
PlusFlex Label Designer

Zarządzanie danymi produktów, opisami towarów, kodami

kreskowymi oraz projektami etykiet

Główne zalety
Eliminacja błędów wprowadzania�

danych

Automatyczne wyróżnianie alergenów�

Podgląd etykiet z wszystkimi informa� -

cjami o produkcie

Zbieranie danych w blok tekstu�

Automatyczne zawijanie wierszy�

Bogate możliwości edycji wyglądu�



Plusflex Label Designer

Zaawansowana funkcja Label Designer umożliwia

-projektowanie etykiet linia po linii lub blokami tek

two-stu, wstawianie elementów graficznych i logo,

rzenie kodów kreskowych, np. zgodnie z normą

GS1, a także wstawiania linii i ramek.

Przy pracy z blokami tekstu Label Designer automa-

tycznie zawija linie dopasowując tekst do bieżącego

-projektu.  Można także wprowadzić osobno sformato

wany blok tekstu o dowolnej czcionce, niezależnie od wybranej

-drukarki etykiet. Poszczególne słowa można pogrubiać, pochy

lać i podkreślać. Opcje formatowania tekstu umożliwiają także

ustalenie odstępów między znakami oraz między liniami tekstu.

W przeciwieństwie do wielu innych dostępnych na rynku

systemów etykietowania, PlusFlex Office umożliwia podgląd

etykiety wybranego towaru ze wszystkimi informacjami z bazy

danych produktów – oczywiście w trybie WYSIWYG.

Label Designer obsługuje wszystkie powszechne typy kodów

kreskowych, takie jak EAN13, ITF14, GS1 Databar, GS1 128, 2D,

a także QR i Data-matrix. Kod QR może zawierać na przykład

adres www powiązany z produktem tak, aby użytkownik za

-pomocą smartfonu mógł trafić na witrynę producenta i zapo

znać się np. z instrukcją przygotowania dania.

System umożliwia pracę z treściami złożonymi w blok. Ozna-

cza to, że w tym samym polu tekstowym można wykorzystać

dane z różnych tekstów. Jest to praktyczne, gdy użytkownik

-chce umieścić wszystkie informacje tekstowe razem, nieza

leżnie od wybranego produktu.

PlusFlex Office pozwala na jednoczesne otworzenie wielu

projektów etykiet na osobnych kartach. Umożliwia to łatwe

kopiowane pól między projektami.

PlusFlex Label Designer to prosty w

-użyciu system do zarządzania towa

rami i projektowania etykiet.

PlusFlex Office

-PlusFlex Office to obsługiwany poprzez przeglądarkę mo

-duł bazowy służący do zarządzania podstawowymi funkcja

-mi systemu. To za jego pomocą wprowadza się do bazy da

nych o produktach używane w systemie numery towarów.

W module PlusFlex Office można założyć konfigurowalne

kartoteki, np. na treści używane przy znakowaniu produktów

w przemyśle żywieniowym. Są to nazwy produktów, listy

-składników z wyróżnionymi alergenami, informacje o war

-tości odżywczej, instrukcje przechowywania, kraj pocho

dzenia, numer autoryzacji ubojni i inne podobne informacje

identyfikujące.

PlusFlex Office ma funkcję automatycznego wyróżniania

alergenów – przy drukowaniu listy składników zabierającej

alergeny, są one automatycznie formatowane w wybrany

sposób, na przykład przez pogrubienie czcionki. Alergeny

rozpoznawane są na podstawie wbudowanego wykazu.

PlusFlex Office działa w przeglądarce internetowej, np.

Internet Explorerze lub Google Chrome.

Scanvaegt Systems Sp. z o.o. � � � � � �ul. Chorwacka 10 PL-70-841 Szczecin Polska pl pl e . +48 8814 20574info@scanvaegt. www.scanvaegt. T l

Z
 z

a
st

rz
e

że
n

ie
m

 m
o

żl
iw

o
śc

i z
m

ia
n

2
0

1
5

.0
5

/w
e

r.
 0

1


