
ZebraDesigner Yazılımı ile Profesyonel 
Görünümlü Etiketleri Hızlı ve Kolay bir  
Şekilde Oluşturun
Sabit veya Değişken Verileri Kullanarak Basit veya Karmaşık Etiketler  
Tasarlayın ve Basın 

Odak noktalarınız, etiket tasarımı değil operasyonlarınız olmalıdır. Etiket tasarım yazılımımız dahil Zebra 
çözümleri, rekabet avantajınızı yakalamanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. 

ZebraDesigner size, basit veya karmaşık biçimli, profesyonel görünümlü etiketleri kolay ve hızlı bir şekilde 
oluşturmanızı sağlayacak araçları sunar. Kullanımı kolay Windows® tabanlı arayüzümüz, basitleştirilmiş, 
pencere içinde tasarım ve düzenlemeye olanak verir. Yazılımın en son sürümü Zebra'nın en yeni medya 
sunumlarının yanı sıra, gelişmiş bileklik tasarımı ve baskısını destekler. Ayrıca, artık sürücü kurulumu ile 
Bluetooth® bağlantılı yazıcılar da desteklenmektedir. 

İster basit metin, isterse de RFID veya sabit ya da değişken veriler gibi karmaşık bileşenlere sahip  
etiketler oluştururken, Zebra, bunu kolayca yapmanıza yardımcı olacak doğru ZebraDesigner yazılım 
sürümünü sunar: 

En son sürümümüz yeni sürücüleri** destekler ve önceki sürümle geriye doğru uyumludur, böylece mevcut 
etiket biçimlerinizi kullanmaya devam edebilirsiniz.

ZebraDesigner Essentials
Zebra'nın temel barkod etiket tasarım araçları içeren ücretsiz 
sürümü.

ZebraDesigner Professional*

Sabit veya değişken veri, veritabanı bağlantıları, alan birleştirme, 
formül kullanımı ve genişletilmiş RFID sihirbazları dahil, karmaşık 
etiket tasarımları oluşturmak için daha güçlü bir araç seti içerir.
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* Bir defalık aktivasyon lisans anahtarı satın alınmasını gerektirir.

**Windows sürücüsü v5, EPL, ZPL ve CPCL'yi destekler; YENİ Windows sürücüsü v8, Link-OS® yazıcıları için ZPL'yi destekler.

Aşağıdaki tablo, uygulama ihtiyaçlarınız için ideal yazılım çözümünü seçmenize yardımcı olmak amacıyla 
ZebraDesigner sürümleri arasındaki farkları vurgulamaktadır.
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Kuzey Amerika ve Şirket Genel 
Merkezi
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asya Pasifik Genel Merkezi
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Genel Merkezi
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin Amerika Genel Merkezi
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com
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Daha fazla bilgi edinmek veya ZebraDesigner'ı indirmek için  
www.zebra.com/zebradesigner adresini ziyaret edin.

ZebraDesigner Özellik Tablosu ZebraDesigner 
Essentials

ZebraDesigner 
Professional

Desteklediği dosyalar:
ZebraDesigner Versiyon 2: .LBL formatı
ZebraDesigner Versiyon 3: .NLBL formatı

Yerel yazıcı yazı tiplerini destekler

Unicode™'u destekler

Yerel barkodlarını destekler

CPCL, EPL™ ve ZPL*
*ZebraDesigner Windows sürücü sürüm 5 gerektirir

ODBC ve ASCII dosya bağlantısı

GS1-128 sihirbazı

RFID sihirbazı

KDU desteği

Dosyaya baskı

Basit VB komut dizisi

Basım anı soruları

Basım anında veritabanı kayıtlarını belirleme

Saat/Tarih ve RTC

Bağlantı: Paralel, Seri, IP, USB, Bluetooth
*Bluetooth yalnızca ZebraDesigner Windows sürücü 
sürüm 8 ile kullanılabilir

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

mailto:inquiry4%40zebra.com?subject=
mailto:contact.apac@zebra.com
http://zebra.com/locations
mailto:contact.emea@zebra.com
mailto:la.contactme@zebra.com
http://www.zebra.com/zebradesigner

