
SYSTEM FÖR ETIKETTUTSKRIFT

Sammanfattning



Streckkoder ”direkt”!  Skapa snabbt streckkoder och 
andra objekt med ”dra och släpp”.

Lätt att lära sig, 
lätt att använda
Även om du bara har använt ett Windows-program 
tidigare är du redo att börja utforma professionella 
etiketter med BarTender. Genom att uppmärksamma 
Microsoft-standarder har programmet fått ett utseende 
och en känsla som gör det enkelt att använda. Du 

kan formatera streckkoder, 
text och grafi k genom enkla, 
intuitiva musrörelser. Det 
fi nns också många kraft-
fulla funktioner som ger 
dig den frihet du behöver 
när du börjar bli expert.

Ändra och skriv ut fl era etikettdesigner.

Först i ledet
Seagull Scientifi c är världsledande i genuin 
Windows-etikettutskrift. BarTender var 
faktiskt det första Windows-programmet 
som kunde hantera både laser- och 
termoskrivare. Idag är vi världens största 
tillverkare av Windows-drivrutiner för 
etikettskrivare och har stöd för över 20 
språk. Därför är det enkelt att välja rätt 
Windows-etikettprogram – vi har varit 
med längst och gör det bäst.

Enkel Etikettdesign

Gratis teknisk support
Våra kontor i USA och Europa erbjuder tillsammans 
18 timmar gratis telefon- och e-postsupport varje dag.

Hög precision i skärmvisning
Tack vare en exakt återgivning i designläge och vid 
förhandsgranskning går utformningen snabbare och 
du slipper onödiga etikettutskrifter.

Effektiv teckensnittskontroll
Du får tillgång till ett mycket brett utbud av Windows- 
och skrivarteckensnitt. Blanda textstilar inom stycken 
och koppla ihop dem i olika databasfält.

Avancerade nummerserier 
som kan anpassas
Skapa allt från enkla serienummer till de mest 
avancerade sekvenserna.

Kontrolletiketter och 
utskriftsklara format
Vi har arbetat med många olika etikettstandarder 
och utvecklat BarTender till det mest funktionsrika 
verktyget för de standardetiketter som fi nns på mark-
naden. Oavsett om du använder utskriftsklara format 
eller utformar helt nya etiketter får du de verktyg och 
den fl exibilitet som krävs för att följa tusentals olika 
standarder.



Med verktygslådan i BarTender kan du enkelt 
länka ihop data med ”dra och släpp”.

Anpassade dataformulär
När du inte känner till alla etikettdata förrän i sista 
sekunden fi nns det anpassningsbara, dialogrutor som 
gör det enkelt att mata in data före utskrift.

Lösenordsskydd
Du kan låsa BarTender i ett läge för “endast utskrift” 
för att undvika att obehöriga användare (av misstag 
eller i annat uppsåt) ändrar etikettdesignen. 

Bibliotek med industrisymboler
Välj bland hundratals skalbara symboler av högsta 
kvalitet i olika kategorier, t.ex. elektronik, hälsovådligt 
material, paketering med mera.

BarTender levereras med hundratals symboler som kan användas direkt.

Lägg till egna funktioner med 
Visual Basic-skript
Med ett särskilt verktyg för Visual Basic-skript kan 
även användare som inte är programmerare anpassa 
BarTender för att hantera fl era olika avancerade databe-
arbetningsåtgärder och andra liknande utmaningar. 

Fördefi nierade och 
återanvändningsbara verktyg
Tjuvstarta ditt designbygge med hjälp av vanliga, 
fördefi nierade byggstenar som kan infogas direkt i 
dina etiketter. Du kan också kombinera etikettobjekt 
i egna komponenter och återanvända dem i framtida 
designuppgifter.

Stor, utökningsbar etikettdatabas
Välj bland tusentals produktionsfärdiga etikettstorlekar 
i en enorm men effektivt sorterad etikettdatabas. Du 
kan också utforma och lägga till egna storlekar i 
databasen för framtida användning.

