
O BarTender funciona perfeitamente “autónomo” ou 
integrado noutro software. É a solução perfeita para 
praticamente todas as aplicações de impressão ou 
marcação à medida, incluindo etiquetas, impressão e 
aplicação, marcação directa em peças e embalagens, 
sinalética e muito mais. Vire a página e veja porquê 
milhares das maiores empresas do mundo e centenas 
de milhares de utilizadores em mais do que 150 
países confiam no BarTender.

A Seagull Scientific tem sido líder nesta área desde 
1985. De facto, o BarTender foi o primeiro programa 
Windows a suportar impressoras de etiquetas laser 
e industriais. Mas hoje, o BarTender é muito mais do 
que apenas um software de etiquetas. Com RFID, 
impressão e codificação de cartões inteligentes, 
poderosas funcionalidades de desenho e uma robusta 
suite de aplicações suplementares, o BarTender 
é uma verdadeira e completa solução de desenho 
e impressão.

O Software Líder Mundial para Etiquetas, 
Códigos de Barras, RFID e Impressão de Cartões



Fácil de aprender e fácil de utilizar

A simplicidade da utilização do rato, os assis-

tentes que o ajudam a tomar as melhores deci-

sões desde o início e a nossa especial atenção 

à relação da interface-funcionalidade, fazem 

com que o BarTender lhe pareça familiar desde 

primeira utilização. Depois, poderá contar com 

uma variedade de funcionalidades poderosas 

que lhe darão toda 

a liberdade de que 

necessitar quando já 

for um especialista.

Compatibilidade de Etiquetas 

e Modelos Pronto a Imprimir

Quer utilize os nossos modelos pronto a imprimir 

ou crie os seus próprios desenhos da estaca 

zero, possui o poder e a flexibilidade de satis-

fazer milhares de padrões de conformidade.

Pode Confiar Sempre no seu BarTender®

Redimensione objectos quase instantaneamente.

A representação exacta e a pré-visualização da impressão, permitem-lhe 
um desenho rápido e sem desperdício de etiquetas.

Crie ecrãs de introdução de dados personalizados, adequados 
ao seu negócio.

Agora Com Impressão de Cartões!

Com suporte para desenho dos dois 

lados, captura de imagem no momento 

da impressão, cartões inteligentes e 

bandas magnéticas, o BarTender é 

também uma poderosa solução de 

impressão de cartões. (Ver brochura)

Excepcional controlo 

de tipos de letra

Tenha ao seu dispor e personalize uma 

variedade de tipos de letra do Windows 

e de impressoras. A formatação avan-

çada inclui sobrescrito, numeração, 

destaque e outras utilidades. Suporta 

Unicode “full-system”.

Funções de Desenho Avançadas 

Mais de 50 formatos predefinidos 

que podem ser redimensionados, moldados 

e coloridos de todas as formas 

possíveis e imagináveis.

Serialização avançada e personalizada

Crie simples numerações série ou sequências 

personalizadas avançadas. 

Formulários de introdução de dados 

nativos e compatíveis com HTML

Desenhe rapidamente formulários personali-

zados para introdução de dados ao imprimir. 

A edição Enterprise Automation até abre as 

caixas de diálogo no seu Web Browser!

Opção de impressão através 

do web browser

A edição Enterprise Automation permite-lhe 

procurar um modelo em listagens de 

miniaturas a partir de qualquer localização, 

e iniciar trabalhos de impressão numa cópia 

central do software BarTender.

O Software Que Possui a Interface Com 

Balanças Mais Poderosa do Mundo

Aceite valores de uma grande variedade de 

balanças no momento da impressão. 

Para além da aplicação principal do BarTender, existem oito aplicações suplementares que ajudam 

os utilizadores a gerir mais facilmente as suas operações de desenho e impressão. (As funcio-

nalidades não estão todas disponíveis em todas as edições. Para informações detalhadas, visite 

www.bartenderbarcodesoftware.com.)

Commander utilitário middleware que lhe permite controlar o BarTender a partir de outros 

programas, sem ter de escrever uma linha de código de programação. O Commander 

acorda automaticamente o BarTender para iniciar trabalhos de impressão, em resposta 

a accionadores “Triggers.”

BarTender Security Center disponibiliza funcionalidades de segurança para outras aplicações 

da suite, tais como permissões para utilizadores e encriptação de formatos.

