
De keuze van de professional voor het aanmaken van labels, 
barcodes, kaarten en RFID.

Professional-editie

De BarTender® Professional-editie is ontworpen voor afdelingen en kleine bedrijven en biedt dezelfde 
eenvoudige interface als de Basic-editie maar maakt RFID-codering en meer gesofisticeerde ontwerpen 
van labels en kaarten mogelijk waarbij inhoud wordt gebruikt van databases, spreadsheets en andere 
bestanden.

De keuze van de professional voor het 
aanmaken van labels, barcodes, kaarten 
en RFID
BarTender® Professional bevat nog meer mogelijk-
heden voor het ontwerpen van labels en kaarten 
en voegt toegang tot externe gegevens en onder-
steuning voor RFID-tags en -labels toe.

Professioneel ontwerpen is nu eenvoudig
BarTender Professional biedt alle ontwerpfuncties 
van de Basic-editie:

   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 afbeel-
dingen van BarTender of importeer uw eigen 
afbeeldingen.

   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 gewoon serienummers tot 
geavanceerde aangepaste serialisatiesequenties.

En BarTender Professional bevat nog meer 
krachtige ontwerptools:

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

   Verbeter geïmporteerde afbeeldingen met 
hoogwaardige beeldverwerkingsfuncties, 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 afbeeldingen om 
dynamische wijzigingen mogelijk te maken.

Krachtige toegang tot gegevens in 
bestanden en databases
Minimaliseer de gegevensinvoer in afdruktijd door 
BarTender gegevens te laten halen uit Excelbe-
standen, tekstbestanden en een ruim assortiment 
databases.

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 Professional-editie omvat 
alle functies van de Basic-
editie maar voegt daar ook 
databaseconnectiviteit en 
RFID-codering aan toe: 
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.

Upgrade naar de Automation-editie 
voor geautomatiseerd afdrukken 
en de volledige kracht van 
Intelligent Templates™.

http://nl.seagullscientific.com
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Professional-editie

Visual Basic Script Editor
De VB Script editor is een 
dynamische tool waarmee 
gebruikers gegevensbronnen in 
code kunnen schrijven. U kunt 
er eenvoudig mee navigeren 
tussen verschillende scripts in 
uw document, toegang krijgen 
tot ondersteunde stukjes code 
om u te helpen bij het schrijven 
van uw eigen code en toegang 
krijgen tot toepassingspecifieke 
VB Script-objecten, eigen-
schappen. 

Formulieren voor 
gegevensinvoer
Formulieren voor gegeven-
sinvoer van BarTender bevatten 
prompts voor gegevensinvoer 
en recordkiezers op hetzelfde 
formulier, zodat een gebruiker 
vanaf dezelfde locatie infor-
matie kan invoeren, in de 
database kan zoeken en de 
records in de database kan 
filteren. Ontwerp meerdere 
formulieren voor een enkel 
sjabloon, plaats meerdere 
prompts op hetzelfde formulier, 
gebruik meerdere formulieren 

in hetzelfde document en maak 
gebruik van nieuwe bedienings-
elementen voor gegevensinvoer. 
Daarnaast kunt u met de 
nieuwe Recordkiezer recht-
streeks vanuit uw formulier die 
records weergeven en kiezen die 
u wilt afdrukken.

Eenvoudige RFID-codering
   Maak RFID-objecten zo 

eenvoudig aan als elk ander 
labelobject.

   Gebruik de duidelijke scherm-
weergave van RFID-chips en 
antennes om ontwerpen aan 
te maken die de kansen op 
schade van de structuur en 
RFID-prestaties verminderen.

Professionele 
afdrukflexibiliteit
   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 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 nodig
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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