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NICELABEL POWERFORMS
SUITE 2019 A professzionális
címketervező és nyomtató program
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Valamennyi vonalkód
típust támogat, beleértve
a 2D vonalkódokat
Grafikus fájlok és
TrueType fontok gyors
letöltése a nyomtató
memóriájába
GS1 UCC/EAN128
azonosítok (AI)
automatikus kiosztása és
ellenőrzése
A nyomtató vagy a
számítógép belső
órájának, idejének aktuális
nyomtatása
30 fajta grafikai formátum
importálása és a címke
tervben történő
átméretezése
Nyomtatás ODBC (MS SQL
Access, Oracle)
adatbázisokból, illetve
közvetlen adatbázisokból
(Excel *.xls, *.xlsx
Szöveges *.txt, *.csv)
Magyar nyelvű
(többnyelvű) kezelői
felület
Niceprint és Quickprint
alkalmazás
*.xlsx Szöveges *.txt,
*.csv)
4000+ fajta Windows
címke nyomtató driver
Niceform és Automation
Easy alkalmazás

Kis- és közepes méretű vállalkozásoknak ajánljuk, akiknek fontos a
pontosság és a produktivitás! A NiceLabel PowerForms Suite 2019
szoftver csomag az alábbi szoftvereket tartalmazza: Nicelabel Designer
Pro, NiceForm és NiceLabel Automation Easy. A Nicelabel
PowerForms címketervező minden Windows driverrel rendelkező
nyomtatóval kompatibilis professzionális címketervező és nyomtató
program. A legkülönfélébb vonalkódok és RFID címkék nyomtatását
teszi lehetővé egy egyszerűen kezelhető és hatékony programcsomag
formájában!
A PowerForms Excel fájlok vagy ODBC kapcsolatú fájlok (MS SQL,
Access, Oracle, DBF), de a .csv vagy .txt kiterjesztésű fájlok olvasására
is képes. A PowerForms komplex adattal rendelkező címkék - grafika,
piktogram (nagymennyiségű klipart melléklettel), szöveg (akár
UNICODE alapú), és vonalkód - tervezését és nyomtatását biztosítja.
A NiceLabel Designer Pro program egyik fontos előnye az Express
változattal szemben, hogy a szövegdobozok segítségével a szöveg
mezők könnyen méretezhetők - például adatbázis beolvasása esetén
betördelheti az új szövegtartalmat vagy kiszámolhatja azt. Ennek
köszönhetően egy megfelelő méretű, nem torzított betűméret jeleníthető
meg. A program képes olyan speciális szabványok szerinti címketervek
készítésére és nyomtatására, mint az ASC (FACT) vagy a HIBC. Az
elő- és utócímke készítés szolgáltatásnak köszönhetően különböző
nyomtatási feladatok elkülönítésére is alkalmas. A NiceForm
segítségével a címkenyomtatás és a nyomtatás előtti adatok megadása
és kiválasztása teljes mértékben testre szabható. A Nicelabel
Automation Easy egy univerzális köztes szoftver, amely lehetővé teszi
a NiceLabel Designer Pro vagy Powerforms integrálását különböző
programokba (pl. ügyviteli (ERP) vagy raktárkezelő (WMS)). A
háttérben futó Nicelabel Automation Easy figyeli a különböző fájlok
változását, majd automatikusan indítja a módosult adatok nyomtatását.
A Nicelabel PowerForms Suite 2019 a nyomtatók száma szerint
licenszelhető, így jelentős költséget takaríthat meg.

Technikai paraméterek
Felhasználói felület:

Szöveg:

Vonalkód:
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Grafikák/Vonalak/Szövegek:

Változó mezők:

Minimum rendszerigény:
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Főbb alkalmazási területek:
•
•
•

Kiskereskedelem
Szállítmányozás
Gyártás

IBCS Hungary Kft.
1043 Budapest,
Aradi utca 16.
Tel.: +36 1 451 6070
Fax: +36 1 399 9707
info@ibcs.hu
www.ibcs.hu

Többszintű visszavonás és mégis képesség
Objektumok igazítása
Magyar nyelvű (többnyelvű) kezelői felület
Egyidejűleg több címke tervezése
Fix és változtatható TrueType font
Unicode karakterkészlet
Akár Inverz írásmód
Forgatás
A legtöbb ismert vonalkód támogatása, beleértve a
2D kódokat
Felhasználó barát a vonalkód szélesség és arány
felügyelete
Ellenőrzőkód támogatás
GS1 EAN 128 és UCC128 alkalmazás támogatása
Forgatás
15 fajta grafikai pl. BMP/TIF/PCX/JPG) fájlok
támogatása
Kör, Ellipszis
Négyzetek, négyszögek
Forgatás
Sorszám mezők
Text (TXT, CSV), Excel (XLS), ODBC (MS SQL,
DBF, ACCESS, Oracle) Visual Basic Script
Többszörös dátum és idő formátum
Felugró kérdések a nyomtatás pillanatában
Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows 8,
Windows 8.1, Windows Server 2012,
Windows Server 2012 R2, Windows 10,
Windows Server 2016 és 2019 32 vagy 64 bit
2 GB memória
Microsoft .NET Framework Version 4.6
1366×768 monitor
1 GB szabad háttértár
CPU: Intel x86 family processzor vagy azzal
kompatibilis
NiceLabel printer driver V5.2 or higher