Librarian permite que grandes grupos de utilizadores, desenhadores e administradores 

cooperem, segundo regras de segurança estabelecidas, no armazenamento e edição de 

documentos e outros ficheiros do BarTender. Mesmo versões antigas de documentos podem 

ser facilmente recuperadas.

Printer Maestro consolida várias funções de gestão de impressão existentes no Windows para 

criar uma vista única e altamente configurável. Simplifica a gestão de múltiplos trabalhos de 

impressão, impressoras, e inventário de consumíveis, em grandes redes.

History Explorer permite-lhe ver registos de trabalhos de impressão anteriores, incluindo 

mensagens e instantâneos (snapshots) simulados. Uma ferramenta essencial na preparação 

de auditorias.

Reprint Consolepermite-lhe listar rapidamente registos de trabalhos de impressão anteriores 

e reimprimir os que desejar. Funciona mesmo que tenha sido alterada a base de dados a partir 

da qual dados de um modelo original tiverem sido lidos.

Print Station permite que utilizadores não especializados utilizem um simples “apontar e 

clicar” para seleccionarem e imprimirem modelos sem terem de conhecer o funcionamento 

de programas de desenho.

Batch Maker facilita a criação de uma lista de modelos para imprimir em “lote”. Os lotes 

podem ser impressos a partir do próprio Batch Maker, do BarTender, do Print Station ou 

do Windows Explorer.

Poderosas aplicações suplementares

Simplesmente puxe por 
um lado ou por um canto e…
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Importação e exportação de gráficos

É fácil adicionar logótipos de empresas 

e imagens de produtos. Suporta câmaras, 

scanners e a maioria dos formatos de imagem. 

Pode também exportar códigos de barras 

para utilizar noutros programas.

Bibliotecas de símbolos industriais

Centenas de símbolos redefiníveis de alta 

qualidade, de categorias como electricidade, 

materiais perigosos, embalagem, e muitas 

outras. 

“Assistentes” Inteligentes

Diversos “Assistentes” ajudam-no 

passo a passo durante a criação 

dos seus desenhos a tomar decisões 

chave que afectarão o desempenho e a 

conformidade com padrões importantes.

Sistema de segurança com vários níveis

O Security Center permite a regulamentação 

da actividade dos utilizadores em ambientes 

militares, farmacêuticos, químicos e outros de 

elevada segurança. Proteja desenhos modelo 

individualmente, utilizando palavras-passe e 

encriptação. Utilize o Librarian para gerir o seu 

processo de publicação. Consulte eventos 

registados utilizando o History Explorer.

Muitas das poderosas funcionalidades do 

BarTender podem funcionar em conjunto 

com outros programas.

Obtenção de dados poderosa e flexível

Selecção de dados em listas simplificadas 

ou através de sofisticadas consultas SQL.

Acesso e leitura da maioria das 

bases de dados existentes

Com o BarTender é muito fácil aceder a 

texto, folhas de cálculo e bases de dados. 

Por exemplo, suporte ODBC e OLE DB para 

dezenas de formatos de dados – incluindo 

plataformas não-Windows, tais como o 

LINUX, o AS/400, bases de dados Oracle, 

e outras. O BarTender permite a visualização 

de dados reais durante a fase de desenho e 

a fusão de dados no momento da impressão.

Registo de eventos e trabalhos 

de impressão

Para auditorias de segurança e a garantia de 

que trabalhos de impressão automatizados 

serão bem sucedidos, as edições Automation 

do BarTender permitem um registo minucioso, 

em bases de dados SQL, de trabalhos de 

impressão, imagens modelo, avisos e erros.

Mensagens de alerta que reduzem 

tempo de inactividade

Mensagens de e-mail automáticas de aviso 

ou notificação de erros, prontamente comu-

nicando eventuais problemas.

Operação transparente a partir 

de outro software 

Quando o BarTender é controlado a partir 

de outro software, os seus utilizadores nem 

sequer têm de saber que é o BarTender 

quem executa a impressão.

Processe pedidos de 

impressão no formato 

XML, gerados nas 

aplicações WMS e MSCA 

do Oracle.

Interface certificada para a infra-estrutura 

Auto-ID SAP (AII) 

da plataforma 

NetWeaver. São 

também suportados IDocs SAP.

Processe pedidos de impressão XML do 

Sensor Events da IBM (antigos Premises 

Server e Premises RFID Server) e devolva 

o estado da impressão.

