TEKLYNX CENTRAL
O TEKLYNX CENTRAL oferece os softwares empresariais da TEKLYNX amplamente utilizados, CODESOFT, SENTINEL e
LABEL ARCHIVE, em uma única solução que dá suporte ao seu ambiente de fabricação. O TEKLYNX CENTRAL é um sistema único e integrado de gerenciamento de etiquetas criado especificamente para ajudá-lo a atender às especificações do setor.
A instalação única do TEKLYNX CENTRAL reduz a complexidade de gerenciar uma solução empresarial. O
licenciamento coordenado de todos os aplicativos TEKLYNX permite a administração de todos os usuários na organização a
partir de uma única fonte.

O TEKLYNX CENTRAL inclui:
•
•
•
•
•

Um designer de etiquetas que obtém informações dos seus
sistemas existentes.
Um módulo de aprovação de etiquetas que oferece até
três níveis de autorização.
Um módulo de impressão automatizada em rede que
permite gerenciar centenas de impressoras distribuídas em
vários locais a partir de um único servidor.
Opções de personalização de relatórios que fornecem um
histórico completo dos documentos e registros de atividades.
Uma interface de usuário baseada em navegador para
seleção e impressão de etiquetas.

Gerencie seu processo de fabricação com uma única solução
O TEKLYNX CENTRAL pode aumentar a eficiência de suas operações de fabricação. Como?

•
•
•
•
•
•

Impressão de etiqueta hospedada para redes de fornecedores. Habilitando impressão fora da rede, recursos de impressão
local permitem que você force os fornecedores e/ou prestadores de serviço a imprimir suas etiquetas aprovadas internamente.
Aplicativos integrados eliminam problemas de compatibilidade. As soluções comprovadas pelo mercado fornecidas pela
TEKLYNX são projetadas para funcionarem juntas. Nosso processo de desenvolvimento controlado mantém os aplicativos em
sincronia e oferece uma solução estável na qual sua organização pode confiar.
O acesso com base na Web elimina a necessidade de instalações de estações de trabalho individuais. Ao reduzir a
manutenção do sistema e os upgrades de software de alto custo, você pode gastar menos tempo gerenciando o software e mais
tempo gerenciando seu negócio.
Um ambiente controlado fornece a segurança que você precisa para garantir a precisão. Um processo de negócio definido pode ser imposto em qualquer nível, restringindo o acesso somente às impressoras, etiquetas e tarefas que o usuário precisa
para realizar o trabalho.
Uma interface de impressão personalizável reduz erros e erros de impressão. Os administradores podem personalizar a
interface de impressão com base em quem está conectado. Processos de impressão complexos podem ser reduzidos a um simples
conjunto de etapas fácil para qualquer usuário dominar.
Administração baseada na web apresenta gerenciamento flexível. Todas as funções administrativas para a interface de
impressão são realizadas através da Web, o que possibilita controlar o sistema de impressão de praticamente qualquer lugar no
mundo.
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