ZESTAWIENIE INFORMACJI
ZebraDesigner

Możliwość szybkiego i łatwego tworzenia
profesjonalnie wyglądających etykiet za pomocą
oprogramowania ZebraDesigner
Projektuj i drukuj proste lub złożone etykiety, wykorzystując dane stałe lub zmienne
Podczas pracy powinno się koncentrować na procesach operacyjnych, a nie na projektowaniu etykiet.
Rozwiązania firmy Zebra — w tym nasze oprogramowanie do tworzenia etykiet — zostały opracowane z myślą
o tym, aby pomóc Ci w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej.
ZebraDesigner oferuje narzędzia do szybkiego i łatwego tworzenia profesjonalnie wyglądających etykiet i
znaczników — od prostych do złożonych formatów. Nasz intuicyjny interfejs oparty na systemie Windows®
upraszcza proces projektowania i edycji i umożliwia wykonywanie tego w oknie. Najnowsza wersja obsługuje
nośniki z najnowszej oferty firmy Zebra, a także ulepszony proces projektowania i drukowania opasek na rękę.
Obsługiwane są teraz także drukarki z interfejsem Bluetooth®, poprzez instalację sterownika.
Niezależnie od tego, czy tworzysz etykiety z prostym tekstem, czy też ze złożonymi elementami — takimi
jak znaczniki RFID bądź stałe lub zmienne dane — w ofercie firmy Zebra znajdziesz odpowiednią edycję
oprogramowania ZebraDesigner, która pomoże Ci robić to z łatwością:

ZebraDesigner Essentials

Bezpłatna wersja oprogramowania firmy Zebra, dostarczająca
podstawowe narzędzia do projektowania etykiet z kodami kreskowymi.

ZebraDesigner Professional*

Wersja wyposażona w bardziej rozbudowany zestaw narzędzi
do tworzenia złożonych projektów etykiet, w tym danych stałych
lub zmiennych, połączeń z bazą danych, konkatenacji w terenie,
korzystania z formuł i rozbudowanych kreatorów RFID.

Nasza najnowsza wersja obsługuje nowe sterowniki** i jest zgodna wstecznie z wersją wcześniejszą, co
umożliwia kontynuowanie korzystania z istniejących formatów etykiet.

ZESTAWIENIE INFORMACJI
ZebraDesigner

Poniższa tabela zawiera zestawienie różnic pomiędzy edycjami aplikacji ZebraDesigner, mające na celu pomoc w
wyborze idealnego rozwiązania programowego na potrzeby konkretnego zastosowania.

ZebraDesigner – cechy i funkcje

ZebraDesigner
Essentials

ZebraDesigner
Professional

Obsługa następujących typów plików:
ZebraDesigner wersja 2: format .LBL
ZebraDesigner wersja 3: format .NLBL
Obsługa natywnych czcionek drukarki
Obsługa Unicode™
Obsługa natywnych kodów kreskowych
CPCL, EPL™ i ZPL*
*Wymaga sterownika ZebraDesigner dla systemu
Windows w wersji 5

Łączność z plikami ODBC i ASCII
Kreator GS1-128
Kreator RFID
Obsługa klawiatury KDU
Drukowanie do pliku
Prosty skrypt VB
Pytania o czasie drukowania
Wybieranie rekordów bazy danych w czasie
drukowania
Godzina/data oraz RTC
Łączność i interfejsy: równoległy, szeregowy, IP,
USB, Bluetooth
*Bluetooth ma zastosowanie tylko w przypadku
sterowników ZebraDesigner dla systemu Windows w
wersji 8

Windows 7 SP1/Windows 8.1/Windows 10/Windows
Server 2012 R2/ Windows Server 2016/Windows
Server 2019
*Wymaga zakupu klucza licencyjnego do jednorazowej aktywacji.
**Sterownik Windows v5 obsługuje języki EPL, ZPL i CPCL; NOWY sterownik Windows v8 obsługuje język ZPL do drukarek Link-OS®.

Bliższe informacje oraz możliwość pobrania aplikacji ZebraDesigner
na stronie www.zebra.com/zebradesigner
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