Fácil controlo a partir de sistemas 

operativos não Windows

Apesar de o Commander e o BarTender 

serem ambos executados no Windows, 

podem receber eventos de accionamento 

(triggering) emitidos a partir de qualquer 

sistema operativo.

Integração de outro software

Utilize o History Explorer para rever trabalhos de impressão 
e pedidos de permissão anteriores.

O ecrã de consulta permite, de forma simplificada, definir 
procuras complexas.

TCP / IP*

Pedidos automatizados a partir de qualquer 
programa, em qualquer plataforma

As transacções numa 
cadeia de fornecimento 
requerem etiquetas

Qualquer Web Browser em qualquer 
plataforma pode ver, seleccionar, 
e iniciar trabalhos de etiquetas *

*  Requer a edição Enterprise Automation

SAP,
Oracle,
WebSphere,
XML e mais

Texto
Comandos

O Commander aceita vários 
tipos de accionadores

RS-232

Ficheiros,
e-mails, e 

outros meios.

“

Programe as suas próprias funções 

em Visual Basic Script

O nosso assistente de scripts (Script Assistant) 

para o Visual Basic permite-lhe personalizar 

o BarTender para responder a uma variedade 

de desafios avançados de processamento 

de dados.



A visualização no ecrã 
de tags RFID permite-lhe 
optimizar o seu desenho modelo.

Integração Baseada em 

Accionamento (Triggering) 

O utilitário middleware do Commander permite 

a programas que não podem controlar 

diretamente o BarTender iniciar trabalhos 

de impressão de outra forma. O Commander 

pode ser accionado através de ficheiros, 

e-mails, portas série ou TCP/IP. O Commander 

“acorda” o BarTender, que lê dados recebidos 

e gera um trabalho de impressão.

ActiveX Automation

As edições Automation fornecem suporte 

para o Microsoft ActiveX, respondendo aos 

mais difíceis desafios de integração .

Os SDK .NET Simplificam a Integração

Em vez de ter de escrever o código a partir da 

estaca zero para uma integração personalizada, 

pode utilizar os exemplos VB e C# pré-escritos 

fornecidos com os nossos SDK (Software 

Development Kit). É muito mais rápido.

 Print SDK: Controla um BarTender de cada vez.

 Print Server SDK: Pode controlar vários 

BarTender ao mesmo tempo.

 Exemplo de Aplicação Web: Um exemplo 

de uma aplicação ASP.NET para impressão 

através do Web Browser.

 Mais pacotes SDK: O Librarian e BarTender 

System Database.

Comunicações de impressão 

bidireccionais

O BarTender, o Commander e os SDK permitem 

a devolução, às aplicações integradas, da 

informação sobre o estado dos trabalhos.

Opções de impressão centralizada 

A edição Enterprise Automation permite a 

vários utilizadores da rede especificar, iniciar 

e encaminhar trabalhos de impressão para 

serem processados numa única cópia do 

BarTender.

Exportação de código de impressora

Para além de imprimirem directamente, 

as Edições BarTender Automation podem 

também exportar Modelos de Código Para 

Impressoras especialmente formatados 

para outros programas. Este código pode 

também ser transferido para vários disposi-

tivos de hardware. Exemplos:

 Impressora com suporte para XML trans-

ferência de configuração e modelos.

 Dispositivos Key Pad com ligação directa 

a impressoras.

 Integrações SAP que utilizam SAPscript-ITF.

 Personalizar Programas para qualquer SO 

(móvel e fixo)

Suporte para tipos de tag e 

formatos de dados mais recentes

São suportados os tipos de tag EPC 

Class 1, Gen2, ISO 18000-6b, ISO 

15693, Tag-It, I-CODE, TagSys, My-d, 

Picotag e outros. São suportados os 

formatos de 

dados Wal-Mart, 

DoD, EPC 

e formatos 

personalizados.

Poder e flexibilidade para a próxima 

geração da tecnologia Auto-ID

Todas as edições, excepto a “Basic”, 

permitem adicionar objectos RFID aos 

desenhos de modelo, com a mesma 

facilidade com que se criam códigos de 

barras e outro objectos.

O Commander permite o controlo do BarTender, aceitando dados 
gerados em praticamente qualquer sistema operativo (Linux/UNIX, 

AS/400, etc.), sem necessidade de escrever código.

