
BarTender สามารถใช้งานได้ดีท้ังในแบบ “สแตนด์อโลน” และการใช้

งานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่น  นับเป็นโซลูชันท่ีดีเย่ียมสําหรับการพิมพ์ตาม

ต้องการหรือแอปพลิเคชันการทําเครื่องหมายเกือบทุกประเภท รวมถึงการ

พิมพ์ฉลาก การพิมพ์และนําไปใช้ การทําเครื่องหมายโดยตรงบนช้ินส่วน

หรือบรรจุภัณฑ์ ป้าย และอื่นๆ อีกมากมาย  อ่านรายละเอียดเพ่ือดูว่าเหตุ

ใดบริษัทขนาดใหญ่และผู้ใช้จํานวนมากท่ัวโลกกว่า 150 ประเทศจึงใช้งาน 

BarTender

Seagull Scientific ได้ก้าวข้ึนเป็นผู้นําทางด้านเทคโนโลยีต้ังแต่ปี 1985 อัน

ท่ีจริงแล้ว BarTender เป็นโปรแกรมแรกสําหรับการพิมพ์บน Windows 

ท่ีสามารถรองรับเครื่องพิมพ์ท้ังแบบเลเซอร์และเครื่องพิมพ์ฉลากเพ่ือ
อุตสาหกรรม  ในวันน้ี BarTender ไม่หยุดอยู่เพียงแค่ซอฟต์แวร์สําหรับ

ฉลาก  ด้วย RFID การพิมพ์และการสนับสนุนการเข้ารหัสสําหรับสมาร์

ทการ์ด คุณสมบัติการวาดท่ีมีประสิทธิภาพ และชุดแอ็พพลิเคชันประกอบ

ท่ียอดเย่ียม ทําให้ BarTender เป็นโซลูชันการออกแบบและการพิมพ์ท่ี

สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง

ซอฟต์แวร์ชั้นนําของโลกในด้านฉลาก,บาร์โค้ด, RFID และการพิมพ์การ์ด



การควบคุมแบบอักษรอย่างมีประสิทธิภาพ
การเคล่ือนที่เมาส์อัตโนมัติ, “ตัวช่วย” ที่มีประโยชน์ 
และความเอาใจใส่ทุกรายละเอียดสําหรับ “รูปลักษณ์
และความรู้สึก” ช่วยทําให้ BarTender ใช้งานได้ง่าย
แม้เพียงคร้ังแรก นอกจากนี้ ฟังก์ชันที่มีประสิทธิภาพ

มากมายจะช่วยให้คุณ
ออกแบบงานได้อย่าง
อิสระเทียบเท่ามือ
อาชีพ

รองรับฉลากตามมาตรฐานและแม่แบบท่ี
พร้อมพิมพ์ได้ทันที
ไม่ว่าคุณจะใช้แม่แบบที่พร้อมพิมพ์ได้ทันทีของ
เรา หรือออกแบบฉลากในรูปแบบใหม่ คุณจะพบ
กับประสิทธิภาพ และความยืดหยุ่นของโปรแกรมท่ี
สามารถใช้งานได้กับมาตรฐานต่างๆ จํานวนมาก

คุณสามารถให้ความไว้วางใจ BarTender® ได้เสมอ

ปรับขนาดวัตถุได้แทบจะทันที การแสดงผลอย่างเท่ียงตรงและภาพแสดงตัวอย่างการพิมพ์จะช่วยให้คุณ
ออกแบบได้อย่างรวดเร็วโดยไม่สิ้นเปลืองฉลาก

ออกแบบหน้าจอการป้อนข้อมูลท่ีกําหนดเองให้ตรงกับข้ันตอนการ
ทํางานของคุณ

สนับสนุนการพิมพ์การ์ด!
ด้วยการสนับสนุนการออกแบบสองด้าน 
การจับภาพขณะพิมพ์ แถบแม่เหล็ก และ
สมาร์ทการ์ด ทําให้ BarTender เป็น
โซลูชันการพิมพ์การ์ดที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุดอย่างแท้จริง (โปรดดูในโบรชัวร์
แยกต่างหาก)

การควบคุมแบบอักษรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
สามารถใช้และกําหนดแบบอักษรท่ีหลาก
หลายของ Windows และเคร่ืองพิมพ์ การจัด
รูปแบบขั้นสูง รวมถึงการยกตัว การจัดเรียง
หมายเลข การเน้น และอ่ืนๆ รองรับ Unicode 
เต็มระบบ

ฟังก์ชั่นการวาดข้ันสูง
รูปร่างที่กําหนดไว้ล่วงหน้ากว่า 50 รูปแบบสามารถ

ปรับขนาด เปลี่ยนแปลงรูปร่าง และ
เปลี่ยนสีได้ในทุกจินตนาการ

การเรียงลําดับข้ันสูงท่ีสามารถกําหนดเอง
สรรค์สร้างได้ทุกส่ิงต้ังแต่หมายเลขซีเรียลที่เรียบง่าย
ไปจนถึงเลขลําดับขั้นสูงแบบกําหนดเอง 

แบบฟอร์มการป้อนข้อมูลท่ีสามารถใช้ร่วม
กับ HTML และของระบบ
ออกแบบแบบฟอร์มการป้อนข้อมูลที่กําหนดเอง
ได้อย่างง่ายดายในเวลาที่จะพิมพ์ Enterprise 
Automation สามารถแสดงกรอบโต้ตอบได้แม้ในเว็บ
บราวเซอร์ของคุณ!

ตัวเลือกการพิมพ์เว็บบราวเซอร์
Enterprise Automation จะช่วยให้คุณสามารถ
เรียกดูตัวอย่างขนาดย่อของแม่แบได้จากทุกท่ี และ
เรียกใช้งานพิมพ์ที่จะประมวลผลโดยสําเนากลางของ 
BarTender

การสนับสนุนเครื่องชั่งท่ีทรงพลังท่ีสุดในโลก
ยอมรับข้อมูลนํ้าหนักจากเคร่ืองชั่งที่หลากหลายลงใน
แบบฟอร์มเวลาพิมพ์ของคุณ 

นอกเหนือจากแอ็พพลิเคชันหลักของ BarTender แล้ว แอ็พพลิเคชันประกอบอีกถึง 8 แอ็พพลิเคชันจะช่วยให้ผู้ใช้จัดการ
การออกแบบและการพิมพ์ของตนเองได้ง่ายขึ้น (ไม่มีคุณสมบัติทั้งหมดอยู่ในทุกรุ่น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก 
www.bartenderbarcodesoftware.com)

