
ซอฟต์แวร์ท่ีได้รับการ 
เช่ือถือท่ีสุดในโลกสำาหรับ
ฉลาก บาร์โค้ด ป้าย RFID  
บัตรพลาสติก และอ่ืน ๆ อีก
มาก



เป็นท่ีเช่ือถือของหลายแสนบรษัิท
ท่ัวโลก
ธรุกจิทกุอยา่งลว้นเผชิญกบัขอ้บงัคบัและ
แนวทางปฏิบตัมิาตรฐานทีเ่ปลีย่นแปลง
อยูต่ลอดเวลา บรษัิทตา่ง ๆ ทัว่โลกไดม้อบ
ความไวว้างใจให ้BarTender ช่วยควบคมุ
ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการเหลา่น้ันดว้ย
เทคโนโลยทีีง่่ายตอ่การปรบัใช้ มีความ
ปลอดภัย และสามารถกำาหนดคา่ได ้
ตอ่ไปน้ีคอืตวัอยา่งเพียงเล็กน้อย:

  BarTender ช่วยใหผู้้ผลติ ผู้จัดจำาหน่าย 
และผู้นำาเขา้สารเคมีตา่ง ๆ ปฏิบตัิ ไดต้าม
มาตรฐาน GHS และขอ้กำาหนดสำาคญัอืน่ 
ๆ ในการตดิฉลาก

  BarTender ช่วยใหบ้รษัิทตา่ง ๆ สามารถ
ปฏิบตัติามกฎหมายดา้นการตดิฉลาก
สำาหรบัสารกอ่ภูมิแพ้ ในอาหารในสหภาพ
ยโุรป และความปลอดภัยของอาหารในทกุ
ประเทศ

  BarTender ไดถู้กนำาไปใช้ ใน 
โรงพยาบาล รา้นขายยา หอ้งทดลอง และ
คลนิิกทัว่โลก ทำาใหส้ามารถเก็บและ
ตดิตามขอ้มูลได้

  BarTender เป็นองคป์ระกอบทีป่ลอดภยั
ของการตดิตัง้ UDI ทีเ่ป็นไปตามขอ้
บงัคบัของ FDA สำาหรบับรษัิทอปุกรณ์
ทางการแพทย ์ของการตดิตัง้แบบผา่น
การตรวจสอบความถูกตอ้งทีบ่รษัิทผูผ้ลติ
ยา และของระบบกระจายสินคา้ การจดั
เก็บ การขนส่ง การปฏิบตัติามขอ้บังคบั 
และแผนการทีต่ดิตามไดข้องซัพพลาย
เชนของโลก

การออกแบบท่ีทรงพลังด้วย 
Intelligent Templates™
Intelligent Templates™ ท่ีเป็น
คณุลกัษณะเฉพาะของ BarTender ทำาให้
บรษัิทตา่ง ๆ สามารถออกแบบฉลากได้
อยา่งยดืหยุน่โดยไม่จำาเป็นตอ้งสรา้งและ
ดแูลรกัษาเอกสารหลายรอ้ยฉบับ

สามารถบอกเทมเพลต เลเยอร ์หรอืแม้
กระทัง่วตัถุไดว้า่ "จะพิมพ์เมือ่ใด" โดยองิ
กบัแหลง่ขอ้มูลหน่ึงหรอืช่องหน่ึงในฐาน
ขอ้มูล หรอือิงกบัหลายเง่ือนไข ปกป้อง
เลเยอรด์ว้ยรหสัผ่านเพ่ือป้องกันไม่ ใหม้ี
การแก้ ไขโดยไม่ ไดร้บัอนุญาต แบ่งปัน
ช่องขอ้มูลส่วนกลาง เช่น การเพิม่ขึน้ของ
หมายเลขประจำาตวัของเอกสารทัง้หมด 