Visualização de tags RFID no ecrã

No ecrã, as linhas ténues que repre-

sentam a antena chip e substracto 

RFID, ajudam-ao a evitar imprimir em 

determinadas áreas.

Apoio técnico grátis
Os nossos escritórios nos E.U.A., na 

Europa e na Ásia proporcionam uma 

assistência por telefone e e-mail durante 

24 horas, todos os dias úteis.

Suporte para RFID

Gestores de tarefas 
por accionadores

Web Print Server *

Personalização 
opcional ActiveX 
e XML
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Automation

Qualquer impressora 
LAN ou WAN

Impressoras 
na Internet

Pronto para o próximo nível 
em cadeias de fornecimento

Com o BarTender 
pode desenhar, 

imprimir e distribuir, 
a partir de vários 

computadores

Os pedidos de accionadores (Triggers) 
ou web browsers são processados e 
enviados ao BarTender

Para escolher o BarTender mais apropriado, consulte o quadro 
de comparação de funcionalidades.



Novo “Seleccionar Código de Barras”

Agora é ainda mais fácil seleccionar exactamente 

o códigos de barras de que necessita. Pré-visualize 

rapidamente mais do que 400 componentes de códi-

gos de barras pré-formatados, pronto a usar. Escolha 

entre vários “Códigos de Barras Comuns” ou procure 

noutras pastas códigos de barras diferentes e especí-

ficos de/para outras aplicações.

O que há de novo no BarTender 10.0

A versão 10 do BarTender, é o software 

mais completo e surpreendente que 

já publicámos. Com a introdução de 

impressão de cartões, funções de dese-

nho verdadeiramente profissionais e um 

significativo melhoramento da interface 

principal de utilizador, o BarTender agora 

abrange outras áreas que não apenas 

a de desenho e impressão de etiquetas.

Impressão e Codificação de Cartões!

A versão 10 adiciona poderosas funciona-

lidades dedicadas ao desenho, impressão 

e codificação de cartões ID, crachás 

de segurança para circulação 

de funcionários, cartões 

associativos 

e quaisquer 

outros tipos 

de cartões de 

plástico. (Ver 

brochura)

Suporte para RFID na versão 

Professional 

A codificação de dados para RFID tags 

e etiquetas era distribuída apenas com as 

edições Automation. Agora está também 

disponível na versão Professional.

Poderoso Desenho High-End

O BarTender agora oferece muitas funções 

de desenho high-end, até agora disponí-

veis apenas em pacotes de software como 

o Adobe Illustrator. Inclui:

 Um grande número de novas formas, 

incluindo diamantes, trapezóides, parale-

logramas, curvas, estrelas, banners 

e polígonos

 Versáteis opções de preenchimento de 

formas, incluindo gradações, padrões, 

imagens e texturas

 Um grande número de estilos de setas

 Cantos personalizáveis para quadriláteros

 Desenho de linhas melhorado, incluindo 

linhas pontilhadas, linhas compostas 

e pontas redimensionáveis

Na Caixa de diálogo 

Propriedades

A caixa de diálogo Proprie-

dades (antes denominada 

Modificar) é muito mais 

rápida e muito mais fácil 

de utilizar, oferecendo:

 Alterações instantâneas 

sem clicar no OK

 Acesso mais rápido a 

propriedades de objectos

 O novo painel “Transforma” 

torna mais fácil modificar 

dados importados

 Novos assistentes Origens 

de Dados 

Suporte Para Diferentes 

Tipo de Dados

O BarTender já não trata 

todos os dados como 

“texto.” Poderoso suporte 

para diferentes tipos de 

dados (incluindo decimais, 

inteiros, fracções, datas 

e outros), permitindo-lhe 

executar validações avan-

çadas e funções de conversão de dados, 

normalmente disponíveis em folhas de 

cálculo e sistemas de bases de dados.

Mais Fácil Criação de Objectos

Agora é ainda mais fácil criar texto e 

importar imagens. E, se tiver uma impres-

sora compatível com RFID ou “smart 

card”, será mais fácil seleccionar a tecno-

logia de codificação e padrão correctas.

Melhor Formatação de Texto

Novas e poderosas capacidades de 

formatação de tipo de letra, tais como:

 Kerning e espaçamento

 Contornos de 

tipo de letra 

 Mais opções de 

espaçamento 

de linha

 Mais objectos 

avançado de 

“Processador de Texto”, inclusive suporte 

para tabelas.