Commander เป็นยูทิลิต้ีสื่อกลางที่ช่วยให้คุณสามารถควบคุม BarTender ได้จากภายในโปรแกรมอ่ืนโดยไม่
ต้องเขียนโค้ด โดย Commander จะเรียกให้ BarTender เริ่มงานพิมพ์เพื่อดําเนินการตามที่ได้รับ “ทริกเกอร์” ใน
หลากหลายรูปแบบ

BarTender Security Center มาพร้อมกับคุณสมบัติด้านความปลอดภัยสําหรับแอ็พพลิเคชันอื่นๆ ในชุด
โปรแกรม เช่น การอนุญาตผู้ใช้และการเข้ารหัสรูปแบบ

Librarian ช่วยให้ผู้ใช้ นักออกแบบ และผู้ดูแลระบบกลุ่มใหญ่จัดการกับการจัดเก็บและการตรวจทานเอกสาร 
BarTender และแฟ้มอื่นๆ ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย หรือแม้กระท่ังการแปลงเอกสารกลับเป็นรุ่นเก่า

Printer Maestro จะรวมฟังก์ชั่นการจัดการการพิมพ์หลายๆ ฟังก์ชั่นภายใน Windows ไว้ในมุมมองเดียวท่ี
กําหนดค่าได้ ช่วยให้การจัดการงานพิมพ์ต่างๆ เคร่ืองพิมพ์ และสินค้าคงคลังของวัสดุสิ้นเปลืองสําหรับ
เคร่ืองพิมพ์ในเครือข่ายขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่าย

History Explorer ให้คุณดูข้อมูลบันทึกการทํางานเกี่ยวกับงานพิมพ์ที่ผ่านมา รวมถึง ข้อความงานพิมพ์ และ
ภาพจําลอง เคร่ืองมือหนึ่งที่จําเป็นสําหรับการเตรียมการตรวจสอบ

Reprint Console จะยอมให้คุณสํารวจบันทึกของงานพิมพ์ก่อนหน้านี้ได้อย่างรวดเร็ว และพิมพ์งานบางส่วน
หรือทั้งหมดอีกคร้ัง โดยยังสามารถใช้งานได้แม้ว่าจะมีการเปล่ียนแปลงฐานข้อมูลของข้อมูลแม่แบบต้นฉบับที่อ่าน
ข้อมูล

Print Station ให้ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ช่างเทคนิคสามารถ "เข้าถึงและคลิก" เพื่อเลือกและพิมพ์แม่แบบได้ง่ายๆ โดยไม่ต้อง
เห็นโครงสร้างภายในโปรแกรมออกแบบ

Batch Maker ช่วยในการระบุรายการแม่แบบหลายๆ รูปแบบเพื่อพิมพ์ใน “ชุดงาน” เดียวกันได้อย่างง่ายดาย 
โดยสามารถพิมพ์จาก Batch Maker, BarTender, Print Station หรือ Windows Explorer

แอ็พพลิเคชันประกอบอันทรงพลัง

เพียงจับท่ีขอบหรือมุม แล้ว...เพียงจับท่ีขอบหรือมม แล้วเเ1 
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นําเข้าและส่งออกกราฟิก
เพิ่มโลโก้บริษัท รวมถึงรูปภาพของผลิตภัณฑ์ได้ง่ายๆ 
สนับสนุนกล้องถ่ายรูป เคร่ืองสแกน และรูปแบบกราฟิก
ส่วนใหญ่ คุณยังสามารถส่งออกบาร์โค้ดเพื่อใช้ใน
โปรแกรมอ่ืนได้อีกด้วย

ไลบรารีสัญลักษณ์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรม
เลือกสัญลักษณ์คุณภาพสูงที่สามารถปรับขนาดได้
จํานวนหลายร้อยรายการ แบ่งเป็นประเภทต่างๆ เช่น 
ไฟฟ้า วัตถุอันตราย การบรรจุหีบห่อ และอ่ืนๆ 

“ตัวช่วย” อัจฉริยะ
“ตัวช่วย” ต่างๆ จะช่วยคุณให้สามารถ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการออกแบบท่ีสําคัญทีละ
ขั้นตอน ซึ่งมีผลต่อคุณภาพงานพิมพ์ของคุณ 

และตรงตามมาตรฐานท่ีสําคัญ

การคุ้มครองด้านความปลอดภัยแบบหลายระดับ
Security Center จะกํากับดูแลการใช้งานของผู้ใช้ในสภาพ
แวดล้อมทางการทหาร เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์และอ่ืนๆ ที่
มีความปลอดภัยสูง ปกป้องงานออกแบบแม่แบบแต่ละ
รูปแบบด้วยรหัสผ่านและการเข้ารหัส ใช้ Librarian ใน
การจัดการกระบวนการเผยแพร่ของคุณ และตรวจสอบ
เหตุการณ์ที่บันทึกไว้ด้วย History Explorer

ฟังก์ชันที่มีประสิทธิภาพของ BarTender ได้รับการ
ออกแบบข้ึนเพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์
อื่นๆ ได์

การเรียกดูข้อมูลท่ียืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ
เลือกข้อมูลโดยใช้รายการที่เลือกได้อย่างง่ายที่สุดหรือ
แบบสอบถาม SQL ที่มีความซับซ้อนที่สุด

อ่านจากฐานข้อมูลส่วนใหญ่
BarTender ช่วยให้สามารถเรียกใช้ข้อความ สเปรดชีต 
และฐานข้อมูลจากเครือข่ายได้ง่ายดาย ซึ่งรวมถึง 
ODBC และ OLE DB ที่สนับสนุนรูปแบบข้อมูลจํานวน
มาก แม้แต่ระบบปฏิบัติการอื่นที่ไม่ใช่ Windows 
เช่น LINUX, AS/400, ฐานข้อมูล Oracle และอ่ืนๆ 
BarTender รองรับมุมมองข้อมูลเวลาออกแบบท่ีเป็น
ปัจจุบันและการรวบรวมข้อมูลเวลาพิมพ์

การจัดการเหตุการณ์และการบันทึกงาน
ในการสนับสนุนการตรวจสอบด้านความปลอดภัย 
และเพ่ือให้มั่นใจว่างานพิมพ์อัตโนมัตดําเนินการได้
สําเร็จ BarTender รุ่น Automation จะแสดงการ
บันทึกข้อมูลของงานพิมพ์ ภาพของแม่แบบ คําเตือน 
และข้อผิดพลาดอย่างละเอียดไปยังฐานข้อมูล SQL

