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ZebraDesigner
SAP v2
Professzionális címketervező program
Zebra nyomtatók SAP rendszerbe
integráláshoz

Tulajdonságok


ZebraDesigner 2.0 változat Windows 7 operációs
rendszerhez
A ZebraDesigner a Zebra valamennyi nyomtató típusához
használható professzionális címketervező és nyomtató
program. A legkülönfélébb vonalkódos címkék megtervezését
és nyomtatását teszi lehetővé egy egyszerűen kezelhető és
hatékony programcsomag formájában. A ZebraDesigner for
mySap a népszerű program SAP R/3 rendszerekhez
továbbfejlesztett változata. Különleges tulajdonsága, hogy a
megszokott címketervező funkciókon túlmenően közvetlen
nyomtatást biztosít az SAP R/3 oldaláról. Ezzel az egyedülálló
megoldással az SAP felhasználók saját vállalatirányítási
rendszerükből közvetlenül nyomtathatnak Zebra nyomtatóra. A
vonalkódos címkék előállításához nincs szükség semmilyen
köztes átjáró programra, és a program használata nem igényel
speciális programozási vagy operációs rendszer ismeretet sem.









Az új változat már kompatibilis a Windows 7 32- és 64 bites
változatával is. A legfontosabb újdonsága, hogy az új Zebra
nyomtatók meghajtó programjainak (driver) hozzáadása vagy
eltávolítása közvetlenül az alkalmazásból is elvégezhető.
Újdonság még, hogy a nyomtató belső parancsai (Pl.
konfigurációs címke, kalibrálás, alapérték visszaállítás) immár a
programból is futtathatóak lettek.



A
program
címketerv
és
objektum
kezelése
grafikus
felületen történik. Nincs szükség
kézi SAPscript kódolásra.
Egyszerűsített EAN/UCC 128
kódtámogatás, míg a nem
nyomtatandó vonalkódos
karakterek támogatása
közvetlenül az mySAP -ból
lehetséges, például FNC1 az
EAN128 kódhoz
Listából kiválasztható SAP R/3
változók, amelyeket közvetlenül a
címketervező programba
illeszthetünk.
Tetszőleges Windows TrueType
font készlet támogatása és
nagysebességű letöltése állandó
és változó SAP adatmezőkhöz.
Ebbe beleértendő a változó logó
és grafikai mező egyaránt.
MySAP R/3 szöveg vagy
vonalkódos mezők automatikus
sorszámként történő kezelése
Windows ANSI kódlap és mySAP
Internal Text Format (ITF)
használata segíti a gyors és
egyszerű áttöltést, nem
szükséges az ITF fájlok vagy az
SAPscript manuális módosítása
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Technikai paraméterek
RFID címkék:


























Nyomtatás



A legtöbb ismert RFID kód támogatása
EPC Class 1/0/0+, I-Code, ISO 15693, My-d, PicoTag, Tag-IT)
Többszintű, kétirányú feladat visszavonási képesség
Metrikus és inch méretezés
WYSIWYG grafikus címketervezés
Objektumok igazítása
Magyar nyelvű (többnyelvű) kezelői felület
Egyidejűleg több címke tervezése
Fix és változtatható TrueType font
Unicode karakterkészlet
Inverz írásmód
Forgatás (0º, 90º, 180º, 270º)
Közvetlenül a címkére való szöveg beadás
A legtöbb ismert vonalkód támogatása, beleértve a 2D kódokat
Felhasználóbarát a vonalkód szélesség és magasság arány felügyelete
Ellenőrzőkód támogatás
EAN és UCC128 alkalmazás támogatása
Forgatás (0º, 90º, 180º, 270º)
13 fajta grafikus (pl. BMP/TIF/PCX/JPG) fájl támogatása
Kör, ellipszis alakzatok nyomtatása
Négyzet, négyszög alakzatok nyomtatása
Forgatás (0º, 90º, 180º, 270º)
mySAP R3 támogatás
Közvetlen nyomtatás mySAP R3 alapú WMS/MSCA és Oracle Warehouse
Management System (WMS), Mobile Supply Chain Applications (MSCA),
és más XML alapú ERP rendszerekből
Tesztnyomtatás

Minimum rendszerigény






Windows 2000/XP/2003/2008/7 32 és 64 bit operációs rendszer
128 MB memória
minimum VGA monitor
130 MB szabad merevlemez

Felhasználói felület:

Szöveg:

Vonalkód:

Grafikák/Vonalak/Szövegek:

Változó mezők:
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