Introductie van de TEKLYNX 2019 barcode-etikettensoftwareoplossingen
Ontworpen ter ondersteuning van wat er achter de barcode zit

Er zijn duizenden manieren om een barcode op een etiket te krijgen, maar de beste manier is de manier die uw bedrijf
klaarstoomt voor succes. Want barcodesoftware is niet zomaar iets wat je koopt, het is een geïntegreerde oplossing die uw
bedrijf laat functioneren. De TEKLYNX 2019-producten, die ontworpen zijn ter ondersteuning van wat er achter de barcode
zit, stomen u klaar voor succes, nu en in de toekomst. Sneller afdrukken, repeterende handmatige stappen automatiseren, en
fouten voorkomen met TEKLYNX 2019.

Wat is er nieuw
in TEKLYNX 2019etikettenontwerpproducten

VOORDELEN

CODESOFT

LABELVIEW

LABEL MATRIX

Nieuwe functies in
2019 om u te helpen
beter te barcoderen

Voor complexe
etikettenvereist
en

Voor gemiddelde
etikettenvereist
en

Voor eenvoudige
etiketten
vereisten

NIEUWE VERBETERINGEN
Bijgewerkte GS1-wizard

Blijf compatibel met de laatste GS1normen







TLS 1.2-codering

Sterkste coderingsniveau zodat uw
informatie veilig en beveiligd blijft







Behoud gepersonaliseerde
instelling

Het is niet nodig om instellingen
opnieuw in te voeren bij toekomstige
updates, waarmee u tijd bespaart







Compatibel met Windows Server
2019

Compatibiliteit met het meest
recente besturingssysteem







Eigen printerstuurprogramma’s
bijgewerkt

Eenvoudig te installeren en bereiken
van What You See Is What You Get
(WYSIWYG)-afdrukken







Bijgewerkte GS1-interface

GS1-barcodes zijn nu eenvoudiger
aan te maken en te bewerken





Kadervullend voor barcodes

Stel barcode-afmetingen in om bij de
pagina-/printer-DPI te passen





Form Editor

Organiseer gegevensinvoer
afdruktijd en dwing uw ideale
afdrukproces af





Form Designer

Scheid ontwerp van afdrukken voor
het genereren van een efficiënt
afdrukproces en het verminderen
van fouten





PortWatch

Verzamel gegevens automatisch met
een weegschaal, scanner, of ander
apparaat



... en meer! Zie de release notes voor
de volledige lijst met nieuwe functies en
verbeteringen.
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NIEUWE VERBETERINGEN IN SENTINEL 2019
Elimineer de behoefte aan handmatige gegevensinvoer, verminder fouten, en vereenvoudig het afdrukproces met
etikettenafdrukautomatisering. Met TEKLYNX’ afdrukautomatiseringsoplossing SENTINEL kunt u afdrukken vanuit
een ERP-, WMS-, of ander bedrijfssysteem, met inbegrip van aangepaste applicaties.
 Compatibiliteit met CODESOFT 2019 voor gebruiksgemak
 Compatibiliteit met Windows Server 2019 biedt u de mogelijkheid om te werken in het meest recente
besturingssysteem
 De bijgewerkte mapper interface is modern en gebruiksvriendelijk

NIEUWE VERBETERINGEN IN LABEL ARCHIVE 2019
Veel branches zijn gereguleerd om etiketteringswerkstromen af te dwingen en ervoor te zorgen dat er telkens
wanneer er een etiket wordt gegenereerd hetzelfde proces wordt gevolgd. LABEL ARCHIVE biedt u volledige
traceerbaarheid van etikettenontwerp, -opslag, en -afdrukken om naleving te ondersteunen van regelgeving in de
branche en van interne proces vereisten.
 Compatibiliteit met CODESOFT 2019 voor gebruiksgemak
 Compatibiliteit met Windows Server 2019 biedt u de mogelijkheid om te werken in het meest recente
besturingssysteem
 De nieuwe metadata functie bespaart u tijd en ruimte in uw etikettenopslaggebied
Klik hieronder om een demo aan te vragen en zie wat TEKLYNX’
etikettenbeheerssoftware voor uw bedrijf kan doen.
DEMO AANVRAGEN

teklynx.com/enterprise-demo

ZIE ALLE NIEUWE FUNCTIES IN ACTIE
De TEKLYNX 2019-producten, die ontworpen zijn ter ondersteuning van wat er achter de barcode zit, stomen u klaar
voor succes, nu en in de toekomst. Klik hieronder om de TEKLYNX 2019 producten in actie te zien.

Voor aanvullende assistentie bij het selecteren van het juiste
TEKLYNX-product voor uw bedrijf, gebruikt u ons Productkeuzegereedschap.
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