ข้อความเตือนช่วยลดปัญหาการใช้งานไม่ได้
อีเมลการแจ้งเตือนและข้อผิดพลาดอัตโนมัติจะแจ้งให้
คุณทราบถึงปัญหาทันที

การทํางานท่ีโปร่งใสจากซอฟต์แวร์อื่น 
เมื่อคุณควบคุม BarTender จากซอฟต์แวร์อื่น ผู้ใช้
ของคุณไม่จําเป็นต้องทราบเสียด้วยซํ้าว่าการพิมพ์
ดําเนินการโดย BarTender

แยกว เิคราะหโ์ดยอตัโนมตั แิละ
ประมวลผลคาํขอพ มิพ์ XML 
จากแอพ็พล เิคชนั WMS และ 
MSCA ของ Oracle

อนิเทอร์เฟซท ีไ่ด้รบัการรบัรองไปยงั SAP Auto-ID 
Infrastructure (AII) 
ของระบบปฏบิตักิาร 
NetWeaver SAP 
IDocs ยงัได้รบัการสนบัสนนุอกีด้วย

ดาํเน นิการคาํขอพ มิพ์ XML จาก IBM Sensor 
Events (เดมิคอื Premises Server และ Premises 
RFID Server) และกลบัไปท ีส่ถานะการพ มิพเ์ดมิ

การอินทิเกรตโดยใช้ “ทริกเกอร์”
ยูทิลิต้ีสื่อกลาง Commander จะอนุญาตให้โปรแกรม
ต่างๆ ที่ไม่สามารถควบคุม BarTender ได้โดยตรงเรียก
ใช้งานพิมพ์ได้ในทุกกรณี ทริกเกอร์ Commander โดย
ใช้แฟ้ม อีเมล พอร์ตอนุกรมหรือซ็อกเก็ต TCP/IP หลัง
จากนั้น Commander จะ “ปลุก” BarTender ซึ่งจะอ่าน
ข้อมูลและสร้างงานพิมพ์ของคุณ

การอินทิเกรตกับซอฟต์แวร์อื่น

ใช้ History Explorer เพื่อตรวจสอบงานพิมพ์ที่ผ่านมาและคําขออนุญาต

หน้าจอแบบสอบถามมีเคร่ืองมือที่ใช้งานง่ายเพ่ือช่วยระบุการค้นหาท่ีมี
ความซับซ้อน

TCP / IP *

การร้องขออัตโนมัติจากโปรแกรมใดๆ ท่ี
ทํางานบนระบบปฏิบัติการใดก็ได้

ซัพพลายเชนต้อง
มีฉลาก

สามารถดู เลือก และเรียกใช้งานฉลากจากเว็บ
บราวเซอร์ใดก็ได้บนระบบปฏิบัติการใดก็ได้*

*  ต้องการ Enterprise Automation

SAP, Oracle, 
WebSphere, 
XML และอื่นๆ

ข้อความ
คําสั่ง

Commander สนับสนุน
การทริกเกอร์หลายรูปแบบ

RS-232

แฟ้ม, อีเมล, 
และอื่นๆ

“

เพิ่มคุณสมบัติการใช้งานของคุณเองโดยใช้ 
Visual Basic Script
“ตัวช่วยสคริปต์” ของ Visual Basic จะช่วยให้คุณ
สามารถกําหนด BarTender ได้เองเพ่ือแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ด้านการประมวลผลข้อมูลขั้นสูง



การแสดงผลป้าย 
RFID บนหน้าจอจะช่วยให้งาน
ออกแบบแม่แบบของคุณออกมาดีที่สุด

ควบคุมง่ายจากระบบท่ีไมใช Windows
แม้ว่า Commander และ BarTender จะทํางาน
บน Windows แต่โปรแกรมท้ังสองจะไม่สนใจ
ว่าระบบปฏิบัติการใดที่เป็นตัวเร่ิมทริกเกอร์
เหตุการณ์ 

ระบบอัตโนมัติสําหรับ Active X
รุ่น Automation สามารถสนับสนุน Microsoft 
ActiveX แม้แต่ปัญหาด้านการอินทิเกรตที่มีความ
ซับซ้อนที่สุด

.NET SDK ช่วยให้การรวมระบบเป็นเรื่องง่าย
แทนที่จะต้องเขียนการอินทิเกรตแบบกําหนดเองตั้งแต่
เริ่มต้น คุณสามารถใช้รหัส VB และ C#  ที่เขียนไว้ล่วง
หน้าในชุดการพัฒนาซอฟต์แวร์ “.NET” ของเราเพ่ือ
ทํางานให้เสร็จได้เร็วย่ิงขึ้น

 Print SDK: ควบคุม Bartender ได้คร้ังละ หนึ่ง สําเนา

 Print Server SDK: สามารถควบคุมหลายๆ 
BarTender ได้ในคร้ังเดียว

 เว็บแอ็พพลิเคชันตัวอย่าง: แอ็พพลิเคชัน ASP.NET 
ตัวอย่างสําหรับการพิมพ์เว็บบราวเซอร์

 SDK เพิ่มเติม: Librarian และ BarTender System 
Database

การส่ือสารงานพิมพ์แบบสองทิศทาง
BarTender, Commander และ SDK สนับสนุนการ
ส่งคืนข้อมูลสถานะงานไปยังแอ็พพลิเคชันที่ควบคุม

ตัวเลือกการพิมพ์แบบศูนย์รวม 
รุ่น Enterprise Automation จะช่วยให้ผู้ใช้จํานวนมาก
ในระบบเครือข่ายสามารถระบุ เรียกใช้ และส่งงานพิมพ์
ที่จะประมวลผลโดย BarTender สําเนาเดียว

การส่งออกรหัสเครื่องพิมพ์
นอกเหนือจากงานพิมพ์โดยตรง BarTender 
Automation รุ่นต่างๆ ยังสามารถส่งออกต้นแบบ
รหัสเคร่ืองพิมพ์ที่มีการจัดรูปแบบโดยเฉพาะเพ่ือ
ทําการแก้ไขและแสดงผลโดยโปรแกรมอ่ืน โดยสามารถ
ดาวน์โหลดรหัสนี้ไปยังอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่แตกต่างกัน 
ซึ่งสามารถนําไปใช้งานกับ:

