
PlusFlex Label Designer

Styring af produktdata, varetekster, stregkoder og etiket-design

Highlights
Eliminerer fejl-indtastninger�

Automatisk fremhævelse af allergener�

Etiket-preview med alle produktdata�

Sammensatte data i en tekstblok�

Flere etiket-designs vist samtidig�

Automatisk wordwrap�

Fleksibel designjustering�
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Plusflex Label Designer

Med den avancerede Label Designer-funktion kan

etiketten opsættes med tekster i enkelt linjer eller

tekstblokke, der kan arbejdes med grafik og logo,

oprettes stregkoder, f.eks. efter GS1 standard, samt

indsættes linier og rammer.

Ved arbejde med tekstblokke kan Label Designeren

automatisk wordwrappe teksterne til det aktuelle

design. Der kan også anvendes separat formateret

tekstblok med valgfri font, uafhængig af valgt etiketprinter.

Ordene kan formateres enkeltvis som fed, kursiv eller under-

streget. Ved brug af feltet Formateret tekst kan afstanden

mellem bogstaver / linier også ændres.

Modsat mange andre etiketsystemer på markedet kan der fra

PlusFlex Office vises preview af den valgte vares etiket, med

alle data fra produktdatabasen og naturligvis i fuld WYSIWYG.

Med Label Designeren kan benyttes alle gængse stregkoder

som EAN13, ITF14, GS1 Databar, GS1 128, 2D samt QR og Data-

matrix. QR-koden kan f.eks. indeholde specifik URL pr. produkt,

så forbrugeren - med en APP på sin smartphone - kan guides

til producentens website og f.eks. se tilberedningsanvisning.

I systemet kan der arbejdes med sammensatte data i en tekst-

blok, hvilket giver den fordel, at data fra flere tekster kan be-

nyttes i samme tekstfelt. Dette er praktisk, når man ønsker, at

al tekst-information skrives samlet uanset valgt produkt.

I PlusFlex Office kan man åbne flere etiket-designs samtidigt

under hver sin fane - det gør det meget enkelt at kopiere felter

fra et design til et andet og vice-versa.
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PlusFlex Label Designer er et

brugervenligt system til administra-

tion af varer og design af etiketter.

PlusFlex Office

PlusFlex Office er det browser-baserede grundmodul, hvor

administration af systemets grundfunktioner foretages. Det

er også her, at de varenumre, som skal benyttes i systemet,

oprettes i produktdatabasen.

I PlusFlex Office-modulet kan der opsættes konfigurerbare

kartoteker, f.eks. til vigtige tekster, der benyttes ved mærkning

i fødevareindustrien – f.eks. varebenævnelser, ingredienslister

med fremhævelse af allergener, næringsdeklarationer, opbe-

varingsforskrifter, oprindelsesland, slagteri-autorisationsnum-

re og lignende sporbarhedsinformationer.

PlusFlex Office inkorporerer en automatisk funktion for frem-

hævelse af allergener - når der printes en ingredienstekst

indeholdende allergener, formateres disse automatisk til den

valgte stil, f.eks fed tekst. Det sker ud fra en indlagt liste over

Allergener.

Plusflex Office afvikles via en internet browser, f.eks. MS Inter-

net Explorer eller Google Chrome.


