Apresentando Soluções do Software de Etiquetas de Código de Barras
Projetado para suportar o que está por trás do código de barras

Há milhares de maneiras de obter um código de barras em uma etiqueta, mas a melhor maneira é aquela que prepara sua
empresa para o sucesso. Pois o software de código de barras não é apenas algo que você compra - é uma solução integrada
que faz a sua empresa funcionar. Projetado para suportar o que está por trás do código de barras, os produtos TEKLYNX 2019
preparam você para o sucesso agora e no futuro. Imprima mais rápido, automatize etapas manuais repetitivas e evite erros com
TEKLYNX 2019.

O que há de novo na
Etiqueta da TEKLYNX
2019
Produtos de Design

BENEFÍCIOS

CODESOFT

LABELVIEW

LABEL MATRIX

Novos recursos em 2019
para ajudá-lo
a criar um código de
barras melhor

Para requisitos
de etiqueta
complexos

Para requisitos
de etiqueta de
nível médio

Para requisitos
de etiqueta
simples

NOVAS MELHORIAS
Assistente do GS1 atualizado

Fique em conformidade com os
mais recentes padrões GS1







Codificação TLS 1.2

Nível de codificação mais forte para
que suas informações permaneçam
salvas e seguras







Retenção de configuração
personalizada

Não há necessidade de refazer
as configurações em futuras
atualizações, economizando tempo







Compatibilidade com Windows
Server 2019

Compatibilidade com o sistema
operacional mais atual







Drivers de impressora nativos
atualizados

Fácil de instalar e alcançar a
impressão What You See Is What
You Get (WYSIWYG)







Interface do GS1 atualizada

Agora é mais fácil criar e editar
códigos de barras GS1





Ajustado para códigos de barras

Defina as dimensões do código
de barras para respeitar a DPI da
página/impressora





Form Editor

Organize a entrada de dados de
tempo da impressão e imponha seu
processo de impressão ideal





Form Designer

Separe o design da impressão para
criar um processo de impressão
eficiente e reduzir os erros





PortWatch

Colete dados automaticamente
com uma escala, scanner ou outro
dispositivo



...e mais! Para uma lista completa de novos recursos
e melhorias, consulte as notas de lançamento. Ã

BAIXAR VERSÃO DE
TESTE
teklynx.com/codesoft

www.teklynx.com

BAIXAR VERSÃO DE
TESTE
teklynx.com/labelview

BAIXAR VERSÃO DE
TESTE
teklynx.com/labelmatrix

NOVAS MELHORIAS NO SENTINEL 2019
Elimine a necessidade de entrada manual de dados, reduza os erros e simplifique o processo de impressão com
automação de impressão de etiquetas. A solução de automação de impressão da TEKLYNX, o SENTINEL, permite
imprimir em um ERP, WMS ou outro sistema de negócios, incluindo aplicativos personalizados.
 Compatibilidade com CODESOFT 2019 para facilidade de uso
 Compatibilidade com Windows Server 2019 oferece a capacidade de trabalhar no sistema operacional mais
atual
 Interface de mapeador é moderna e fácil de utilizar

NOVAS MELHORIAS NO LABEL ARCHIVE 2019
Muitos setores são regulamentados para impor fluxos de trabalho de etiquetagem e garantir que o mesmo
processo seja seguido sempre que uma etiqueta for gerada. O LABEL ARCHIVE oferece a rastreabilidade completa
do design, armazenamento e impressão de etiquetas para suportar a conformidade com as regulamentações do
setor e os requisitos internos do processo.
 Compatibilidade com CODESOFT 2019 para facilidade de uso
 Compatibilidade com Windows Server 2019 oferece a capacidade de trabalhar no sistema operacional mais
atual
 Novo recurso de metadados economiza tempo e espaço na sua área de armazenamento de etiquetas
Clique abaixo para solicitar uma demonstração e verificar o que o software de
gerenciamento de etiquetas corporativas da TEKLYNX pode fazer pelo seu negócio.
SOLICITAR DEMO

teklynx.com/enterprise-demo

VEJA TODOS OS NOVOS RECURSOS EM AÇÃO
Projetado para suportar o que está por trás do código de barras, os produtos TEKLYNX 2019 preparam você para o
sucesso agora e no futuro. Clique abaixo para visualizar os produtos da TEKLYNX 2019 em ação.

Para obter assistência adicional, selecionando o produto
TEKLYNX correto para sua empresa, confira Ferramenta Seletora de Produtos.
AMÉRICAS:
ESTADOS UNIDOS

+1 888-629-4444

EMEA:
FRANÇA

+33 (0) 562 601 080

www.teklynx.com

EMEA:
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