 การกําหนดค่าเครื่องพิมพ์ท่ีสามารถใช้งาน XML และ
การดาวน์โหลดแม่แบบ

 อุปกรณ์แป้นพิมพ์ที่ติดกับเคร่ืองพิมพ์โดยตรง
 การอินทิเกรต SAP ที่ใช้ SAPscript-ITF

 กําหนดโปรแกรมสําหรับ OS อะไรก็ได้ (ทั้งในมือถือและ
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ)

สนับสนุนประเภทของป้ายแบบล่าสุด และ
รูปแบบข้อมูล
สนับสนุนการใช้งานป้ายเกือบทุกชนิด ซึ่งรวม
ถึง EPC Class 1, Gen2, ISO 18000-6b, ISO 
15693, Tag-It, I-CODE, TagSys, My-d, 

Picotag และอ่ืนๆ 
สนับสนุนข้อมูลรูป
แบบต่างๆ รวมถึง 
Wal-Mart, DoD, 
EPC และรูปแบบที่
กําหนดเอง

ประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นเพื่อรองรับ
เทคโนโลยี ID อัตโนมัติในอนาคต
คุณสามารถเพิ่มวัตถุ RFID ลงในงานออกแบบ
แม่แบบได้ง่ายๆ เหมือนกับที่คุณสร้างบาร์โค้ดและ
วัตถุอื่นๆ ได้ทุกรุ่นยกเว้นรุ่น “Basic”

Commander จะช่วยให้คุณสามารถควบคุม BarTender ได้โดยใช้ข้อมูลท่ีสร้างจากระบบส่วน
ใหญ่ที่มีอยู่ (Linux/UNIX, AS/400, AIX ฯลฯ) โดยไม่ต้องเขียนรหัส

การแสดงผลป้าย RFID บนหน้าจอ
หน้าจอมีการแสดงเส้นขอบเขตของเสาอากาศ 
RFID, ชิฟ และฐานรอง ช่วยป้องกันไม่ให้คุณ
พิมพ์ในตําแหน่งที่ไม่พึงประสงค์

การสนับสนุนด้านเทคนิคฟรี
สํานักงานของเราในสหรัฐฯ ยุโรป และเอเชีย เปิด
ให้บริการสนับสนุนทางโทรศัพท์และอีเมลทุกวัน
ทําการตลอด 24 ชั่วโมง

สนับสนุน RFID

ตวัจ ดัการงานทร กิ
เกอร์

Web Print Server *

ตวัเล อืก ActiveX & 
XML ท ีก่าํหนดเอง

BarTender

ไดรเวอร์เคร
ือ่งพ

มิพ
์

ร ุน่ 
Automation

เครื่องพิมพ์ LAN 
หรือ WAN

เครื่องพิมพ์บน
อินเทอร์เน็ต

พร้อมสําหรับระบบ
ซัพพลายเชนในอนาคต

ใช้ BarTender เพื่อ
ออกแบบ พิมพ์ และ
ทํางานกับเครื่องพีซี
หลายเครื่อง

การร้องขอทริกเกอร์และบราวเซอร์จะถูก
ประมวลผลและส่งไปท่ี BarTender

ในการเลือก BarTender ที่ถูกต้อง โปรดดูตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ



ด้วย BarTender 10.1 เราได้สร้างซอฟต์แวร์การ
พิมพ์ที่ดีที่สุดและยังพัฒนาการทําเครื่องหมายให้ดี
ย่ิงขึ้นโดยการเพ่ิมคุณสมบัติและการปรับปรุงเพ่ือ
ให้รองรับการออกแบบท่ีซับซ้อนยิ่งขึ้นรวมไปจนถึง
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ยากได้

ซอฟต์แวร์สําหรับบาร์โค้ด
ท่ีมีความละเอียดมากท่ีสุดในโลก 
BarTender 10.1 เพิ่มประสิทธิภาพแอพพลิเคชัน
บาร์โค้ดที่ดีที่สุดในโลกด้วยระบบสัญลักษณ์เพ่ิม
เติมกว่า 34 รายการ (รวมทั้งหมดเป็น 95) รวมทั้ง 
iQR, GS1 QR และ 2D อีกมากมาย ทั้งโค้ดแบบ
วงกลมและแนวต้ังและยังมีสัญลักษณ์เก่ียวกับการ
สาธารณสุขและไปรษณีย์อีกด้วย

การเรียงลําดับท่ีปรับปรุงให้ดีขึ้น 
BarTender 10.1 เพิ่มความยืดหยุ่นในการเรียง
ลําดับ รวมถึงการเรียงลําดับต่อหน้าหรือต่องาน 
โปรแกรมสามารถรีเซ็ตตัวนับโดยอ้างอิงกับเรคอร์ด
ฐานข้อมูลหรือเมื่อมีการเปล่ียนแปลงเขตข้อมูล 
เวลา หรือ วันที่

เขตข้อมูลส่วนกลางโฉมใหม่
เขตข้อมูลส่วนกลางสามารถใช้งานแหล่งข้อมูล
ร่วมกันได้ระหว่างเอกสารทั้งหมดที่ใช้ BarTender 
System Database ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้
งานการเพิ่มหมายเลขซีเรียลในเอกสารท้ังหมดที่อยู่
ในเครือข่ายได้

แม่แบบหน้าแบบกําหนดเองท่ีปรับปรุงใหม่ 
เมื่อคุณพิมพ์ฉลากหลายๆ หน้า BarTender สามารถ
พิมพ์ข้อมูลที่อยู่นอกฉลากเช่น “หน้า 3: ฉลาก 21-30” 
ในส่วนหัวหรือส่วนท้ายได้ 

การพิมพ์แบบมีเงื่อนไขโฉมใหม่
BarTender 10.1 ทําให้การพิมพ์แบบมีเง่ือนไขเป็น
เรื่องง่าย ดังนั้นการออกแบบของคุณจึงสามารถ
รองรับเงื่อนไขที่ซับซ้อนย่ิงขึ้น คุณสามารถควบคุม
ว่าจะพิมพ์แม่แบบ เลเยอร์ และวัตถุเม่ือใดโดยอ้างอิง
แหล่งข้อมูลเดียวหรือเขตข้อมูลฐานข้อมูลเดียว หรือ
อ้างอิงเงื่อนไขหลายข้อ โดยทั้งหมดนี้ไม่จําเป็นต้อง
เขียนสคริปต์

