
je řešením přesně pro vás. Tři verze tohoto systému 
poskytují optimální řešení  jak pro malou firmu, tak pro 
velké výrobní provozy s tiskem velkého množství etiket 
na mnoha tiskárnách. 

Označení palet etiketami dle standardu UCC/EAN128 
začíná být v současné době vyžadováno obchodními 
řetězci z důvodů efektivního zpracování dat při příjmu 
zboží včetně údajů nutných k vysledovatelnosti potravin.

Tento nástroj umožňuje tisk nejen paletových etiket 
UCC/EAN128, ale rovněž tisk výrobkových etiket a etiket 
pro označení obchodních jednotek (distribučního balení). 
Nebudete potřebovat již žádný další systém pro tisk 
etiket.

Paletová etiketa bude obsahovat všechny údaje 
vyžadované vaším odběratelem. Pokud budou mít vaši 
odběratelé speciální požadavky na etikety, žádný 
problém. Každý váš zákazník může mít přiřazenu 
automaticky svou vlastní unikátní etiketu. 

Podpora tiskáren 

Tisknout lze prakticky na všechny existující 
termotransferové tiskárny etiket a rovněž i na laserové 
tiskárny. Nenutíme vás k nákupu nové tiskárny.

Snadná obsluha a dobrá ergonomie 
SmartLabeling poskytuje velmi snadnou a pohodlnou 
obsluhu bez požadavků na kvalifikaci obsluhy. Zvolíte 
pouze výrobek z číselníku, automaticky budou doplněny 
přednastavené údaje jako např. standardní množství na 
paletě či hmotnost. Doplníte pouze případné další údaje 
typu minimální trvanlivost, výrobní šarže či odběratel. 
Každý odběratel může mít přiřazen speciální formát 
etikety. Pak už jen zadáte požadovaný počet etiket.

Integrace do podnikového IS 
Vyšší verze jsou vybaveny výkonnými nástroji pro 
integraci tohoto tiskového systému přímo do 
podnikového informačního systému. Tisk etiket tak může 
být zcela zautomatizován a začleněn do vašich 
standardních procesů.

Integrace návrhového software 
Standardně je systém dodáván bez návrháře etiket. V 
ceně systému SmartLabeling je návrh několika etiket v 
závislosti na verzi zakoupeného software. Tyto etikety 
budou navrženy přesně dle požadavků zákazníka.

Pokud to shledáte užitečným, dodáme vám výkonný 
software pro návrh etiket a celý systém tisku tak 
budeme mít pod svou kontrolou. Veškeré změny ve 
formátech etiket a návrhy nových šablon budete moci 
provádět sami. Pokud této možnosti nevyužijete, rádi 
vám nové šablony etiket dodáme přesně dle vašich 
požadavků za výhodné ceny.

Vyžaduje váš zákazník 
označování palet 
kódem UCC/EAN128?

SmartLabeling
Řešení tisku etiket dle UCC / EAN 128 




