
BarTender® 2021 Baskı Karşılaştırması 

Başlangıç / Profesyonel 
Genel Starter Professional 

   Kolay Kurulum                         BarTender®'ın hem 32 bit hem de 64 bit sürümleri için kolay kurulum • • 

   Kullanım Kolaylığı                   20'den fazla dile çevrilmiş sezgisel, kullanımı kolay kullanıcı arayüzü • • 

   Hızlı Başlangıç                          Yapılandırılabilir, endüstri odaklı, kullanıma hazır BarTender belgeleri koleksiyonu • • 

Kapsamlı Yardım Sistemi        Hem BarTender hem de web üzerinden erişilebilen eksiksiz bir nasıl yapılır kitaplığı • • 

Akıllı Şablonlar™ Etiket dosyalarının sayısını azaltmak için verilerden yararlanan tasarım ve otomasyon araçları  • 

Dahil Edilen Yazıcılar 
BarTender, yazıcı tarafından lisanslanmıştır - Professional Edition fiyatını öğrenmek için                                          
yetkili yazılım satıcınıza başvurun 

3 yazıcıya 
kadar 1+ yazıcı 

Sınırsız Kullanıcı Birden çok kullanıcının ağa bağlı herhangi bir bilgisayardan etiket yazdırmasını sağlayın • • 

    

Destek  Starter Professional 

Standart Bakım ve Destek 
En son BarTender sürümüne ücretsiz yükseltin ve garantili 24 saat yanıt süresiyle mesai 
saatleri içinde telefon ve sohbet yoluyla canlı teknik destek alın. Çevrimiçi kaynaklara erişim 
ve e-postayla teknik destek 

1 yıl içerir 1 yıl içerir 

    

Yazıcı sürücüleri ve İzleme Starter Professional 

Seagull ™ Sürücüleri 
Yüksek performanslı baskı sağlamak için desteklenen 6.500'den fazla yazıcı ve çıktı cihazı 

• • 

Baskı Optimizasyonları 
Serileştirme, barkodlar, gerçek zamanlı saat, statik veriler ve grafik önbelleğe alma gibi yazıcı 
tabanlı özelliklerden tam olarak yararlanarak baskı hızını artırın • • 

Durum İzleme Yazıcı / yazdırma işi durumu ve hata koşulları ile ilgili bilgileri Windows'a geri bildirir • • 

Yazıcı Yapılandırması ve 
Tanılama 

BarTender'da yazıcı yönetimi işlevlerini yazıcının ön panelini atlayarak gerçekleştirin 
• • 

Diğer Yazıcı Sürücüleri Windows tabanlı sürücüsü olan herhangi bir yazıcıya yazdırın • • 

E-posta Uyarıları Etiketleme sorunları ortaya çıkarsa BT yöneticilerine veya diğer operasyonel ekip üyelerine 
otomatik olarak bildirimde bulunun 

• • 

    

Şablon Tasarımı  Starter Profesyonel 

Kolay WYSIWYG Şablon 
Tasarımı 

Tasarım araçları, profesyonel etiketler ve belgeler oluşturmayı ve yazdırmayı kolaylaştırır 
• • 

Yeni Belge Sihirbazı 
Kalite ve baskı performansı için uygun belge ayarlarını sağlayan, takibi kolay bir sihirbaz 

• • 

Yazı Tipleri OpenType, TrueType ve yerel yazıcı tabanlı yazı tipleri için çok yönlü destek • • 

Metin Biçimlendirme Kolayca metin oluşturup biçimlendirmeniz için tanıdık, Word benzeri araçlar • • 

Metin Dönüştürmeleri 
Solma, şişirme, eğilme ve daha fazlası gibi çeşitli efektlerle metin nesnelerinize yetenek katın 

• • 

Şekiller ve Çizgiler 50'den fazla şekil ve 100 çizgi stili kombinasyonu arasından seçim yapın • • 

Metin Kaydırma Şekillerin, nesnelerin, belge kenarlıklarının ve daha fazlasının içini ve çevresini saran dinamik 
metinler oluşturun 

• • 

Eşsiz Barkod Desteği               100'den fazla doğrusal ve 2B semboloji ve standardı kolayca oluşturun • • 

  İnsan Tarafından Okunabilir 
  Barkod                                        Son derece yapılandırılabilir, insan tarafından okunabilir metin ve karakter biçimlendirme   

• • 

  Grafikler ve resimler                AI, PNG, JPG, BMP, TIF, EPS ve GIF dahil 70'ten fazla grafik formatını içe aktarın • • 

  Semboller                                   Çok çeşitli semboller ve endüstri tabanlı sembol yazı tipleri arasından seçim yapın • • 



  Tablolar ve Izgaralar                 Metinleri, barkodları, görüntüleri ve diğer nesneleri düzenlemek için tablolar ve ızgaralar  • • 

  Siyah Üzerine Beyaz Baskı        Tek bir tıklama ile nesneleri siyah beyazdan siyah üzerine beyaz yazdırmaya değiştirin • • 

Ön ve Arka Şablon Tasarım     Şablonunuzun önü ve arkası için ayrı tasarımlarla iki taraflı "çift taraflı" baskı oluşturun 
• • 

GS1 Uygulama Tanımlayıcı  
Veri Kaynağı Sihirbazı               En son GS1 uyum standartlarını kullanarak saniyeler içinde barkodlar                                                                       • • 

