkele 'batch', 
vanuit BarTender, het speciale 
BarTender Print Station of 
zelfs Windows Verkenner.

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

Gratis ondersteuning 
wanneer en waar u die 
nodig hebt
Onze wereldwijde kantoren 
bieden elke werkdag de klok 
rond gratis telefonische en 
e-mailondersteuning voor alle 
edities van BarTender.
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Noord- en Zuid-Amerika: 
Sales@SeagullScientific.com 

+1 425 641 1408

EMEA:  
EMEASales@SeagullScientific.com 

+34 91 198 46 00

APAC:  
AsiaSales@SeagullScientific.com 

+886 2 7741 4700

Japan:  
JapanSales@SeagullScientific.com 

+81 3 4589 5400
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