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A Seagull Scientific büszkén jelenti be, hogy 2019 áprilisában bemutatja a BarTender® 2019-et. Az új funkciókkal bővített 
szoftver piacra dobásával az ügyfeleinknek lehetőségük nyílik a műveletek egyszerűsítésére, és ezzel egyidejűleg nagyszerű 
címkék precíz elkészítésére és gyártására. A BarTendernek ez a legkorszerűbb verziója, és nagy örömünkre szolgál, hogy az 
elkövetkező két hónapban megoszthatjuk a termékadatokat. 

 

Alapvető változások az egyes csomagokban 
A BarTender 2019 új, továbbfejlesztett tulajdonságokkal rendelkezik, amelyeket azért hoztunk létre, hogy egyszerűsítsük a 
vállalati címkéket. A partnereinknek és ügyfeleinknek kínált ajánlatok egyszerűsítéséhez új nevet adunk a BarTender vállalati 
csomagjainak és átcsoportosítunk néhány tulajdonságot. A BarTender 2019 Professional Edition licence tehát a korábbi 
munkaállomásonkénti modellről ugyanarra a nyomtatónkénti modellre változik, mint az Automation és az Enterprise csomag 
esetében. 

 

Professional Automation Enterprise 

 

   
 

Nagy örömünkre szolgál, hogy most már mindegyik csomag magában foglalja az exkluzív Intelligent Templates™ (Intelligens 
sablonok) funkciót is, ami hatékony és könnyű címketervezést tesz lehetővé. Számos jelentős fejlesztést eszközöltünk 
továbbá a szöveg- és címketervezés terén is, ami a legkorszerűbb verzióvá teszi a BarTender 2019-et. Alig várjuk, hogy a 
piacra dobás közeledtével részletes információkkal is szolgálhassunk. 

Íme néhány várható főbb módosítás: 

• A Professional csomag nyomtatóhoz kötött licenccel használható, csakúgy, mint az Automation és az Enterprise csomag. 

• A cikkszámokat nagymértékben egyszerűsítjük, és további nyomtatók lesznek elérhetők bármilyen mennyiségben. 

• A BarTender licencek árképzése magában foglal egy egy éves Standard Maintenance and Support szolgáltatást is. 

• Az ajánlatok jóváhagyásának, a megrendelések nyomon követésének, a számlák fizetésének, valamint a licencek és a 
karbantartások kezelésének megkönnyítéséhez elindítjuk egy online portál első fázisát. 

• A termékkulcsok (PKC-k) egyszerűsített kezelése megkönnyíti a frissítések, a verzióváltások és a nyomtatók beállításának 
bevezetését. 

Kézi nyomtatás 

Nyomtatás táblázatokból és 
adatbázisokból, formanyomtatványok 
készítése a manuális adatbevitel 
gyorsításához, RFID-címkék és -
mágneskártyák kódolása. 

 

Automatizált nyomtatás 

Modern adatbeviteli 
alkalmazás létrehozása az 
Intelligent Forms™ (Intelligens 
formanyomtatványok) 
segítségével. 

 

Irányított nyomtatás 

A vállalati címkézési rendszer 
egészének biztosítása és 
ellenőrzése egy helyen vagy akár 
kontinenseken átívelően is. 
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Új cikkszámok és licencmodell 

Frissítjük licencmodellünket, és rövidítjük a cikkszámokat. A BarTender 2019-cel minden kifizetett csomagot 
alaplicencként értékesítünk, amely tartalmaz nyomtatólicenceket is. Ezen felül bármilyen mennyiségben hozzáadhatók 
további nyomtatólicencek. Az árképzés alapja az alaplicencen és a kívánt mennyiségű nyomtatólicencen alapuló egyszerű 
kalkuláció. A verzióváltás és -frissítés a továbbiakban nem igényel egyedi cikkszámokat. Egyszerűen csak rendelje meg az 
új csomagot, és mi a költségeket az aktuális csomagra terheljük. 

 


