
Pobierz darmową aktualizację  

Twojego TP4.0 klikając w poniższy link:

www.HellermannTyton.pl/tagprint-pro

Nowa wersja 4.0 naszego oprogramowania 
TagPrintPro to kolejny krok na drodze do coraz 
łatwiejszego projektowania i drukowania etykiet 
w systemie identyfikacji HellermannTyton. 
Oprogramowanie pozwala osiągnąć jeszcze większą 
wydajność w zakresie znakowania przewodów  
i komponentów, znakowania środków trwałych  
i w zakresie strukturalnej identyfikacji okablowania. 
Dzięki TagPrint Pro możesz drukować zarówno 
pojedyncze zadania jak i całe partie na jednej lub kilku 
drukarkach jednocześnie.
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Oprogramowanie TagPrint Pro 
4.0 do projektowania etykiet 
identyfikacyjnych do przewodów  
i komponentów do nich

MADE TO DESIGN
• Intuicyjne narzędzia projektowe dające możliwość łatwego wprowadzania zmian w danych,  

kodach i grafikach

• Kreator projektowania ułatwiający użytkownikowi pracę poprzez dodawanie m.in. tekstu,  
obrazów i kodów kreskowych w celu stworzenia właściwej etykiety

• To, co widzisz, to to, co dostaniesz (WYSIWYG) - oprogramowanie do tworzenia etykiet  
z praktycznym rozwijanym menu i szerokim wachlarzem różnych opcji projektowania

• Możliwość importu własnych obrazów lub wstawienia gotowej grafiki clipart, wybranej spośród setek 
dostępnych w oprogramowaniu obrazów

• Inwersja, rotacja i odbicie lustrzane obrazów graficznych i tekstu

• Dostępność wszystkich, wstępnie skonfigurowanych etykiet i znaczników HellermannTyton  
w bazie danych

• Możliwość połączenia lub importu bezpośrednio z innych baz danych, w tym Excel, Access, pliki tekstowe

SKANUJ - DRUKUJ - I KORZYSTAJ Z DŁUGOTRWAŁYCH REZULTATÓW NADRUKU
HellermannTyton Print Automation to niezastąpiony asystent w procesie transmisji danych, wbudowany 
w oprogramowanie TagPrint Pro. Automatyzacja tego procesu jest prostym i zarazem efektywnym 
rozwiązaniem pozwalającym tworzyć etykiety w bardzo krótkim czasie. Pozwala zwiększyć prędkość 
wydruku etykiet nawet 23 krotnie, a w przypadku druku etykiet mieszanych o różnych wolumenach daje 
możliwość zmniejszenia nakładu pracy o 20% lub więcej zwłaszcza w trybie pełnej automatyzacji.

NOWE FUNKCJONALNOŚCI 4.0
Kreator opcji z łatwością przeprowadzi  
Cię przez proces konfiguracji etykiet;  
Funkcja Panel Label Wizard umożliwia tworzenie 
niekończących się pasków z kilkoma elementami

Kody kreskowe  
automatycznie skalują się  
i dopasowują do etykiety

Funkcje Excel dostępne w programie TagPrint Pro  
takie jak np. filtrowanie ułatwiają drukowanie  
z tabel i zapewniają szybką konfigurację
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Proste grupowanie projektów etykiet pod jedną 
nazwą lub numerem zadania dzięki metodzie 
drag-n-drop oraz drukowanie całych partii za 
pomocą zeskanowanego kodu kreskowego 
dzięki HellermannTyton Print Automation


