
PROGRAMVARE
Brukervennlig og svært fleksibel programvare som gjør at man kan benytte en 
etikettskriver som en frittstående merkeløsning direkte i produksjonslokalet 
uten at det behøves å ha PC tilkoblet. Etikettskriveren kan tilkobles annet utstyr 
som for eksempel vekter eller automatiske merkemaskiner.

Systemet fungerer ved at man designer sine egne etiketter på PC via den medfølgende program-
varen BarTender UltraLite. Her kan man fritt velge etikettstørrelse og utforme etiketten med så 
mange store og små felt som man selv ønsker og plassere disse hvordan man måtte ønske på 
etiketten. Etikettene kan tilpasses med varenavn, deklarasjon (inkludert allergen-merking), datoer, 
strekkoder, logo etc. Man kan lagre hvert design som en egen fil, eller man kan velge å ha et eller 
flere design knyttet opp imot en felles produkt-database i Microsoft Excel. Alle varer gis så et unikt 
produkt-/varenummer og overføres til etikettskriver. Skriver og vekt kan så plasseres hvor som 
helst og kan brukes som en frittstående enhet. Hvert enkelt produkt hentes så enkelt fram via
skriverens innebygde numeriske tastatur.
Norsk bruksanvisning medfølger (gjelder TA Etikett).

TA Etikett kan benyttes sammen med TA Etikett kan benyttes med blant annet
følgende Intermec etikettskrivere: følgende vekter:

  Intermec PM43/PM43c    Ohaus Ranger 3000
  Intermec EasyCoder PF4i    Ohaus Defender 3000/5000
  Intermec EasyCoder PM4i    Ohaus palle-og platformvekter
  Intermec EasyCoder PX4i/PX6i   Enkel tilpasning til andre vekter

Funksjoner og muligheter

  Ubegrenset antall tekstfelt med valgbar størrelse, skriveretning og plassering.
  Allergenmerking med uthevet (fet) skrift til ingredienslister.
  Støtte for utskrift av grafikk (for eksempel EFTA nummer) og symboler.
  Automatisk eller manuell pakkedato.
  Automatisk holdbar til og/eller best før dato.
  Automatisk eller manuell Juliansk kalender.
  Støtte for alle vanlige strekkoder inkludert EAN13 og GS-128.
  Støtte for tilkoblet vekt.
  Automatisk prisutregning av sluttpris utifra vekt.
  Automatisk eller manuel produksjons- eller LOT-/batchnummer.
  Mulighet for automatiske tellere for løpenummer o.l.
  Støtte for utskrift av kollietiketter (1 av 4 o.l.).
  Mulighet for totaletiketter i tre nivå (F-pak, D-pak og ordretotal).
  Automatisk utskrift av totaletikett ved oppnådd antall/vekt.
  Mulighet for tilkobling av slaveskrive for utskrift av totaletiketter.
  Mulighet for produkt-database i Excel.
  Mulighet for manuell inntasting av variabel informasjon.
  Mulighet for tilkobling av alphanumerisk tastatur.
  Kostnadseffektiv mulighet for spesialtilpasninger.

Systemkrav:
PC med Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1.
Minimum 500 MB ledig diskplass.
Prosessor: 1 GHz eller bedre.
Minne: Minimum 512 MB.
Skjermoppløsning: 1024 x 768 eller høyere anbefales,
Microsoft Excel (for bruk med produkt-database).
Nettverkstilkobling (for bruk med produkt-database/TA Transfer).
Intermec etikettskriver (PF4i/PM4i/PX4i/PX6i/PM43/PM43c).
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