Tisk etiket in nalepk
Etikete in nalepke, bodisi s proizvodnimi podatki, bodisi z
obveznimi zakonskimi vsebinami, so del našega vsakdana, od
prvih zametkov izdelka do prodaje končnemu uporabniku.
Kvaliteten tisk etiket in nalepk na visokem mestu prioritet
vsakega proizvajalca. Zato sta tako TallyGenicom kot
Microplex v svojih proizvodnih programih zavezana
uporabnikom nuditi vso podporo in kvaliteto, ki jo želijo in
potrebujejo.
Matrični tisk
Za manj zahtevne ali večje etikete in nalepke je primeren tudi
matrični tisk; TallyGenicom matrični in vrstični tiskalniki
obvladajo tisk grafičnih elementov, tudi črtne kode, skladno z
vsemi najvažnejšimi standardih. Z uporabo Stay Black
tehnologije tiskalnih trakov je čitljivost tako izpisanih
dokumentov popolna, stroški tiska pa najnižji.
Termični tisk
Microplex termični tiskalniki podpirajo vse najvažnejše
emulacije za tisk črtnih kod, tudi PCL, Datamax in Zebra ZPLII. Z možnostjo Direct ali Thermal Transfer tiska lahko
zagotovo najdejo svoje mesto na vsakem, še tako specifičnem
delovnem mestu. Bogata izbira termo tiskalnih trakov
omogoča tisk posebnih barvnih elementov, prilagojenih prav
posebnim potrebam in željam.

Delo na terenu
Terensko delo ima svoje zakonitosti, ki zahtevajo specifično IT
podporo - od prenosnih terminalov do pametnih telefonov.
Program Printek je namenjen prav tem uporabnikom, saj
zajema visoko kvalitetne in robustne prenosne termične
tiskalnike.
Laserski tisk
Ob večjih zahtevah, predvsem volumenskih, je prava izbira za
tisk etiket in nalepk laserski tiskalnik. Ob pravilni izbiri medija,
torej nalepk, zmorejo laserski tiskalniki za tisk na neskončne
obrazce do kar 142 strani formata A4 v minuti. Model Solid 32E
(32 strani v minuti), ki sodi v spodnji razred, tako z lahkoto
zmore tisk cca 40.000 nalepk na uro.
Za najvišje zahteve so na voljo tiskalniki s t.i. Flash Fusing
tehnologijo - tehnologijo, ki za fiksiranje laserskega izpisa ne
uporablja kombinacije pritisk/temperatura, ampak posebno
xenon žarnico. S tem se možnost napak in okvar drastično
zmanjša, saj vemo, da je najobčutljivejši faktor pri tisku nalepk
prav medij; na napačnem mestu odlepljena nalepka pa lahko
povzroči nemalo škode na opremi in velik zastoj v delovnem
procesu.

Ob širini tiska (medija na kolutu) od 4-8" (101 do 203mm) in
hitrosti tiska do 300mm/s pri ločljivosti 300dpi, možnostmi
dogradnje (rezalnik, previjalnik, dodatne emulacije) in
dokazani zanesljivosti ne boste našli primerov, ko ne bi zmogli
opraviti zadanega opravila.
V najnovejši ponudbi TallyGenicom so tudi namizni
industrijski termični tiskalniki srednjega razreda, ki s širino
tiska 2-4" (do 105mm) pokrivajo srednji segment termičnega
tiska. Dobavljivi so v različnih izvedbah, predvsem glede
vgrajenih vmesnikov, podpirajo pa tako Direct Thermal kot
tudi Thermal Transfer tisk. S standardno TallyGenicom
zanesljivostjo in 24-mesečno garancijo so prava izbira za
večino opravil.

Programska podpora
Za oblikovanje in tisk etiket in nalepk je ustrezna programska
podpora bistvenega pomena. Namenski paketi, kot je
NiceLabel, vam omogočajo vse, kar si od etiket in nalepk
obetate, ob nizkih stroških nabave in učenja ter izredni
fleksibilnosti, ko gre za podatkovne povezave in tisk etiket na
zahtevo.
Več podrobnosti in demo različica na www.rdel.si.

