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K Mikortól értékesíthető a BarTender® 2019? 

V A BarTender 2019 piacra dobását ez év áprilisára tervezzük. 

K Mikor kaphatok bővebb tájékoztatást a BarTender 2019 új fejlesztéseivel kapcsolatban? 

A BarTender 2019 piacra dobásának előkészítésekor folyamatosan részletes információkkal 
és tartalmakkal szolgálunk partnereink számára. Kérjük, folyamatosan kövessen bennünket 
a legújabb fejlesztéseket bemutató további tartalmakért és információkért, így azt is 
megtudhatja, hogy az ügyfelek hogyan használhatják a BarTender 2019-et címke tervezéssel 
kapcsolatos élményeik fokozására. 

 
A jelenlegi BarTender licencmodellel az ügyfelemnek egy 10 nyomtatós Automation 
licencet kellett megvásárolnia, annak ellenére, hogy csak 9 nyomtatója van. Úgy tűnik, 
hogy az új BarTender licencmodell megoldja ezt a problémát. Valóban így van? 

Igen! A licencmodellünkben elvégzendő módosítások után az ügyfélnek csak azt a 
nyomtatómennyiséget kell megvásárolnia, amelyre ténylegesen szüksége van BarTender 
címkézési környezetének támogatásához. 

 
Van egy ügyfelem, akinek nincs vagy lejárt a karbantartási licence. Hozzájuthat 
karbantartási licenchez díjmentesen? 

Az ügyfelek mostantól kezdve egészen a BarTender 2019 indulása utáni 90. napig 
díjmentesen vásárolhatnak karbantartási licencet. A karbantartási licencet a korábbi lejárati 
dátumig visszamenőleg kell megvásárolniuk, vagy ha még soha nem vettek igénybe 
karbantartást, a vásárlás dátumáig visszamenőleg. Egy további évre szóló karbantartási 
licenc megvásárlása is szükséges. 

 
Egy aktív karbantartási licenccel rendelkező ügyfél nyomtatókat szeretne beállítani. Az új 
szabályzat hatályba lépése után terhelnek Standard Maintenance and Support (Standard 
karbantartás és segítségnyújtás) szolgáltatási felárat a további nyomtatókra, vagy már 
benne van az egy évben? 

A jelenlegi BarTender licencekhez beállított nyomtatókra már érvényes az egy éves Standard 
Maintenance and Support szolgáltatás is. Ha az ügyfél megújítja a szerződését, a megújítási 
áron felül a fel nem használt hónapokra eső költségeket az újonnan vásárolt nyomtatókra 
terheljük. Ha például a szerződés megkötése után négy hónappal egy licenchez további 
nyomtatókat állít be, a Standard Maintenance and Support következő megújításának költsége 
ezt a négy hónapot is tükrözni fogja. 
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Továbbra is kapnak technikai segítséget azok a jelenlegi BarTender felhasználók, akiknek 
nincs Standard Maintenance and Support szerződésük? 

Minden ügyfélnek lehetősége van igénybe venni a Technical Support (Technikai 
Segítségnyújtás) szolgáltatást e-mailben vagy online formanyomtatványon keresztül, 
továbbá hozzáférnek a felhasználói fórumokhoz és az önkiszolgáló támogatáshoz is, az aktív 
szerződéssel rendelkező ügyfelek azonban elsőbbséget élveznek. Az élő segítségnyújtás 
(telefonon vagy chaten keresztül) kizárólag aktív Standard Maintenance and Support 
szerződéssel rendelkező ügyfelek számára lesz elérhető. 

K Hogyan kérhetek ajánlatot és rendelhetem meg a verzióváltásokat (ha például Automation 

csomagról Enterprise csomagra váltanék)? 

Kérjen ajánlatot a Vonalkód Rendszerháztól, és mi kiszámítjuk Önnek az árat.  

 
Egy felhasználó egy korábbi, karbantartás nélküli csomagot használ, és ezt szeretné 
frissíteni a BarTender 2019-re, amikor megjelenik. Mit tehet ebben az esetben? 

Az ingyenes frissítéshez (és az élő segítségnyújtáshoz való hozzáférés megőrzéséhez) 
korszerűsítenie kell a karbantartási szolgáltatást, amit az indulás utáni 90. napig tehet meg 
díjmentesen. Ellenkező esetben új licencet kell vásárolnia. 
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