ซอฟต์แวร์ทไ
่ี ด้รบ
ั การ
เชือ
่ ถือทีส
่ ด
ุ ในโลกสำ�หรับ
ฉลาก บาร์โค้ด ป้าย RFID
บัตรพลาสติก และอืน
่ ๆ อีก
มาก

สร้างและดำ�เนินการอัตโนมัตก
ิ บ
ั ฉลาก บาร์โค้ด และ
อืน
่ ๆ อีกมาก
ซอฟต์แวร์ BarTender® ทำ�ให้องค์กรต่าง ๆ ทัว่ โลกสามารถ
ปรับปรุงความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย ประสิทธิภาพ
และการปฏิบตั ติ ามกฎได้ โดยการสร้างและดำ�เนิ นการอัตโนมัติ
กับการพิมพ์และการควบคุมฉลาก บาร์ โค้ด ป้ าย RFID บัตร
่ ๆ อีกมาก
พลาสติก และอืน
บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลายแห่งและบริษัทขนาดเล็กอีกหลาย
แสนบริษัทล้วนใช้ BarTender ช่วยทำ�สิ่งต่อไปนี ้:
เ ร่งความเร็วการเคลือ่ นตัวของสินค้าผ่านซัพพลายเชน
จ า่ ยยาที่ ใช่ ให้กบั คนไข้ที่ ใช่ ในเวลาที่ ใช่
ท
 �ำ ให้มน
ั่ ใจได้วา่ พนั กงานทราบวิธกี ารจัดการกับสารอันตรายอย่าง
ปลอดภัย
เ ตือนให้ผปู้ กครองทราบถึงสารทีอ่ าจก่อภูมแิ พ้
ท
 �ำ ให้หน่ วยงานด้านสุขภาพสามารถติดตามอาการป่ วยทีเ่ กิดจาก
อาหารได้ถงึ ต้นกำ�เนิ ด
ป รับปรุงการควบคุมการหดตัวและป้ องกันการสูญเสียใน
ร้านค้าปลีก
่ ๆ อีกมาก...
แ ละอืน
่ �ำ ให้ออกแบบป้ ายชือ่ และเทมเพลต
BarTender มอบเครือ่ งมือทีท
กำ�หนดค่าและเชือ่ มต่อกับแหล่งข้อมูลและระบบธุรกิจ และปิ ด
ใช้ค�ำ สั่งพิมพ์จากระบบ ระบบปฏิบตั กิ าร หรืออุปกรณ์ ใดก็ ได้
ได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ ซึง่ จะช่วยให้คณ
ุ ดำ�เนิ นการ
้
พิมพ์ โดยอัตโนมัติ ตรวจสอบสถานะการพิมพ์และอุปกรณ์ สิน
เปลือง และเพิม่ ความคล่องตัวในการผลิต ในขณะทีม่ อบการ
ควบคุมกระบวนการพิมพ์อย่างสมบูรณ์ และปลอดภัย และยัง
สามารถรับรองการพร้อมใช้งานของระบบการพิมพ์ทงั ้ หมดด้วย
การตรวจสอบและรายงาน

เป็ นทีเ่ ชือ่ ถือของหลายแสนบริษัท
ทัว่ โลก
ธุรกิจทุกอย่างล้วนเผชิญกับข้อบังคับและ
แนวทางปฏิบตั มิ าตรฐานทีเ่ ปลีย่ นแปลง
อยูต่ ลอดเวลา บริษัทต่าง ๆ ทัว่ โลกได้มอบ
ความไว้วางใจให้ BarTender ช่วยควบคุม
ให้เป็ นไปตามความต้องการเหล่านั ้นด้วย
เทคโนโลยีทงี่ า่ ยต่อการปรับใช้ มีความ
ปลอดภัย และสามารถกำ�หนดค่าได้
ต่อไปนี ้คอื ตัวอย่างเพียงเล็กน้ อย:
B arTender ช่วยให้ผผู้ ลิต ผูจ้ ดั จำ�หน่ าย
และผูน
้ ำ �เข้าสารเคมีตา่ ง ๆ ปฏิบตั ิ ได้ตาม
่
มาตรฐาน GHS และข้อกำ�หนดสำ�คัญอืน
ๆ ในการติดฉลาก
B arTender ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายด้านการติดฉลาก
สำ�หรับสารก่อภูมแิ พ้ ในอาหารในสหภาพ
ยุโรป และความปลอดภัยของอาหารในทุก
ประเทศ
B arTender ได้ถกู นำ �ไปใช้ ใน
โรงพยาบาล ร้านขายยา ห้องทดลอง และ
คลินิกทัว่ โลก ทำ�ให้สามารถเก็บและ
ติดตามข้อมูลได้