Dascom. Tally. Microplex. Printek.
Če se odločate za rešitev, ki bo pokrila vse vaše potrebe
glede tiska etiket in nalepk, bodisi s termično ali drugo
tehnologijo, ne spreglejte odlične programske rešitve
NiceLabel. Zna vse, kar potrebujete.
Vsi termični tiskalniki Dascom, Tally, Microplex in Printek so
v paketih z NiceLabel na voljo še ugodneje.
Zahtevajte več informacij.

RD Elektronika d.o.o., Motnica 11, 1236 Trzin, www.rdel.si, info@rdel.si
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Sodoben in večjezični uporabniški vmesnik s čarovniki







Večjezična (Unicode) orodja za oblikovanje etiket



























Napredni elementi in orodja za oblikovanje etiket
(besedilni okvirji, RTF, spremenljiva velikost etikete, »pregledovalec etikete« in drugo)


Podpora vsem standardnim formatom grafičnih elementov (JPG, WMF, GIF, BMP...)
Zbirka slik in pisav s standardnimi industrijskimi simboli



Predogled tiskanja etiket, ki prihrani čas, etikete in denar
NiceMemMaster - modul za prenos pisav in grafik za termične tiskalnike

PODPORA ZA ČRTNE KODE IN RFID

Priporočen produkt






omejeno





Podpora vsem najnovejšim standardom AIDC kot so ASC (FACT), HIBC, Transfer Syntax





Podpora za tisk RFID etiket (vključno z EPC Gen2)





Podpora vsem standardnim tipom črtnih kod, 2-D, EAN, UCC, 128 in RSS (linearne in kompozitne)
Podpora vsem najnovejšim 2-D simbologijam, vključno s PDF 417, Data Matrix, MaxiCode, InfoGyph in druge


PODATKOVNE ZBIRKE IN OBDELAVA PODATKOV

Priporočen produkt

Vnos in kontrola ustreznosti spremenljivih polj

omejeno





Števci z nastavljivim korakom in območjem delovanja

omejeno











Polja za datum in uro v določljivih oblikah





omejeno





























omejeno









Povezana polja, programiranje skript v Visual Basic za naprednejšo obdelavo podatkov
Povezovanje polj s podatki v podatkovni bazi
Uvoz podatkov iz besedilnih (ASCII, CSV) in Excel datotek
Hkratna povezljivost z več podatkovnimi zbirkami, vgrajen generator poizvedb in možnost uporabe lastnih SQL
poizvedbenih stavkov
Širok nabor načinov izbiranja podatkov

omejeno

NiceData - modul za upravljanje podatkovnih zbirk

TISK ETIKET

Priporočen produkt

Tisk na vse namizne in industrijske tiskalnike lokalno ali preko mreže
Podpora za samostojno tiskanje
NicePrintQueue - modul za upravljanje tiskalniških opravil
NicePrint - modul za tisk etiket



NiceForm - modul za oblikovanje lastnih zaslonskih mask na namiznih in mobilnih napravah



Pocket NiceLabel - brezžično mobilno tiskanje etiket za Windows CE in Pocket PC naprave



INTEGRACIJA IN POVEZLJIVOST

Priporočen produkt

Lastni ukazni jezik (datoteke .job), možnosti ukazne vrstice, DDE





Programski vmesnik API (ActiveX, .NET)





Izvoz etiket za SAP R/3 ITF datoteke, lastne in druge



Integracijski vmesnik (mrežno tiskanje; tiskanje iz poslovnih, skladiščnih in ostalih aplikacij) - NiceWatch



NiceWatch - integracijski vmesnik za tiskanje z možnostjo nadzora



NiceWatch - povezljivost preko serijskih vrat (COM)



NiceWatch - porazdeljeno tiskanje in tiskanje preko interneta (POP3 strežnik in TCP/IP vrata)



SISTEMSKO UPRAVLJANJE

Priporočen produkt

Zaščita prijave, zaklepanje etiket, zgodovina verzij





Urejanje dnevnika natisnjenih etiket (print log) in podpora za ponovni tisk









OSTALE STANDARD SERIES IZDAJE
Print Only
Mrežna različica (več-uporabniško licenciranje, primerna tudi za Citrix in Terminal Server okolja)



Ne spreglejte ugodnosti ob nakupu paketov NiceLabel in termičnih tiskalnikov Dascom, Microplex in Printek.