Print Station และ Web Print Server 
ท่ีออกแบบใหม่
Print Station สามารถแสดงเอกสารจากหลายตําแหน่ง 
Web Print Server จะมีรูปลักษณ์และการใช้งานเหมือน
วิซาร์ดการพิมพ์ของ BarTender แอพพลิเคชันทั้งสอง
จะรองรับคุณสมบัติ การแสดงตัวอย่างการพิมพ์และ
สามารถใช้งานเอกสารจาก Librarian

ปรับปรุงรูปแบบการใช้งานและการ
ออกแบบ
การออกแบบและพิมพ์ใน BarTender 10.1 จะง่าย
ขึ้นกว่าที่เคย:

 จัดวางวัตถุได้อย่างง่ายดายโดยการสแน็ปไปยังวัตถุ
อื่น นอกเหนือจากการสแน็ปไปที่ไม้บรรทัด

 คัดลอกคุณสมบัติสไตล์และบาร์โค้ดระหว่างวัตถุ แม่
แบบ และเอกสารด้วย ตัวคัดลอกรูปแบบ แบบใหม่

 เชื่อมต่อเส้นเพื่อสร้างรูปร่างที่กําหนดเองและทําให้
เส้นต่างๆ เชื่อมติดกันเมื่อคุณย้ายเส้นใดเส้นหนึ่ง

 โฮเวอร์เคอร์เซอร์เพื่อดูว่าวัตถุใดจะถูกเลือกถ้าคุณ
คลิก

 แก้ไขรูปภาพหลังจากที่ถูกฝังลงในเอกสารแล้ว

 ใช้เอฟเฟ็กต์ประมวลผลภาพอย่างถาวร เช่น การ
ครอบตัด

 จัดตําแหน่งก่ึงกลางวัตถุในพื้นที่สี่เหลี่ยม

 แสดงชื่อแหล่งข้อมูลและ เขตข้อมูลฐานข้อมูลบนวัตถุที่
ใช้แหล่งดังกล่าว

 เข้าสู่โหมดแก้ไขบนหน้าจอสําหรับวัตถุข้อความ
ด้วยการคลิกเพียงคร้ังเดียว ให้คุณสามารถแทนที่
ข้อความได้รวดเร็วขึ้น

 ใส่วันที่ได้ง่ายขึ้นด้วยตัวเลือกวันที่/ปฏิทินโฉมใหม่

คุณลักษณะใหม่ๆ เพิ่มเติม
คุณสมบัติเพิ่มเติมใน BarTender 10.1:

 ปรับปรุงเบราวเซอร์ เลือกบาร์โค้ด รวมถึงการค้นหา
และช่ือสํารอง

 การสนับสนุนที่ดีย่ิงขึ้นสําหรับเอนจิ้นการพิมพ์และ
การนําไปใช้ รวมไปถึงความสามารถในการพิมพ์ได้
ไม่จํากัดจํานวนจนกว่าจะถูกยกเลิก

 การเข้ารหัสรูปภาพและข้อมูลไบนารีอื่นๆ ให้เป็น
บาร์โค้ด,แท็ก RFID และสมาร์ทการ์ดสําหรับ
แอพพลิเคชันความปลอดภัย

 การสร้างแหล่งข้อมูลที่ต้ังชื่อโดยไม่มีการระบุวัตถุ 
การสร้าง “ตัวแปร” ที่สามารถคัดลอกระหว่าง
เอกสารได้

 และคุณสมบัติใหม่ๆ ที่ปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้นมากมาย

สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดไปที่
www.WhatsNewInBarTender.com/details

TH082113

เอเชียแปซิฟิค: asiasales@seagullscientific.com

+886 2 3765 2440 (สายตรง)  •  +81 4 7181 7627 ( ญ่ีปุน )

สํานักงานใหญ่ (ทวีปอเมริกา): sales@seagullscientific.com

ญ่ีปุ่น: japansales@seagullscientific.com

EMEA: emeasales@seagullscientific.com 

ความสามารถใหม่ของเลเยอร์ให้คุณสามารถออกแบบฉลากและการ์ดที่มีความยืดหยุ่นสูงได้ คุณสามรถซ่อนหรือ
พิมพ์เลเยอร์ได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ระบุ คุณสามารถล็อคเลเยอร์เพื่อไม่ให้ถูกเปล่ียนแปลงได้ และคุณสามารถพิมพ์
เนื้อหาลงในแผ่นการ์ดที่มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัย รวมถึงสีดําโมโนโครม UV ฟลูออเรสเซนส์ และแผ่นเคลือบ

คุณสมบัติใหม่ๆ ใน BarTender 10.1
คุณสมบัติ “เลเยอร์” ใหม่สําหรับความคล่องตัวในการออกแบบข้ันสูง

http://www.whatsnewinbartender.com/details


การอนุญาตใช้ตามเคร่ืองพิมพ์
รุ่น Automation ทั้งสองรุ่นอนุญาตให้มีผู้ใช้เครือ
ข่ายที่ไม่จํากัดจํานวน การอนุญาตข้ึนอยู่กับจํานวน
เคร่ืองพิมพ์ที่ใช้งานผ่าน BarTender ในเครือข่าย

 Enterprise Automation

 EA  เป็นรุ่นที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด พร้อม
ฟังก์ชันเซิร์ฟเวอร์ขั้นสูงสําหรับการพิมพ์และ

การจัดการแบบรวมศูนย์ มีคุณสมบัติด้านการอินทิ
เกรตข้ันสูงที่สุด สนับสนุน RFID และการพิมพ์การ์ด
ทุกชนิด รวมถึงฟังก์ชั่นการเข้ารหัสสมาร์ทการ์ด มี
แอ็พพลิเคชันประกอบท้ัง 8 แอ็พพลิเคชัน ซึ่งรวมถึง 
Librarian และ Security Center เวอร์ชันที่ก้าวหน้า
ที่สุดของเรา Printer Maestro มีการติดตามการใช้
วัสดุสิ้นเปลืองของเคร่ืองพิมพ์

