Vy aduje vá odb ratel ozna ování
palet kódem UCC/EAN128 ?

SmartLabeling
je
ením p esn pro vás. T i verze tohoto
systému poskytují optimální
ení jak pro malou
firmu, tak pro velké výrobní provozy s tiskem
velkého mno ství etiket na mnoha tiskárnách.
Ozna ení palet etiketami dle standardu
UCC/EAN128 za íná být v sou asné dob
vy adováno obchodními
et zci z d vod
efektivního zpracování dat p i p íjmu zbo í v etn
údaj nutných k vysledovatelnosti potravin.
Tento nástroj umo uje tisk nejen paletových
etiket UCC/EAN128, ale rovn tisk výrobkových
etiket a etiket pro ozna ení obchodních jednotek
(distribu ního balení). Nebudete pot ebovat ji
ádný dal í systém pro tisk etiket.
Paletová etiketa bude obsahovat v echny údaje
vy adované va ím odb ratelem. Pokud budou mít
va i odb ratelé speciální po adavky na etikety,
ádný problém. Ka dý vá zákazník m e mít
azenu automaticky svou vlastní unikátní
etiketu.

Podpora tiskáren
Tisknout lze prakticky na v echny existující
termotransferové tiskárny etiket a rovn
i na
laserové tiskárny. Nenutíme vás k nákupu nové
tiskárny.

Zebra Z6M

• DT/TTR tiskárna
• max.
ka tisku:
168 mm
• max. rychlost tisku:
254 mm/s
• lehké pr myslové a
kancelá ské provedení

Snadná obsluha a dobrá ergonomie
SmartLabeling poskytuje velmi snadnou a
pohodlnou obsluhu bez po adavk na kvalifikaci
obsluhy. Zvolíte pouze výrobek z íselníku,
automaticky budou dopln ny p ednastavené
údaje jako nap . standardní mno ství na palet i
hmotnost. Doplníte pouze p ípadné dal í údaje
typu minimální trvanlivost, výrobní ar e i
odb ratel. Ka dý odb ratel m e mít p azen
speciální formát etikety. Pak u jen zadáte
po adovaný po et etiket.

Integrace do podnikového IS
Vy í verze jsou vybaveny výkonnými nástroji pro
integraci tohoto tiskového systému p ímo do
podnikového informa ního systému. Tisk etiket
tak m e být zcela zautomatizován a za len n do
va ich standardních proces .

Integrace návrhového software
Standardn je systém dodáván bez návrhá e
etiket. V cen systému SmartLabeling je návrh
kolika etiket v závislosti na verzi zakoupeného
software. Tyto etikety budou navr eny p esn dle
po adavk zákazníka.
Pokud to shledáte u ite ným, dodáme vám
výkonný software pro návrh etiket a celý systém
tisku tak budeme mít pod svou kontrolou.
Ve keré zm ny ve formátech etiket a návrhy
nových ablon budete moci provád t sami. Pokud
této mo nosti nevyu ijete, rádi vám nové ablony
etiket dodáme p esn dle va ich po adavk za
výhodné ceny.
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Tisk paletových etiket dle UCC/EAN128
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