สร้างและดำาเนินการอัตโนมัติกับฉลาก บาร์โค้ด และ
อ่ืน ๆ อีกมาก

ออกแบบ พมิพ์ ควบคมุ

สร้าง

ดำเนินการโดยอัตโนมตัิ

ซอฟตแ์วร ์BarTender® ทำาใหอ้งคก์รตา่ง ๆ ทัว่โลกสามารถ
ปรบัปรงุความปลอดภยั การรกัษาความปลอดภยั ประสิทธภิาพ 
และการปฏบิตัติามกฎได้ โดยการสรา้งและดำาเนินการอตัโนมัติ
กบัการพมิพแ์ละการควบคมุฉลาก บาร์ โคด้ ป้าย RFID บัตร
พลาสตกิ และอืน่ ๆ อกีมาก 

บรษัิทที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลายแห่งและบรษัิทขนาดเล็กอีกหลาย
แสนบรษัิทล้วนใช้ BarTender ช่วยทำาส่ิงตอ่ไปน้ี:

  เรง่ความเรว็การเคลือ่นตวัของสินคา้ผา่นซัพพลายเชน

  จา่ยยาที่ ใช่ ใหก้บัคนไขท้ี่ ใช่ ในเวลาที่ ใช่

  ทำาใหม้ัน่ใจไดว้า่พนักงานทราบวธิกีารจดัการกบัสารอนัตรายอย่าง
ปลอดภยั

  เตอืนใหผู้ป้กครองทราบถงึสารทีอ่าจกอ่ภมูแิพ้

  ทำาใหห้น่วยงานดา้นสุขภาพสามารถตดิตามอาการป่วยทีเ่กดิจาก
อาหารไดถ้งึตน้กำาเนิด

  ปรบัปรงุการควบคมุการหดตวัและป้องกนัการสูญเสียใน 
รา้นคา้ปลกี

  และอืน่ ๆ อกีมาก...

BarTender มอบเครือ่งมอืทีท่ำาใหอ้อกแบบป้ายช่ือและเทมเพลต 
กำาหนดคา่และเช่ือมตอ่กบัแหลง่ขอ้มลูและระบบธรุกจิ และปิด
ใช้คำาส่ังพมิพจ์ากระบบ ระบบปฏบัิตกิาร หรอือปุกรณ์ ใดก็ ได้
ไดอ้ยา่งงา่ยดายและมปีระสิทธภิาพ ซ่ึงจะช่วยใหค้ณุดำาเนินการ
พมิพ์ โดยอตัโนมตั ิตรวจสอบสถานะการพมิพแ์ละอปุกรณ์สิน้
เปลอืง และเพิม่ความคลอ่งตวัในการผลติ ในขณะทีม่อบการ
ควบคมุกระบวนการพมิพอ์ยา่งสมบรูณ์และปลอดภยั และยัง
สามารถรบัรองการพรอ้มใช้งานของระบบการพิมพ์ทัง้หมดดว้ย
การตรวจสอบและรายงาน

  ออกแบบฉลาก บตัร และอืน่ 
ๆ อกีมาก

  ป้อนขอ้มลู print-time ไดอ้ยา่ง
งา่ยดายดว้ยแบบฟอรม์ป้อน
ขอ้มลูทีส่ามารถปรบัแตง่ดว้ย
ตนเองได้

  รวมการออกแบบตา่งเขา้ดว้ยกนั
ดว้ย Intelligent Templates™

  ปรบัให้เหมาะสมและเรง่ความเรว็
ในการพมิพ ์
บาร์ โคด้ ฉลาก บตัร ป้าย RFID 
และอืน่ ๆ อกีมากผา่นเครือ่งพิมพ์
หรอืปุกรณ์ทำาเครือ่งหมายใด ๆ

  พมิพจ์ากระบบปฏบิตักิาร ระบบ 
อปุกรณ์ หรอื 
เบราวเ์ซอร์ ใดก็ ได้

  ตรวจสอบสถานะการพมิพแ์บบ
รายงานสดและประวตักิารใช้งาน
ระบบอยา่งละเอยีด

  ผนวกรวมกบั SAP และ Oracle

  ปรบัใช้การควบคมุเอกสารที่
ปลอดภยั

  จดัการทัง้ระบบจากศนูยก์ลาง



ท้ังส่ีรุ่นจะรองรับการเติบโตของธุรกิจของคุณในแต่ละช่วง

Basic Professional Automation Enterprise Automation

เริม่ใช้งานได้ ในไม่กีน่าที! 