B arTender เป็ นองค์ประกอบทีป่ ลอดภัย
ของการติดตัง้ UDI ทีเ่ ป็ นไปตามข้อ
บังคับของ FDA สำ�หรับบริษัทอุปกรณ์
ทางการแพทย์ ของการติดตัง้ แบบผ่าน
การตรวจสอบความถูกต้องทีบ่ ริษัทผูผ้ ลิต
ยา และของระบบกระจายสินค้า การจัด
เก็บ การขนส่ง การปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ
และแผนการทีต่ ดิ ตามได้ของซัพพลาย
เชนของโลก

่ รงพลังด้วย
การออกแบบทีท
Intelligent Templates™

Intelligent Templates™ ทีเ่ ป็ น
คุณลักษณะเฉพาะของ BarTender ทำ�ให้
บริษัทต่าง ๆ สามารถออกแบบฉลากได้
อย่างยืดหยุน
่ โดยไม่จ�ำ เป็ นต้องสร้างและ
ดูแลรักษาเอกสารหลายร้อยฉบับ
สามารถบอกเทมเพลต เลเยอร์ หรือแม้
กระทัง่ วัตถุได้วา่ "จะพิมพ์เมือ่ ใด" โดยอิง
กับแหล่งข้อมูลหนึ่ งหรือช่องหนึ่ งในฐาน
ข้อมูล หรืออิงกับหลายเงือ่ นไข ปกป้ อง
เลเยอร์ดว้ ยรหัสผ่านเพือ่ ป้ องกันไม่ ให้มี
การแก้ ไขโดยไม่ ได้รบั อนุ ญาต แบ่งปัน
ช่องข้อมูลส่วนกลาง เช่น การเพิม่ ขึน้ ของ
หมายเลขประจำ�ตัวของเอกสารทัง้ หมด

สร้าง
ออกแบบ

พิมพ์

ควบคุม

ดำเนินการโดยอัตโนม ต
ั ิ
่
อ อกแบบฉลาก บัตร และอืน
ๆ อีกมาก
ป ้ อนข้อมูล print-time ได้อย่าง
ง่ายดายด้วยแบบฟอร์มป้ อน
ข้อมูลทีส่ ามารถปรับแต่งด้วย
ตนเองได้
ร วมการออกแบบต่างเข้าด้วยกัน
ด้วย Intelligent Templates™

ป รับให้เหมาะสมและเร่งความเร็ว
ในการพิมพ์
บาร์ โค้ด ฉลาก บัตร ป้ าย RFID
่ ๆ อีกมากผ่านเครือ่ งพิมพ์
และอืน
หรือปุ กรณ์ ท�ำ เครือ่ งหมายใด ๆ

ต รวจสอบสถานะการพิมพ์แบบ
รายงานสดและประวัตกิ ารใช้งาน
ระบบอย่างละเอียด

 มิ พ์จากระบบปฏิบตั กิ าร ระบบ
พ
อุปกรณ์ หรือ
เบราว์เซอร์ ใดก็ ได้

ป รับใช้การควบคุมเอกสารที่
ปลอดภัย

ผนวกรวมกับ SAP และ Oracle

จดั การทัง้ ระบบจากศูนย์กลาง

ทัง้ สีร่ น
ุ่ จะรองรับการเติบโตของธุรกิจของคุณในแต่ละช่วง
BarTender สี่รน
ุ่ ทำ�ให้คณ
ุ สามารถอัปเกรดระบบของคุณได้เมือ่ ธุรกิจของคุณเติบโตขึน้ โดยไม่มี
ค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติมและความยุง่ ยากในการซือ้ ผลิตภัณฑ์แบบ Add-on
Basic