 Automation

 A  คุณสมบัติด้านการออกแบบฉลากที่มีประสิทธิภาพของ BarTender รวมกับ
คุณสมบัติการอินทิเกรตมาตรฐานของเราสําหรับการ
ควบคุมอัตโนมัติจากซอฟต์แวร์อื่น สนับสนุน RFID ฟัง
ก์ชั่นการพิมพ์การ์ดทุกชนิด แต่เข้ารหัสเฉพาะแถบแม่
เหล็ก ไม่มีฟังก์ชันที่ปรับปรุงสําหรับเซิร์ฟเวอร์ ไม่ได้
รวม Librarian หรือคุณสมบัติ Security Center ที่
ก้าวหน้าที่สุดของเรา Printer Maestro จัดการการ
มองเห็นของเคร่ืองพิมพ์เครือข่ายบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้
งานเท่านั้นโดยไม่มีการติดตามวัสดุสิ้นเปลืองของ
เคร่ืองพิมพ์ การบันทึกงาน History Explorer และการ
พิมพ์ซ้ําสามารถใช้กับฐานข้อมูลที่ใช้งานอยู่เท่านั้น

การอนุญาตใช้ตามเคร่ืองพิมพ์
การอนุญาตใช้งานรุ่น Professional และ Basic ขึ้น
อยู่กับจํานวนคอมพิวเตอร์ที่ติดต้ัง BarTender

 Professional

 P  มีคุณสมบัติด้านการออกแบบทั้งหมดของ Automation และการเข้าถึงฐานข้อมูลส่วน
มาก แต่ไม่มีการทํางานอัตโนมัติจากซอฟต์แวร์อื่น 
สนับสนุน RFID ฟังก์ชั่นการพิมพ์การ์ดทุกชนิด แต่เข้า
รหัสเฉพาะแถบแม่เหล็ก รวมแอ็พพลิเคชันประกอบ 
Print Station และ Batch Maker

 Basic

 B  มีคุณสมบัติด้านการออกแบบที่สําคัญส่วนใหญ่ของ BarTender แต่ไม่มีการเข้าถึงฐาน
ข้อมูลและไม่มีการทํางานอัตโนมัติ สนับสนุนฟังก์ชั่นกา
รพิมพ์การ์ดโดยส่วนใหญ่ แต่เข้ารหัสเฉพาะแถบแม่
เหล็ก Print Station เป็นเพียงแอ็พพลิเคชันประกอบ
แอ็พพลิเคชันเดียวท่ีรวมอยู่ด้วย

หากต้องการรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดไปท่ีเว็บไซต์
ของเรา

  สนับสนุนฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่ใช้งานร่วมกันได้
  สนับสนุนฐานข้อมูลของระบบที่ใช้อยู่เท่านั้น
  สนับสนุนเคร่ืองพิมพ์ทั้งหมดและงานพิมพ์บนเครือข่าย
  ทํางานสําหรับเคร่ืองพิมพ์ที่ใช้งานและเคร่ืองพิมพ์เครือข่าย (และงานพิมพ์) ที่ได้ติดตั้งไดรเวอร์ไว้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน

การเปรียบเทียบ 4 รุ่น

EDITIONS EA A P B

ท่ัวไป

การอนุญาตตามจํานวนเคร่ืองพิมพ์ • •

การอนุญาตตามจํานวนพีซี • •

การสนับสนุนทางโทรศัพท์และอีเมลฟรี • • • •

ออกแบบแม่แบบ

การออกแบบแม่แบบ WYSIWYG ท่ีแท้จริง • • • •

นําเข้ารูปแบบกราฟฟิกต่างๆ • • • •

สนับสนุน Twain & WIA สําหรับเครื่องสแกนภาพ • • •

การพิมพ์และการออกแบบสองหน้า • • • •

ไลบรารีแบบอักษรสัญลักษณ์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรม • • • •

ปรับแต่งวัตถุแม่แบบในเชิงโปรแกรมระหว่างการพิมพ์งาน • •

การหมุนวัตถุได้ครั้งละหน่ึงส่วนสิบองศา • • • •

ส่งออกรหัสแถบไปยังโปรแกรมอ่ืนๆ • • •

เลิกทํา/ ทําซํ้าอย่างไม่จํากัด • • • •

สนับสนุนสีอย่างสมบูรณ์แบบสําหรับวัตถุแม่แบบท้ังหมด • • • •

ไลบรารีสําหรับแม่แบบท่ี “พร้อมพิมพ์ได้ทันที” • • • •

รวมวัตถุแม่แบบหลายๆ แบบไว้ในคอมโพเนนต์ท่ีนํากลับมาใช้ได้อีก • • • •

หน่วยวัดในมาตราเมตริกและอังกฤษ • • • •

ข้อความ

การแก้ไขและปรับขนาดข้อความบนหน้าจอ • • • •

การแก้ไขการจัดรูปแบบ Rich Text ท่ีน่าท่ึง • • •

รองรับ RTF, HTML และ XAML • • •

บาร์โค้ดและ RFID

สัญลักษณ์ 1 มิติและ 2 มิติหลากหลายรูปแบบ • • • •

วิซาร์ดแหล่งข้อมูลตัวระบุแอ็พพลิเคชัน GS1 • • • •

สามารถตรวจสอบความผิดพลาดอัตโนมัติ • • • •

วัตถุ RFID ของระบบแบบรวมทุกคุณสมบัติ • • •

การพิมพ์

สนับสนุนเครื่องพิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมมากกว่า 3,000 ประเภท • • • •

ไดรเวอร์ Windows ท่ีแท้จริงสามารถใช้ตัวจัดคิวงานพิมพ์ของ 
Windows

• • • •

Batch Maker เป็นตัวกําหนดและพิมพ์ "ชุดงาน" ของเอกสาร 
BarTender หลายชุด

• • •

Print Station สนับสนุนการเลือกและการพิมพ์เอกสารแบบ 
"คลิกครั้งเดียว"