  ออกแบบและพิมพ์ป้ายช่ือ  
บัตรแถบแม่เหล็ก และอื่น ๆ อีกมาก

  ปรบัความเรว็ในการพิมพ์ ให้ 
เหมาะสมกับเครือ่งพิมพ์ 
หรอือุปกรณ์ทำาเครือ่งหมายใด ๆ

  ออกแบบแบบฟอรม์ป้อนข้อมูลที่มอบการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของข้อมูลและยอมรบั
ข้อมูลเข้า print-time จากแป้นพิมพ์หรอื
เครือ่งสแกนบาร์ โคด้

ส่ิงทีอ่นุญาตให้ ใช้งานตอ่พีซีหน่ึงเครือ่ง

คณุลักษณะทัง้หมดของรุน่ Basic บวกกับ:

  อ่านข้อมูลจากไฟล์ CSV, ฐานข้อมูล และ 
Excel คน้หาและเลือกระเบียนที่จะพิมพ์ ได้
อย่างง่ายดาย

  เข้ารหัสป้าย RFID

ส่ิงทีอ่นุญาตให้ ใช้งานตอ่พีซีหน่ึงเครือ่ง

คณุลักษณะทัง้หมดของรุน่  
Professional บวกกับ:

  พิมพ์ โดยอัตโนมัตจิากระบบ 
ปฏิบัตกิาร ระบบ หรอือุปกรณ์ 
ใดก็ ได้ โดยเป็นการตอบสนองตอ่ 
ธุรกรรมข้อมูลและคำาขอ SDK

  ออกแบบโดยใช้ Intelligent Templates™  
เพื่อลดการบำารงุรกัษา

  รกัษาความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมการ
พิมพ์ดว้ยบทบาทของผู้ ใช้และกลุ่ม

  ตรวจสอบสถานะการพิมพ์แบบรายงานสด
และดปูระวตักิารใช้งานระบบอย่างละเอียด

ส่ิงทีอ่นุญาตให้ ใช้งานตอ่เครือ่งพมิพห์น่ึง
เครือ่ง

คณุลักษณะทัง้หมดของรุน่  
Automation บวกกับ:

  พิมพ์ โดยอัตโนมัติ โดยเป็นการตอบสนอง
ตอ่ API ของบรกิารบนเวบ็หรอืการส่ือสาร 
TCP/IP

  ผนวกรวมกับ SAP และ Oracle

  ใช้ข้อไดเ้ปรยีบจากการจัดการระบบแบบรวม
ศนูย์ การพิมพ์ที่ โฮสต์ โดยเบราวเ์ซอร ์การ
จัดเก็บเทมเพลตแบบรวมศนูย์พรอ้มการ
ควบคมุการตรวจทานแก้ ไข รองรบัลายเซ็น
อิเล็กทรอนิกส์ การควบคมุ SDK ทัง้หมด การ
เข้ารหัสสมารท์การด์ และอื่น ๆ อีกมาก

ส่ิงทีอ่นุญาตให้ ใช้งานตอ่เครือ่งพมิพห์น่ึง
เครือ่ง

สร้าง 
(ออกแบบและพิมพ์)

สร้างและดำาเนินการโดยอัตโนมัต ิ
(ออกแบบ พิมพ์ และควบคุม)

การดำาเนินการอัตโนมัติและการควบคุมท่ี
ครอบคลุม
BarTender ทำาใหอ้งคก์รขนาดใหญ่สามารถดำาเนิน
การ ตรวจสอบ และรกัษาความปลอดภยัใหก้บัการ
ดำาเนินการพมิพ์ ในไซตง์านหลายแหง่หรอืแมแ้ต่
ขา้มทวปีไดจ้ากศนูยก์ลาง