Professional

Automation

Enterprise Automation

่ าที!
เริม่ ใช้งานได้ ในไม่กีน

คุณลักษณะทัง้ หมดของรุน
่ Basic บวกกับ:

คุณลักษณะทัง้ หมดของรุน
่
Professional บวกกับ:

คุณลักษณะทัง้ หมดของรุน
่
Automation บวกกับ:

อ ่านข้อมูลจากไฟล์ CSV, ฐานข้อมูล และ
Excel ค้นหาและเลือกระเบียนที่จะพิมพ์ ได้
อย่างง่ายดาย

ออกแบบและพิมพ์ป้ายชื่อ
บัตรแถบแม่เหล็ก และอื่น ๆ อีกมาก
ปรับความเร็วในการพิมพ์ ให้
เหมาะสมกับเครือ่ งพิมพ์
หรืออุปกรณ์ ทำ�เครือ่ งหมายใด ๆ

เข้ารหัสป้ าย RFID

ออกแบบแบบฟอร์มป้ อนข้อมูลที่มอบการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและยอมรับ
ข้อมูลเข้า print-time จากแป้ นพิมพ์หรือ
เครือ่ งสแกนบาร์ โค้ด

พิมพ์ โดยอัตโนมัตจิ ากระบบ
ปฏิบัตกิ าร ระบบ หรืออุปกรณ์
ใดก็ ได้ โดยเป็ นการตอบสนองต่อ
ธุรกรรมข้อมูลและคำ�ขอ SDK
ออกแบบโดยใช้ Intelligent Templates™
เพื่อลดการบำ�รุงรักษา
รกั ษาความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมการ
พิมพ์ดว้ ยบทบาทของผู้ ใช้และกลุ่ม
ตรวจสอบสถานะการพิมพ์แบบรายงานสด
และดูประวัตกิ ารใช้งานระบบอย่างละเอียด

พิมพ์ โดยอัตโนมัติ โดยเป็ นการตอบสนอง
ต่อ API ของบริการบนเว็บหรือการสื่อสาร
TCP/IP

สิ่งทีอ่ นุ ญาตให้ ใช้งานต่อเครือ่ งพิมพ์หนึ่ ง
เครือ่ ง

สิ่งทีอ่ นุ ญาตให้ ใช้งานต่อเครือ่ งพิมพ์หนึ่ ง
เครือ่ ง

สิ่งทีอ่ นุ ญาตให้ ใช้งานต่อพีซีหนึ่ งเครือ่ ง

สิ่งทีอ่ นุ ญาตให้ ใช้งานต่อพีซีหนึ่ งเครือ่ ง

สร้าง

ผนวกรวมกับ SAP และ Oracle
ใช้ข้อได้เปรียบจากการจัดการระบบแบบรวม
ศูนย์ การพิมพ์ท่ี โฮสต์ โดยเบราว์เซอร์ การ
จัดเก็บเทมเพลตแบบรวมศูนย์พร้อมการ
ควบคุมการตรวจทานแก้ ไข รองรับลายเซ็น
อิเล็กทรอนิ กส์ การควบคุม SDK ทัง้ หมด การ
เข้ารหัสสมาร์ทการ์ด และอื่น ๆ อีกมาก

สร้างและดำ�เนินการโดยอัตโนมัติ

(ออกแบบและพิมพ์)

(ออกแบบ พิมพ์ และควบคุม)