 Efeitos de espelho, transparência 

e negativos

Suporte de Imagens Melhorado 

 Agora também com suporte para 

ficheiros PDF

 Novo motor de procura e listagem 

de Clip Art

Opções de Formato 

de Documento Mais Flexíveis 

Agora pode guardar vários modelos 

para um único documento BarTender 

e alterná-los automaticamente no 

momento de impressão.

Mais Funcionalidades Inovadoras

A versão 10.0 do BarTender também 

lhe oferece:

 Um novo Instalador simplificado

 Integração do Librarian mais abrangente

 Novo “Procurar e Substituir” no momento 

de impressão 

 Molduras automáticas disponíveis para 

códigos de barras, texto e imagens 

 Exportar e imprimir registos a partir do 

History Explorer

 Melhoramento das opções para balanças

 Funcionamento mais completo da 

impressora, com o SDK de Impressão

 A extensão Shell agora suporta 64 bits

 Suporte para comandos Quantidade 

a Imprimir, acima de quatro biliões 

Para informações mais detalhadas, 

por favor visite:

www.WhatsNewInBarTender.com/details
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3 segundos  Outros 25 segundos



O software líder mundial para etiquetas, 

códigos de barras e RFID agora também 

desenha, imprime e codifica cartões.

Uma Edição Especial!

Não se trata de uma actualização comum.

A versão 10 do BarTender® oferece um 

excelente conjunto de funcionalidades 

de impressão de cartões com mais do 

que dois anos de preparação desenvol-

vimento. Permite desenho frente-verso, 

captura de imagem no momento da 

impressão e um grande número de funcio-

nalidades para “cartões inteligentes”.

Serviço completo!

Já não necessita de ter um pacote 

de software para desenhar e imprimir 

etiquetas e outro um para cartões de 

plástico. A principal diferença será 

simplesmente o tipo de impressora 

utilizado. Então, para quê familiarizar-se 

e utilizar pacotes de software diferentes 

quando o BarTender faz tudo?

Codificação de Bandas Magnéticas

Com impressoras apropriadas, o BarTender 

permite também a codificação de padrões 

de bandas magnéticas ISO e 

JIS II no momento da 

impressão.

Mais do que 25 Anos de 

Especialização em Design 

Gráfico e Impressão

Com o BarTender, os seus cartões terão 

um aspecto profissional. Com mais do 

que 25 anos de experiência na criação 

de galardoadas soluções "desktop", 

o BarTender oferece-lhe a capacidade 

de criar gráficos "industry-leading" e as 

funcionalidade de códigos de barras mais 

avançadas do mundo. E está sempre 

em evolução, agora com funcionalidades 

como desenho frente e verso e captura 

de imagem no momento da impressão.

Mudança Automática de Modelo 

O BarTender 10.0 agora escolhe automa-

ticamente de entre vários modelos para 

um único documento. Por exemplo, se 

criar cartões associativos ouro, prata e 

bronze, a escolha pode ser automática 

no momento da impressão.

Compatível com a Maioria das 

Impressoras de Cartões

O BarTender é compatível com quase 

todos os controladores Windows para 

impressoras de cartões. No entanto, 

estes não lhe darão acesso a funciona-

lidades avançadas para bandas magné-

ticas e memória incorporada. O BarTender 

é distribuído os controladores “Drivers 

by Seagull™,” há tanto tempo famosos 

por serem os mais rápidos e mais fiáveis, 

disponíveis para impressoras e aplica-

ções industriais especiais. Para uma lista 

actualizada de impressoras de cartões 

compatíveis, por favor visite:

www.BarTenderPrinters.com/Card

Integrado ou autónomo

O poderoso conjunto de funcionalidades 

integradas do BarTender permite-lhe criar 

os cartões mais avançados do mundo, 

tanto a partir do BarTender como sob 

controlo de software que já possua.

PTE230113

Captura de Imagem no momento da impressão e pronta a usar

Integrar os vários componentes de hardware e software necessários à captura de fotos 

na produção de cartões de ID não é um processo fácil nem rápido. Mas o BarTender 

poupa-o a esse trabalho:

 Compatível com a maioria 

das câmaras

 Pré-visualização no ecrã no 

momento da captura

 Captura de imagem 

"On-command" 

 Formulários para introdução 

de dados através do teclado 

do utilizador

 Conectividade versátil com 

diferentes bases de dados 

 Autonomamente ou a partir 

de software que já possua 

O BarTender® Agora Imprime Cartões!