Snabb och enkel datatilldelning 
i etikettobjekt
Oavsett om du ansluter till fl era databaser eller en 
enstaka textfi l, visar BarTender tillgängliga datafält 
i ett lätthanterligt, tydligt format. Du kan enkelt ”dra 

och släppa” önskade fält 
i dina streckkoder och 
textobjekt.

Välj bland fl er än 2 000 etikettstorlekar.



Etiketthantering är nästan alltid en del av en större 
process. Därför har de mesta kraftfulla funktionerna 
i BarTender utformats så att de fungerar med andra 
program.

Kraftfull, fl exibel datautvinning
Från den enklaste plocklistan till den mest sofi sti-
kerade SQL-frågan – BarTender är den smidigaste 
lösningen för att hämta önskade data.

Läs in från databaser 
och kalkylblad
Med BarTender är det enkelt att komma åt fl era olika 
databaser över ett nätverk. Detta omfattar Microsoft 
ODBC-stöd för fl era olika industristandarder och 
tillverkarspecifi ka dataformat samt för andra platt-

formar än Windows, t.ex. 
UNIX, AS/400, Oracle, 
Sybase och Informix. 
Avgränsade format och 
format med fast bredd 
kan också hanteras.

SAP IDoc-fi ler
BarTender är det enda etikettprogrammet som har 
ett datagränssnitt som är formellt certifi erat av 
SAP – världens största tillverkare av ERP-program 
(Enterprise Resource Planning). Med Enterprise-
versionen går det att öppna och analysera SAP 
IDoc-fi ler direkt ”som de är”, utan fi lkonvertering.

Styrning från andra program
Alla versioner av BarTender kan hanteras från ett 
annat program. Användarna behöver inte ens känna 
till att det är BarTender som skriver ut etiketterna. 

Läs in etikettdata från fl era 
olika källor.

Integrering med andra program

Alla program som kan skicka ett kör- eller skal-
kommando eller en annan liknande kommandorad 
kan välja och starta utskrifter.

ActiveX-automation
Implementeringen av Microsofts ActiveX-teknik 
i Enterprise-versionen kan hantera även de mest 
avancerade integreringar. Flera viktiga kontroll-
funktioner kan användas, samt även frågor om 
utskriftsstatuts.

Fel- och händelsehantering
BarTender har fl era olika funktioner för meddelan-
dehantering, inklusive stöd för loggfi ler, auto-
mationsundantag och Windows-händelseloggar. 
Enterprise-versionen kan även skicka meddelanden 
per e-post.

Utskriftslogg
Enterprise-versionen kan automatiskt skapa tydligt 
formaterade rapporter med information om varje 
utskrift och dess resultat. En rapport kan t.ex. ange 
vilket etikettformat som används, utskriftens start- 
och sluttid samt även faktiska etikettdata.

Commander™: gör anpassade 
mellanprogram onödiga
Det fi nns inga behov för egna mellanprogram! Med 
Commander-funktionen i Enterprise-versionen kan 
även de program som inte kan direktstyra BarTender 
starta etikettutskrifter. Om du inte har åtkomst till 

det andra 
programmets 
källkod eller 
om du arbetar 

med en annan plattform än Windows som inte kan 
hantera ActiveX, kan Commander vänta på en ”akti-
veringsfi l” eller ett e-postmeddelande. Commander 
aktiverar sedan BarTender som läser in dina data 
och skriver ut etiketterna.



Seagull är stolta över att vara offi ciella leverantörer av 
drivrutiner till många av världens största tillverkare 
av skrivare för etikettutskrift.

