
Fritt redigerbara etikettdesigns
ScanPlant NG LabelDesigner

ScanPlant NG LabelDesigner är ett nytt användarvänligt mjukvarusystem för design av etiketter, som snabbar 
på utformningen och gör det enklare att skapa nya etiketter. Systemet är enkelt att använda, tack vare logiska 
och intuitiva funktioner som gör arbetet både snabb och lätt.

FLEXIBEL DESIGN 

STOR TIDSBESPARING
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ETIKETTPRINTNING



Flexibel etikettdesign
ScanPlant NG LabelDesigner är ett nytt användarvänligt 
system för design av etiketter, och som gör det snabbare 
och enklare att skapa nya etiketter. Etiketterna kan en-
kelt utformas med alla typer av text, grafiska symboler, 
linjer, ramar och streckkoder, inkl. 2D-streckkoder som 
exempelvis Datamatrix och QR. 

Systemets intuitiva funktioner och visuella gränssnitt går  
snabbt och lätt att lära sig, vilket garanterar en optimal 
användarupplevelse. Etiketterna visas i WYSIWYG-läge med 
realistiska, verkliga produktdata, och skrivs ut exakt som  
designen visas på skärmen. Det gör att man undviker  
upprepade komplicerade och tidsödande testutskrifter.

Utformning av alla typer av etiketter 
ScanPlant LabelDesigner är ett flexibelt system där det går att 
skapa en rad olika etiketter, exempelvis: 

•  Detalj -etiketter med produktbeskrivning, ingredienslista,  
    näringsvärden, lagringsinstruktioner, förpackningsdatum,  
    bäst före-dag, spårningsdata med batchnr., ursprung,  
    leverantörsdata och nettovikt, ev. pris per kg och slutpris

•  Kolli -etiketter enligt GS1-riktlinjer med streckkoder i 1D  
    eller 2D 

•  Palletiketter i A5 enligt GS1-standard med SSCC-streckkodere

•  Fraktsedlar

Obegränsade teckensnitt, tecken  
och streckkoder
LabelDesigner använder standard Truetype-teckensnitt från 
Windows. Det gör det möjligt att använda företagets egna 
teckensnittstyper, vilket garanterar bästa möjliga profilering  
av produkten.

Systemet använder Unicode-teckensnitt, som gör det möjligt 
att skapa etiketter med utländska specialtecken, t.ex. grekiska, 
kinesiska, arabiska eller ryska. Dessutom kan texten alltid  
kopieras direkt från ett annat Windowsprogram till etiketten.

ScanPlant LabelDesigner stödjer även alla typer av streckkoder 
som används inom livsmedelsindustrin: EAN, GS1 128, INT 2 OF 
5, ITF14 samt 2D-streckkoder som QR och Datamatrix.

Automatisk markering av allergener
Som standard har Scanplant LabelDesigner en allergenfunktion 
aktiverad. Baserat på en lista av allergener markerar systemet 
automatiskt dessa ingredienser om de förekommer på etiket-
ten, så att ingredienslistan följer myndigheters krav.

Enkel uppsättning av datafält
LabelDesigner-modulen är en helt integrerad lösning för 
ScanPlant NG Manufacturing Execution-systemet, där data 
hämtas ur en SQL-databas. Det innebär att det inte finns några 
komplicerade externa filer som måste hanteras manuellt – 
vilket sparar tid. Variabla datafält väljs från en lista ur ScanPlants 
SQL-databas som gör det snabbt och enkelt för operatören  
att skapa en etikett.

 
Flera smarta funktioner
En rad smarta funktioner i LabelDesigner gör både utforman-
det och det dagliga arbetet smidigare och enklare. Systemet 
genererar en etikett väldigt snabbt, då designen överförs 
till printern som en grafisk bild – printern behöver inte ha 
teckensnitten installerade lokalt, vilket innebär en lägre risk för 
driftstopp som orsakas av fullt minne. 

 

Det är dessutom möjligt att spara utformade etiketter som 
dokumentation för senare bruk. 
 
ScanPlant LabelDesigner-systemet kan användas tillsammans 
med de flesta vanligt förekommande printers, t.ex. Honeywell 
och Zebra-printers.

 

Fördelar:
•  Utskrift av främmande tecken/symboler 

•  Stöd för alla typer av streckkoder

•  Enkel uppsättning av datafält

•  Automatisk markering av allergener

•  WYSIWYG-visning och -skrift

•  Flexibel utformning av alla typer av etiketter

•  Snabb etikettutskrift
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Marknadsledande leverantör
Scanvaegt Systems är Skandinaviens ledande aktör inom vägning och registrering. Sedan starten
1932 har vi byggt upp en lång erfarenhet och tradition inom vägning och tillhörande utrustning
som vi gärna delar med oss av till våra kunder. Vi utvecklar, producerar och marknadsför vågsystem,
etiketteringslösningar och utrustning för inspektion samt tillhörande IT system.
Scanvaegt Systems har ca. 200 anställda och har egna bolag i Sverige, Danmark, Norge, Tyskland 
och Polen samt agenter i ett antal andra länder.

Den kompletta sammarbetspartnern
Service och support är viktiga faktorer i alla verksamheter och därför är detta nyckelord för oss.
Vi erbjuder därför omfattande service och support möjligheter i form av nstallation, support,
förebyggande service, verifiering och återkommande kontroll, samt utbildning, projektledning och
konsultarbete för våra kunder i hela Sverige.

Scanvaegt Systems AB  •  Varlabergsvägen 16   •  S-434 39 Kungsbacka   •  Sverige  •  service@scanvaegt.se  •  Tel: 040-405000
scanvaegt.se