  Tam Renk Desteği        PANTONE ve veri kaynaklı renkleri kullanarak ticari kalitede etiketler tasarlayın  • 
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Akıllı Şablonlar™ Starter Professional 

Katmanlar 
Şablon nesneleri, benzersiz şekilde tanımlanabilir katmanlarda oluşturulduğunda     
yığınlanabilir,  gizlenebilir ve yeniden sıralanabilir 

 • 

Koşullu Baskı 
Belgenizdeki farklı nesnelerin, katmanların veya şablonların ne zaman görünür şekilde 
yazdırılacağını veya gizleneceğini belirten veriye dayalı otomasyon kuralları oluşturun 

 • 

Şablon Seçici Bir belgede birden çok şablon olduğunda belirli bir şablonu koşullu olarak yazdırın  • 

    

Veri kaynağı ve Veritabanları Starter Professional 

Tarih ve Saat Tarih ve saatleri Windows veya saat özellikli yazıcılardan dinamik olarak alın • • 

Veri Doğrulama ve İşleme Veri doğrulama kurallarını belirtin ve verileri otomatik olarak düzeltin veya uyarıları yayınlayın • • 

Verileri Birleştirin Birden çok veri kaynağından gelen bilgileri birleştiren metin ve barkod nesneleri oluşturun • • 

Temel Veritabanı 
Bağlantısı 

Şablonunuza değişken verileri aktarmak için Excel'e veya bir RFC 4180 standart CSV dosyasına 
bağlanın 

• • 

Basit Serileştirme Seri dizi verilerinizi bir (1) artışla artırın veya azaltın • • 

Gelişmiş Veritabanı 
Bağlantısı 

Dinamik olarak yazdırmak için belge tasarımlarını SAP, Oracle, MS SQL, Azure SQL, XML, Excel, 
metin dosyaları ve daha fazlası gibi 20'den fazla veri kaynağına bağlayın 

 • 

Gelişmiş Serileştirme Alfasayısal, onaltılık ve özel sıralama modellerini destekleyen seri numaraları oluşturun  • 

Gömülü Veritabanı 
Tabloları 

BarTender belge tasarımlarınızla birlikte seyahat eden kendi veritabanı tablolarınızı oluşturun  • 

Veritabanı Filtreleri Kullanışlı sorgu ve filtre seçeneklerini kullanarak belirli veritabanı kayıtlarını yazdırın  • 

Veritabanı Kaynaklı 
Tablolar 

Bir veritabanındaki veya harici dosyadaki verileri kullanarak kolayca tablolar oluşturun  • 

Dinamik Veri Önizlemesi Tasarım sürecinde belgenizin gerçek dinamik verileri nasıl işlediğini görün  • 

Dinamik Grafikler ve 
Görüntüler 

Seçilen veritabanı kayıtlarına veya sorgulara göre baskı için görüntüleri otomatik olarak 
kaynaklayın 

 • 

Bir Veritabanı Oluşturun BarTender'da bulunan sezgisel araçları kullanarak kendi veritabanınızı sıfırdan oluşturun  • 

Veritabanlarına Geri Yazın 
Basılı kayıtları, seri numaralarını ve çok daha fazlasını takip etmek için SQL tabanlı 
veritabanlarına geri yazın 

 • 

    

Veri Giriş Formları  Starter Professional 

Veritabanı Kaydı Seçimi Yararlı form kontrollerini kullanarak yazdırma sırasında doğru veritabanı kayıtlarını seçin veya 
sorgulayın 

 • 

Güçlü Form Kontrolleri 15'ten fazla yapılandırılabilir form kontrolünden yararlanarak veri girişini ve seçimini kolaylaştırın  • 

Klavye ve Fare Girişi Baskı sırasında veri seçmek veya formlara girmek için klavye ve fare komutlarını kullanın  • 

Tarayıcı Girişi Baskı sırasında veri giriş formlarına bilgi girmek için bir barkod tarayıcı kullanın  • 



Görüntü Yakalama Kimlik kartları veya etkinlik rozeti baskısı için baskı sırasında görüntü yakalayın  • 

Veri Doğrulama Veri doğrulama ve hata kontrolü sunarak kullanıcı girişi hatalarını azaltın  • 

    

Baskı, Kodlama ve Dışa Aktarma Starter Professional 

  Baskı Üretkenliği    Herhangi bir Windows tabanlı yazıcıda etiket ve belge yazdırın • • 

  İsteğe Bağlı Baskı                    İstek üzerine etiket ve belge yazdırın • • 

  Toplu Baskı               Bir veya daha fazla BarTender şablonunu kullanabilen dinamik yazdırma işlerini toplu işleyin • • 

  Baskı Önizleme               Yazdırmadan önce dinamik baskı işlerinizi gözden geçirin • • 

RFID, Akıllı ve Manyetik    
Stripe Kartları Kodlama        RFID etiketlerini, akıllı kartları ve manyetik şeritli kartları, cihazınıza barkod eklemek kadar    
                                     kolay bir şekilde kodlayın. 

 
• 

  Yerel PDF Oluşturma   Üçüncü taraf PDF sürücülerini yüklemeden PDF'ler oluşturun  • 

   

BarTender Sürüm 11.2 R1 ve sonraki sürümler 

© 2020 Seagull Scientific, Inc. BarTender, Intelligent Templates, Drivers by Seagull, BarTender logosu ve Drivers by Seagull logosu, Seagull Scientific, Inc. şirketinin ticari 
markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.  