Enklare och mer kostnadseffektiva 
än “inbäddade” drivrutiner
De fl esta andra etikettprogram använder fortfarande 
den gamla DOS-metoden som bäddar in skrivarstöd 
i huvudprogrammet. Detta orsakar problem med 
Windows-kompatibilitet och försämrar nätverks-
prestanda. Seagulls drivrutiner minskar kostnaderna 
för träning och administration eftersom du inte 
behöver lära dig och underhålla tillverkarspecifi ka 
alternativ i Windows Utskriftshanteraren.

Fördelar med genuina 
Windows-funktioner
Genom att vår utskriftsarkitektur är baserad på 
Microsofts drivrutinsstandarder får du följande 
fördelar:

• Oslagbar Windows-kompatibilitet

• Windows-buffert för snabbare utskrifter

• Bättre kompatibilitet och hastighet för nätverk

• Mindre träning och enklare administration

• Lättare och billigare uppgraderingar

Fördelarna med Seagull
Etikettskrivare används ofta i miljöer med stora till-
verkningsvolymer. För att nå högre hastigheter har 
tillverkare av skrivare lagt till specialfunktioner som 
minskar mängden utskriftsdata. När du använder 
drivrutiner från Seagull med BarTender får du bland 
annat följande prestandafördelar: 

• Skrivarbaserade streckkoder och nummerserier

• Nedladdningsbara teckensnitt och grafi kobjekt

• Skrivarbaserade etikettformat

• Skrivarlagring och återanvändning av etiket-
tområden som inte förändras

Skrivare som stöds
BarTender kan hantera alla skrivare som 
har en Windows-drivrutin, inklusive nästan 
alla laser-, bläckstråle- och matrisskrivare. 
Seagull har också utvecklat en egen utökad 
Windows-drivrutin för:
Argox, APS, Autonics, Avery Dennison, Birch, Brady, 
C.Itoh, cab, Century Systems, Citizen, Cognitive, 
Comtec, Datamax, Datasouth, Eltron, ETISYS, 
Godex, IBM, Imaje, Intermec, Markpoint, Meto, 
Metrologic, Monarch, Novexx, Okabe, Paxar, 
Pitney Bowes, Pressiza, Printronix, Quick Label, 
Ring, Samsung, SATO, System Wave, TEC, Tharo, 
Thermopatch, ThermoTex, TSC, Tyco, UBI, Uni-
mark, Valentin, VIPColor, Wedderburn och Zebra.

Stöd för streckkoder
Linjära streckkoder: 
AIAG, Australia Post, Canadian Customs, Codabar, 
Code 128, Code 39 (vanlig och full ASCII), Code 93, 
EAN 128, EAN Bookland, EAN-JAN-13, EAN-JAN-8, 
FIM A, FIM C, HIBC Primary, HIBC Secondary, 
Interleaved 2-of-5, ISBT 128, ITF-14, KIX Code, 
LOGMARS, MSI Plessey, Royal Mail, RSS, SCC-14, 
SSCC-18, Telepen, Trioptic, UCC-EAN 128, UPC-A, 
UPC-E, UPS Tracking och US Postal.

Tvådimensionella streckkoder:
Aztec, Datamatrix, Maxicode, PDF417 (Micro & 
Standard), QR Code, EAN.UCC Composite, och 
TLC39.

Internationellt stöd
I internationella versioner går det att byta 
mellan följande språk:

Danska, engelska, fi nska, franska, grekiska, 
italienska, japanska, kinesiska (förenklad 
och traditionell), koreanska, nederländska, 
norska, polska, portugisiska (europeisk 
och brasiliansk), ryska, spanska, svenska, 
thailändska, tjeckiska, turkiska, tyska, och 
ungerska.