BarTender รองรบัการพมิพแ์บบตอ้งไดร้บั
อนุญาต การเขา้รหสัรปูแบบ การบนัทกึขอ้มลูงาน 
และการตรวจสอบระบบ

พมิพจ์ากอปุกรณ์หรอืเบราวเ์ซอร์ ใดก็ ได้
BarTender Print Portal รองรบัการพิมพ์งา่ย ๆ 
เพยีงชีแ้ลว้คลกิจากอปุกรณ์ ใดก็ ไดท้ีม่เีบราวเ์ซอร ์
รวมถงึแท็บเล็ตและสมารท์โฟน 

การเก็บขอ้มลู print-time
BarTender ทุกรุน่ทำาใหค้ณุสามารถออกแบบแบบ
ฟอรม์ที่ ใช้งานง่ายและมีประสิทธภิาพสำาหรบัป้อน
ขอ้มลู print-time โดยไม่จำาเป็นตอ้งใช้ Add-on ที่
มรีาคาแพง BarTender บางรุน่ยงัรองรบัการเก็บ 
print-time ของรปูภาพและขอ้มูลน้ำ าหนักจาก
ตาช่ังอกีดว้ย

ผนวกรวมเขา้กบัระบบและฐานขอ้มลูไดอ้ยา่ง
ไมส่ะดดุ
BarTender Integration Builder ทำาใหส้ามารถ
ดำาเนินการพมิพ์ โดยอัตโนมัต ิท่ีซับซ้อนไดจ้าก
ระบบธรุกจิหลายแบบ รวมถึง SAP และ Oracle 
การเช่ือมตอ่ขอ้มูลทีท่รงพลงั ประกอบดว้ยตวัช่วย
สรา้งการแสดงตวัอยา่งแบบรายงานสดเพ่ือช่วย
คณุตัง้คา่แบบฟอรม์แบบไดนามิก คน้หาและเลอืก
ระเบยีน และรวมขอ้มูลเขา้ print-time 

การเรยีงลำาดบัขัน้สูง
BarTender มอบการเรยีงลำาดบัทีมี่ความยดืหยุน่
ซ่ึงทำาใหส้ามารถออกตวัระบลุำาดบัเฉพาะทีค่วามถี่
ทีส่ามารถปรบัไดด้ว้ยตนเอง 

รองรบับาร์ โคด้ไดค้รอบคลุมุทีสุ่ดในโลก
BarTender มอีงคป์ระกอบบาร์ โคด้ทีจั่ดรปูแบบ
ไวล้ว่งหน้าและพรอ้มใช้งานทนัทีกวา่ 400 รายการ 
และสัญลกัษณ์อีกกวา่ 60 รายการ และยังรองรบั
มาตรฐาน GS1 อยา่งเต็มที่

รองรบั RFID โดยสมบรูณ์
BarTender มีการรองรบั RFID เต็มรปูแบบ
สำาหรบัประเภทฉลากและป้ายลา่สุด รวมถงึ 
EPC (Electronic Product Code)

เครือ่งมอืออกแบบบตัรและการพมิพข์ัน้สูง
BarTender ทำาใหค้ณุสามารถออกแบบและพมิพ์
บตัรสองหน้า รวมถึงการเขา้รหสับตัรแถบแมเ่หล็ก
และสมารท์การด์

การใหก้ารสนับสนุน
ดา้นเทคนิคทีด่ทีีสุ่ดใน
วงการ
ฝ่ายสนับสนุนดา้น
เทคนิคระดบัตำานาน
ของ BarTender พรอ้มให้
ความช่วยเหลอืคณุจาก
สำานักงานในอเมรกิาเหนือ 
ยโุรป และเอเชีย

BarTender ส่ีรุน่ทำาใหค้ณุสามารถอปัเกรดระบบของคณุไดเ้มือ่ธรุกจิของคณุเตบิโตขึน้ โดยไมม่ี
คา่ใช้จา่ยเพิม่เตมิและความยุง่ยากในการซือ้ผลติภณัฑแ์บบ Add-on



ดาวน์โหลดเวอร์ชันทดลองใช้ฟรี 30 วันได้ที่
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