การเก็บข้อมูล print-time
BarTender ทุกรุน
่ ทำ�ให้คณ
ุ สามารถออกแบบแบบ
ฟอร์มที่ ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพสำ�หรับป้ อน
ข้อมูล print-time โดยไม่จ�ำ เป็ นต้องใช้ Add-on ที่
มีราคาแพง BarTender บางรุน
่ ยังรองรับการเก็บ
print-time ของรูปภาพและข้อมูลน้ำ �หนั กจาก
ตาชัง่ อีกด้วย

รองรับ RFID โดยสมบูรณ์
ผนวกรวมเข้ากับระบบและฐานข้อมูลได้อย่าง BarTender มีการรองรับ RFID เต็มรูปแบบ
ไม่สะดุด
สำ�หรับประเภทฉลากและป้ ายล่าสุด รวมถึง

การดำ�เนิ นการอัตโนมัตแ
ิ ละการควบคุมที่ BarTender Integration Builder ทำ�ให้สามารถ
่ บั ซ้อนได้จาก
ดำ�เนิ นการพิมพ์ โดยอัตโนมัติ ทีซ
ครอบคลุม
BarTender ทำ�ให้องค์กรขนาดใหญ่สามารถดำ�เนิ น
การ ตรวจสอบ และรักษาความปลอดภัยให้กบั การ
ดำ�เนิ นการพิมพ์ ในไซต์งานหลายแห่งหรือแม้แต่
ข้ามทวีป ได้จากศูนย์กลาง
BarTender รองรับการพิมพ์แบบต้องได้รบั
อนุ ญาต การเข้ารหัสรูปแบบ การบันทึกข้อมูลงาน
และการตรวจสอบระบบ

พิมพ์จากอุปกรณ์ หรือเบราว์เซอร์ ใดก็ ได้
BarTender Print Portal รองรับการพิมพ์งา่ ย ๆ
เพียงชีแ้ ล้วคลิกจากอุปกรณ์ ใดก็ ได้ทมี่ เี บราว์เซอร์
รวมถึงแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน

ระบบธุรกิจหลายแบบ รวมถึง SAP และ Oracle
่ รงพลัง ประกอบด้วยตัวช่วย
การเชือ่ มต่อข้อมูลทีท
สร้างการแสดงตัวอย่างแบบรายงานสดเพือ่ ช่วย
คุณตัง้ ค่าแบบฟอร์มแบบไดนามิก ค้นหาและเลือก
ระเบียน และรวมข้อมูลเข้า print-time

EPC (Electronic Product Code)

เครือ่ งมือออกแบบบัตรและการพิมพ์ขน
ั ้ สูง
BarTender ทำ�ให้คณ
ุ สามารถออกแบบและพิมพ์
บัตรสองหน้ า รวมถึงการเข้ารหัสบัตรแถบแม่เหล็ก
และสมาร์ทการ์ด

การเรียงลำ�ดับขัน้ สูง

การให้การสนั บสนุ น
ด้านเทคนิ คทีด่ ท
ี สี่ ดุ ใน
วงการ

รองรับบาร์ โค้ดได้ครอบคลุมุ ทีส่ ดุ ในโลก

ฝ่ ายสนั บสนุ นด้าน
เทคนิ คระดับตำ�นาน
ของ BarTender พร้อมให้
ความช่วยเหลือคุณจาก
สำ�นั กงานในอเมริกาเหนื อ
ยุโรป และเอเชีย

BarTender มอบการเรียงลำ�ดับทีม่ คี วามยืดหยุน
่
ซึง่ ทำ�ให้สามารถออกตัวระบุล�ำ ดับเฉพาะทีค่ วามถี่
ทีส่ ามารถปรับได้ดว้ ยตนเอง
BarTender มีองค์ประกอบบาร์ โค้ดทีจ่ ดั รูปแบบ
ไว้ลว่ งหน้ าและพร้อมใช้งานทันทีกว่า 400 รายการ
และสัญลักษณ์ อกี กว่า 60 รายการ และยังรองรับ
มาตรฐาน GS1 อย่างเต็มที่

ป้าย
บารโ์ ค้ด
RFID
บต
ั ร
ดาวน์โหลดเวอร์ชันทดลองใช้ฟรี 30 วันได้ที่
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