etiketter

Skanem Label
Skanem Label är ett printerprogram som har utvecklats med avsikten att skapa en mjukvara
som i varje applikation ger användaren möjligheten att optimera användandet av sina etikettskrivare från Intermec.
Skanem Label kan enkelt konfigureras för olika uppgifter, exempelvis:
Stand alone-funktion: etikettlayouter och databas lagras i skrivaren som sedan kan arbeta helt
fristående. Val av uppgifter som skall skrivas sker via skrivarens tangentbord. 1
Vägning: skrivaren kommunicerar med en våg och skriver exempelvis ut etiketter med produktuppgifter kombinerade med aktuell vikt. 2
Emulering: skrivaren ersätter äldre matris- och etikettskrivare. Fördelarna med en modern
etikettskrivare kombineras med fördelarna att slippa göra ändringar i ett befintligt (ofta äldre)
datasystem. 3
Applikatorstyrning: skrivaren används, förutom till etikettutskrift , även till styrning av utrustning för automatisk etikettering.
Utskriftsklient: skrivaren samarbetar med vårt serverprogram, Skanem Butler APS, för att
hämta utskriftsdata från exempelvis databaser och affärssystem. Hämtning av data kan
initieras från skrivarens tangentbord.
Etikettlayouter kan kompletteras med formler och formateringsuppgifter för att på ett enkelt
sätt hantera exempelvis:
• Frågor/svar via skrivarens display/tangentbord.
• Olika datumformat, exempelvis: DD-MM-ÅÅÅÅ och ÅÅMMDD.
• Beräkning av bäst-före-datum/sista förbrukningsdag.
• Olika typer av räknare, exempelvis: SSCC-nr.
• Kopplingar mellan tryckfält i etikettlayout och datafält i databas eller mottagna data.
• Automatisk radbrytning vid flerradiga tryckfält.
• Val av typsnitt.
• Val av textstorlek.
Skanem Label kan användas i alla Intermec etikettskrivare med FingerPrint version 8.70 eller
senare.

1 PC-programmet Skanem QuickAdmin kan användas för nedladdning av etikettlayouter och databas.
2 Viss programanpassning för hantering av aktuell våg kan behövas.
3 Viss programanpassning för hantering av mottagna data kan behövas.
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Skanem SafePrinter

Skanem SafePrinter består av två printerprogram, BACKUP och RESTORE, lagrade på ett minneskort. Programvaran används för att underlätta hanteringen när nya och/eller reparerade etikettskrivare skall tas i drift samt vid säkerhetskopiering och återställning av etikettskrivarens data.
Ett minneskort kan lagra upp till 512 filer.
• BACKUP - används för säkerhetskopiering, det vill säga kopiering från printern till minneskortet.
• RESTORE - används för återställning, det vill säga kopiering från minneskort till printern.
Programmet är avsett för skrivare av typen Intermec EasyCoder med FingerPrint version 8.70
eller senare.

Skanem LayOut

Skanem LayOut består av ett printerprogram på ett minneskort och används för att enkelt överföra etikettlayouter från minneskort till etikettskrivarens minne.
Etikettlayouterna skapas genom utskrift till fil (FILE:) i stället för en port, exempelvis (COM:1),
från etikettredigeringsprogrammet LabelShop.
Programmet är avsett för skrivare av typen Intermec EasyCoder med FingerPrint version 8.70
eller senare.

Kundanpassade printerprogram

Skanem erbjuder även kundanpassade printerprogram, som utvecklas och anpassas helt efter
användarens behov och önskemål.