• • • •

การพิมพ์แม่แบบตามเง่ือนไข • •

สนับสนุนการใช้งานกับเครื่องพิมพ์ท่ีสามารถใช้ XML • •

สนับสนุนการใช้งานรหัสแถบ หมายเลขผลิตภัณฑ์ และสําเนาตาม
เครื่องพิมพ์

• • • •

สามารถต้ังค่าคุณภาพการพิมพ์ได้จากแป้นพิมพ์หรือแหล่งข้อมูล • • •

การกําหนดแหล่งข้อมูล

ออกแบบแบบฟอร์มการป้อนข้อมูลเวลาพิมพ์สําหรับแป้นพิมพ์
และข้อมูลเครื่องสแกนรหัสแถบ

• • • •

ข้อมูลจากเคร่ืองชั่งที่สนับสนุนโดยแบบฟอร์มการป้อนข้อมูล • •

อ่านแฟ้มข้อความ ฐานข้อมูล สเปรตชีต ฯลฯ • • •

การเข้าถึงข้อมูลแบบหลายตาราง • • •

กราฟฟิกท่ีจัดเก็บตามข้อมูล • • •

ตัวช่วยสร้างแบบสอบถามและตัวช่วย SQL • • •

การเก็บข้อมูลเวลาพิมพ • • •

การประมวลผลข้อมูล

การเรียงลําดับขั้นพ้ืนฐาน • • • •

การเรียงลําดับขั้นสูง • • •

สนับสนุน Unicode เต็มระบบ • • • •

รับข้อมูลจากเวลา วันท่ี และแป้นพิมพ์ • • • •

ป้อนอักขระพิเศษและอักขระ “ท่ีไม่สามารถพิมพ์” ได้อย่างง่ายดาย • • • •

ตัวกรองการป้อนข้อมูลและการตรวจสอบข้อผิดพลาดท่ีกําหนดได้เอง • • •

การเช่ือมโยงแหล่งข้อมูลแหล่งเข้าด้วยกัน • • •
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การพิมพ์และเข้ารหัสการ์ด

การจับภาพขณะพิมพ์ • • • •

การตรวจสอบและครอบตัดใบหน้าอัตโนมัติ •

การเข้ารหัสแถบแม่เหล็ก • • • •

การเข้ารหัสสมาร์ทการ์ด •

การอินทิเกรตมาตรฐาน

ควบคุมจากโปรแกรมอ่ืนโดยใช้ ActiveX • •

ยูทิลิตี้การอินทิเกรต Commander :  ตรวจจับข้อมูลขาเข้า 
แล้วเริ่มงานพิมพ์และบันทึกผลลัพธ์

• •

บันทึกลงแฟ้ม: ข้อผิดพลาดและเหตุการณ์ • • •

บันทึกลงฐานข้อมูล: ข้อมูลและเหตุการณ์ รวมถีงรายละเอียด
งานพิมพ์ BarTender  

อีเมลข้อผิดพลาดและเหตุการณ์ท่ีกําหนดเอง • •

การสร้างแม่แบบรหัสเครื่องพิมพ์ • •

การดูแลและความปลอดภัยของระบบ

Security Center จัดการการอนุญาตของผู้ใช้และเข้ารหัสการ
จัดเอกสาร

• •

Security Center สนับสนุนลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์และบันทึก
คําขออนุญาต

•

ล็อกเอกสารด้วยรหัสผ่าน • • •

ล็อก BarTender ไว้ในโหมด "พิมพ์อย่างเดียว" ท่ีป้องกันด้วย
รหัสผ่าน

• • •

History Explorer ตรวจสอบงานพิมพ์ท่ีผ่านมาและเหตุการณ์อ่ืนๆ  
บันทึกภาพท่ีพิมพ์ออกมาท้ังหมด •

บันทึกการเปล่ียนแปลงตัวเลขและเปล่ียนลักษณะเข้าไปในไฟล์
เอกสาร

• • •

Librarian จัดการการเผยแพร่เอกสาร ติดตามการตรวจทาน 
และการแปลงกลับภายในฐานข้อมูลท่ีมีความปลอดภัย 

•

การอินทิเกรตขั้นสูง

SAP รับรองทั้งหมด •

อ่านข้อมูลจาก SAP IDocs • •

Oracle รับรองสําหรับ WMS และ MSCA •

รองรับ IBM WebSphere Sensor Events •

Commander ประมวลผลแฟ้ม อีเมล และทริกเกอร์พอร์ตอนุกรม • •

Commander เวอร์ชันปรับปรุงใหม่ประมวลผลข้อมูลและทริก
เกอร์ TCP/IP

•

Commander ทํางานอย่างดีท่ีสุดเพื่อควบคุมงานพิมพ์หลายๆ 
งานในเวลาเดียวกัน

•

.NET SDK เพื่อควบคุม BarTender หน่ึงตัวในหน่ึงครั้ง • •

.NET SDK allows multiple BarTenders •

.NET SDK สําหรับการใช้ฐานข้อมูลระบบ BarTender โดยอัตโนมัติ • •

.NET SDK สําหรับการใช้ Librarian โดยอัตโนมัติ •

แอ็พพลิเคชันตัวอย่าง ASP.NET สําหรับการพิมพ์เว็บ
บราวเซอร์ท่ีสามารถกําหนดได้

•

การแปลง XML รูปแบบอ่ืนโดยใช้ XSL •

BarTender XML Command Scripts จะเพิ่มความเร็วให้การ
ทํางานอัตโนมัติและช่วยให้การควบคุมทางไกลง่ายข้ึน

•

การจัดการการพิมพ์ของ ENTERPRISE

สนับสนุนคําขอพิมพ์จากผู้ใช้เครือข่ายหลายๆ คนไปยัง
เซิร์ฟเวอร์หลัก

•

การพิมพ์ผ่านเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตท่ีใช้บนบราวเซอร์ •

สนับสนุน Windows Cluster Server •

Reprint Console พิมพ์ซํ้างานท่ีสูญหายหรือได้รับความเสียหาย  
กําหนดการต้ังค่าไดรเวอร์ท่ีเลือกไว้สําหรับเครื่องพิมพ์หลาย
เครื่องพร้อมๆ กัน

 

Printer Maestro แสดงสถานะของงานพิมพ์ท้ังหมดของ 
Windows บนหน้าต่างหน่ึง

 

Printer Maestro ติดตามการใช้ส่ือบันทึกของเครื่องพิมพ์และ
สินค้าคงคลังของชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์ สร้างการแจ้งเตือนท่ี
กําหนดเอง

•
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เครื่องพิมพ์
BarTender สนับสนุนเคร่ืองพิมพ์ที่มีไดรเวอร์ของ Windows ซึ่งรวมถึงเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ อิงค์เจ็ต และด็อตเม
ทริกซ์ส่วนใหญ่ Seagull ยังพัฒนาไดรเวอร์สําหรับ Windows ของตนเองที่มีการปรับปรุงขึ้นใหม่สําหรับ:

