
Criação fácil e rápida de etiquetas profissionais 
com o software ZebraDesigner
Desenvolva e imprima etiquetas simples e complexas usando dados fixos ou variáveis 

Concentre-se nas suas operações, não em criar etiquetas. As soluções da Zebra, inclusive o software de 

desenvolvimento de etiquetas, são desenvolvidas para ajudá-lo a aproveitar sua vantagem competitiva. 

O ZebraDesigner oferece todas as ferramentas necessárias para criar etiquetas com aparência 

profissional, em formatos simples ou complexos, de maneira fácil e rápida. Nossa interface intuitiva 

baseada no Windows® permite a criação e a edição simplificadas diretamente na janela. A versão 

mais recente oferece compatibilidade com as últimas ofertas de suprimentos de impressão da Zebra 

e traz melhorias para o desenvolvimento e impressão de pulseiras. Além disso, com a instalação do 

driver, impressoras conectadas via Bluetooth® passam a ser admitidas. 

De etiquetas com texto básico a componentes complexos, como RFID ou dados fixos ou variáveis, 

a Zebra oferece a edição do software ZebraDesigner certa para ajudar você a criar etiquetas 

personalizadas com facilidade: 

ZebraDesigner Essentials Versão gratuita da Zebra com ferramentas básicas para desenvolver 

etiquetas de códigos de barras.

ZebraDesigner Professional*

Apresenta um conjunto mais robusto de ferramentas para 

desenvolver etiquetas complexas, incluindo dados fixos ou variáveis, 

conexões com banco de dados, concatenação em campo, uso de 

fórmulas e assistentes abrangentes de RFID.
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*Exige a compra de uma chave de licença de ativação única.

**A versão 5 do driver para Windows é compatível com EPL, ZPL e CPCL. A NOVA versão 8 do driver para Windows é compatível com 
impressoras ZPL para Link-OS®.

A nossa versão mais recente é compatível com novos drivers** e também oferece compatibilidade reversa 

com as versões anteriores para que você possa continuar usando os formatos de etiqueta existentes.

A tabela abaixo destaca as diferenças entre as edições do ZebraDesigner para ajudá-lo a selecionar 

a solução de software ideal para as necessidades da sua aplicação.
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Para obter mais informações ou fazer o download do ZebraDesigner,  
acesse www.zebra.com/zebradesigner

ZebraDesigner Feature Matrix ZebraDesigner 
Essentials

ZebraDesigner 
Professional

Arquivos compatíveis:
Versão 2 do ZebraDesigner: formato .LBL
Versão 3 do ZebraDesigner: formato NLBL

Compatível com fontes de impressora nativas

Compatível com Unicode™

Compatível com códigos de barras nativos

CPCL, EPL™ e ZPL*
*Exige a versão 5 do driver do ZebraDesigner para Windows

Conectividade de arquivos ODBC e ASCII

Assistente de GS1-128

Assistente de RFID

Compatível com KDU

Impressão em arquivo

Script VB simples

Perguntas sobre tempo de impressão

Escolha dos registros de banco de dados no 
momento da impressão

Hora/data e RTC

Conectividade: porta paralela, porta serial, IP, USB, 
Bluetooth
*Bluetooth somente com a versão 8 do driver do 
ZebraDesigner para Windows

Windows 7 SP1/Windows 8.1/Windows 10/Windows 
Server 2012 R2/ Windows Server 2016/Windows 
Server 2019