VERSIONER: E P B
UTSKRIFT
Stöd för hundratals skrivare • • • •
Genuina Windows-drivrutiner, stöd för Windows-buffert • • • • • • 
Avancerad förhandsgranskning • • • • • 
Stöd för skrivarbaserade streckkoder, 
serienummer och kopior • • • • • • 

Utskriftslogg • • 
Lokal utskrift eller nätverksutskrift • • • • • • 
Kontroll av antal etiketter från tangentbord 
och databas • • • • 

SERIENUMMER
Vanliga serienummer (stegvist) • • • • • • 
Avancerade serienummer • • • • 
DATABASALTERNATIV
Inläsning av textfi ler, databaser, kalkylblad, etc. • • • • 
SAP-certifi erat gränssnitt • •  
Datalänkar via ”dra och släpp” • • • • 
Dataåtkomst till fl era tabeller • • • • 
Databaserad grafi k • • • • 
Frågeguide & SQL-assistent • • • • 
Hämtning av poster vid utskrift • • • • 
DATABEARBETNING
Anpassning med VB-skript • • • • 
Anpassningsbara fältlängder, datainmatnings-
fi lter och felkontroll • • • • 

Strängsammanfogning • • • •  
Hämtning av data från tid, datum och tangentbord • • • • • • 
Enkel inmatning av specialtecken och icke 
utskriftsbara tecken • • • • •

INTEGRERING
Hantering av utskrifter från andra program • • • • 
Automatiskt skrivarval • • 
Loggning av fel och händelser i en fi l • • • •  
Loggning av fel och händelser via e-post • •  
Alternativ för kommandoradsgränssnitt • • • • 
ActiveX-automation • • 
Integreringsverktyget Commander: Känner av inkom-
mande data, startar utskrifterna och loggar resultat. • • 

VERSIONER: E P B

ALLMÄNT

Skrivarbaserade licenser • • 
Användarbaserade licenser • • • • 
Gratis telefon- och e-postsupport • • • • • • 
Webbaserat hjälpsystem • • • • • • 

ETIKETTDESIGN

WYSIWYG-etikettdesign • • • • • • 
"Dra och släpp" för att skapa objekt • • • • • • 
Import av många grafi ska format • • • • • • 
Bibliotek med industrisymboler • • • • • • 
Engradsrotering av objekt • • • • • • 
Export av streckkoder till andra program • • • • 
Obegränsat Ångra/Gör om • • • • • • 
Fullt färgstöd • • • • • • 
Datainmatning vid utskrift • • • • • • 
Bibliotek med utskriftsklara format • • • • • • 
Komponenter som kan återanvändas • • • • • • 
Stor databas med etikettstorlekar • • • • • • 
Metriska och engelska måttenheter • • • • • • 
Lösenordsskydd • •

TEXT

Text- och storleksändring på skärmen • • • • • • 
RTF • • • • 
Automatisk anpassning till rektangel • • • • 
Styckejustering och -avstånd • • • • •
Styckejustering och -indrag • •
Inställbara tabbar • • • • 
Windows- och skrivarbaserade teckensnitt • • • • • • 

STRECKKODER

Flera 1D-symboler • • • • • • 
Flera 2D-symboler • • • • 
Obegränsad bredd och höjd • • • • • • 
UCC / EAN 128 Assistant • • • • 
Automatisk nummerkontroll • • • • • • 
Sekventiellt numrerade streckkoder • • • • •
Teckenmallar som kan anpassas • • • • • • 

• • Stöds fullständigt     • Stöds delvis

BarTender-versioner och BarTender-funktioner

Det fi nns tre versioner med ett brett utbud av funktioner för olika användare.

Basic   De viktigaste design-
funktionerna i BarTender, men 
utan extern dataanvändning 
och integrering. Samma 
licenser som för Professional.

Professional   Alla designfunktioner 
från Enterprise-versionen och de fl esta 
dataåtkomstfunktioner, men begränsad in-
tegrering. Licenserna är baserade på antalet 
användare med ett obegränsat antal skrivare.

Enterprise   De mest kraftfulla 
funktionerna för programintegre-
ring. Tillåter ett obegränsat antal 
nätverksanvändare med licenser 
baserat på antalet skrivare.
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