3M

Accumax

Argox

APS

Autonics

Avery 

Dennison

Birch

Bixolon

Brady

C.Itoh

cab

Century 

Systems

Citizen

CognitiveTPG

Comtec

Datamax-

O’Neil 

Datasouth

Dedruma

Domino

Eltron

ETISYS

Evolis

General Code

Godex

Graphic 

Products

GSK

IBM

Imaje

Intermec

KROY

Markpoint

Mectec

Meto

Metrologic

Monarch

Novexx

Okabe

OPAL

Pitney Bowes

Postek

Pressiza

Printronix

Quick Label

Ring

Samsung

SATO

SII

Sumitomo

System Wave

TallyGenicom

Tharo

Thermopatch

ThermoTex

Toshiba TEC

TSC

Tyco

Unimark

Valentin

Videojet

VIPColor

Wasp

Wedderburn

Zebra

BarTender มีการทํางานที่ให้ทั้งประสิทธิภาพและ
ความยืดหยุ่นในการออกแบบสําหรับมาตรฐานต่างๆ 
ของบาร์โค้ดหรือฉลาก  แต่คุณไม่จําเป็นต้องเร่ิมการ
ออกแบบของคุณต้ังแต่ต้น  BarTender มาพร้อมกับ:

 คอมโพเนนต์บาร์โค้ดที่มีการจัดรูปแบบล่วงหน้าและ
พร้อมใช้งานได้กว่า 400 รายการ:

 สัญลักษณ์บาร์โค้ดที่แตกต่างกัน 59 รูปแบบ

 บาร์โค้ดมาตรฐานเพิ่มเติม 12 รูปแบบ

 ตัวอย่างการออกแบบที่ตรงตามมาตรฐาน 16 รูปแบบ

โปรดไปที่ลิงค์เพื่อดูรายละเอียด

“สัญลักษณ์” และ “มาตรฐาน”: มีการนําสัญลักษณ์บาร์โค้ด

จํานวนมากมาใช้ในมาตรฐานของบาร์โค้ดและ/หรือฉลากมากกว่า

หนึ่งมาตรฐาน  ซึ่งบริษัทซอฟต์แวร์อื่นๆ บางบริษัทมีการนับรวม

มาตรฐานต่างๆ เหล่านี้เป็นสัญลักษณ์บาร์โค้ดแต่ละรูปแบบอย่าง

ไม่ถูกต้อง  

สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดไปที่: 

www.BarTenderSpecs.com/barcodes

บาร์โค้ด

BarTender มีฟังกชั่นการสลับอินเตอร์เฟซผู้ใช้ระหว่างภาษาต่างๆ ตามที่ต้องการ
ในภาษา:

จีน (อย่างง่ายและดั้งเดิม), เช็ก, เดนมาร์ก, ดัทช์, อังกฤษ, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, 
เยอรมัน, กรีก, ฮังการี, อิตาลี, ญ่ีปุ่น, เกาหลี, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส (ยุโรป
และบราซิล), รัสเซีย, สเปน, สวีเดน, ไทย และตุรกี

การสนับสนุนภาษาต่างประเทศ

เคร่ืองพิมพ์และมาตรฐานท่ีสนับสนุนการใช้งาน

Seagull ภูมิใจที่ได้ทําหน้าที่จัดหาไดรเวอร์อย่าง 
เป็นทางการสําหรับผู้ผลิตเคร่ืองพิมพ์ที่มีชื่อ
เสียงจํานวนมาก

ใช้งานง่ายและประหยัดค่าใช้จ่ายได้
มากกว่าไดรเวอร์แบบ “ฝังตัว”
โปรแกรมฉลากส่วนใหญ่ยังคงใช้ระบบ DOS 
แบบเก่าในการฝังส่วนสนับสนุนการพิมพ์ไว้
ในโปรแกรมหลัก ซึ่งมักจะก่อให้เกิดปัญหาใน
การทํางานร่วมกับ Windows และบ่ันทอน
ประสิทธิภาพของเครือข่าย ในทางตรงกันข้าม 
ไดรเวอร์ของ Seagull จะช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการดูแลระบบ เนื่องจากคุณไม่
จําเป็นต้องเรียนรู้และสนับสนุนเทคโนโลยีเฉพาะ
อื่นๆ นอกเหนือจาก Windows Print Manager

นับเป็นข้อได้เปรียบในการ “ทํางาน บน 
Windows อย่างแท้จริง”
การที่สถาปัตยกรรมการพิมพ์ของเราอ้างอิง
มาตรฐานไดรเวอร์ของ Microsoft มีข้อดีหลาย
ประการ ได้แก่:

 สามารถทํางานร่วมกับ Windows ได้ดีกว่า

 ตัวจัดคิวงานพิมพ์ของ Windows ช่วยให้พิมพ์ได้
เร็วขึ้น 

 ทํางานร่วมกับเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เหนือกว่าและด้วยความรวดเร็ว

 แสดงสถานะเคร่ืองพิมพ์ เช่น “ออฟไลน์” และ 
“ต้องเปลี่ยนผ้าหมึก” ในตัวจัดคิวงานพิมพ์ของ 
Windows

 ลดความจําเป็นในการฝึกอบรมและเพ่ิมความ
สะดวกในการดูแลระบบ

 อัพเกรดง่ายจากการดาวน์โหลดไดรเวอร์ฟรี

ข้อได้เปรียบของ Seagull
เมื่อ Drivers by Seagull กับ BarTender คุณ
จะได้รับประโยชน์จากการปรับการทํางานให้
เหมาะสมที่รวดเร็วและคุณสมบัติขั้นสูงที่มีอยู่ใน
เคร่ืองพิมพ์หลายรุ่น ซึ่งรวมถึง:

 บาร์โค้ดและการเรียงลําดับตามเครื่องพิมพ์

 การเข้ารหัส RFID และสมาร์ทการ์ด

 แบบอักษรและกราฟฟิกท่ีสามารถดาวน์โหลดได้

 แม่แบบตามเครื่องพิมพ์

 การจัดเก็บส่วนที่ไม่เปลี่ยนแปลงของวัตถุแม่แบบ
ไว้ในเคร่ืองพิมพ์และ
การนํามาใช้ใหม่

ไดรเวอร์เคร่ืองพิมพ์ท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก

ประเภทของป้าย RFID และรูปแบบข้อมูล
รุ่น Automation และ Enterprise Automation สนับสนุนการใช้งานป้ายประเภท EPC Gen2, EPC Class 1, 
ISO 18000-6b, ISO 15693, Tag-It, I-CODE, TagSys, My-d และ Picotag ทั้งยังสนับสนุนรูปแบบข้อมูล 
EPC ทั้งหมด ซึ่งรวมถึง DoD, Wal-Mart, SGTIN, SSCC, GIAI, GID, GRAI, SGLN และอ่ืนๆ
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(For full Windows compatibility list, please see website.)
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