Hoje em dia, os “cartões 

inteligentes” representam 

uma tecnologia de ponta em 

identificação automática. E o 

BarTender 10 oferece-lhe todas 

as funcionalidades avançadas 

de que necessita, incluindo 

suporte para dois tipos de 

memória incorporada:*

 Sem contacto (RFID)

 Contacto (“touch”)

* Esta funcionalidade só estará disponível se utilizar uma impressora apropriada.

Possui poderosas funcionalidades para “Cartões Inteligentes” 



Licenciamento por impressora
As duas edições Automation permitem um 

número ilimitado de utilizadores em rede. 

O licenciamento baseia-se no número de 

impressoras numa rede que forem utilizadas 

pelo BarTender.

 Enterprise Automation

 EA  A nossa edição mais poderosa, com 

funções de servidor avançadas para 

impressão e administração centralizadas. As 

nossas funcionalidades de integração mais 

avançadas. Suporta RFID e todas as funções 

de impressão de cartões e codificação de 

cartões inteligentes. Inclui 8 aplicações 

suplementares, incluindo o Librarian e a 

nossa versão mais avançada do Security 

Center. Printer Maestro com controlo de 

consumíveis de impressoras.

 Automation

 A  As mais poderosas funcionalidades de 

desenho de etiquetas do BarTender e 

funcionalidades de integração para automati-

zação a partir de outro software. Suporta RFID. 

Todas as funções de impressão de cartões, 

mas apenas com codificação de bandas 

magnéticas. Não possui funções avançadas de 

servidor. Não inclui o Librarian nem as nossas 

funções mais avançadas do Security Center. 

O Printer Maestro gere apenas as impressoras 

da rede visíveis no PC local e não controla 

consumíveis. Registo de trabalhos de 

impressão, History Explorer e Reprint, 

suportando apenas a base de dados local.

Licenciamento por computador
As edições Professional e Basic são licen-

ciadas segundo o número de computadores 

com o BarTender instalado.

 Professional

 P  Todas as funcionalidades de desenho 

do Automation e a maioria dos 

acessos a dados, mas sem integração para 

automatização a partir de outro software. 

Suporta RFID. Todas as funções de impressão 

de cartões, mas apenas com codificação de 

bandas magnéticas. Inclui as aplicações 

suplementares Print Station e Batch Maker.

 Basic

 B  A maioria das funcionalidades 

de desenho mais importantes do 

BarTender, mas sem acesso a bases de dados 

e sem automatização. A maioria das funções 

de impressão de cartões, mas com codificação 

apenas de bandas magnéticas. O Print Station 

é a única aplicação suplementar incluída.

Para informações completas, visite 

o nosso Web Site.

  Suporta base de dados centralizada partilhada
  Suporta apenas base de dados local
  Suporta todas as impressoras e trabalhos de impressão na rede
  Suporta impressoras (e trabalhos de impressão) locais e na rede, desde que estas tenham os controladores 
 instalados no PC local

Comparação das quatro edições

EDIÇÕES EA A P B

GERAL
Licença de utilização por número de impressoras • •

Licença de utilização por número de 
computadores

• •

Suporte grátis por e-mail e telefone • • • •

DESENHO DE MODELOS
Verdadeiro desenho WYSIWYG de modelos • • • •

Importação de vários formatos de gráficos • • • •

Suporte para Twain e WIA, para scanners • • •

Desenho e impressão dos dois lados • • • •

Bibliotecas de tipos de letra de símbolos 
industriais

• • • •

Modificação de objectos de modelo durante 
a impressão, através de programação

• •

Rotação de objectos em passos de décima 
de grau

• • • •

Exportação de códigos de barras para outros 
programas

• • •

Anular e Repetir ilimitados • • • •

Suporte de cor total, para todos os objectos 
de modelo

• • • •

Biblioteca de formatos “pronto a usar” • • • •

Combinação de vários objectos de modelo 
em componentes reutilizáveis

• • • •

Métrica e medidas inglesas • • • •

TEXTO
Edição e redimensionamento de texto no ecrã • • • •

Poderoso editor de texto rico (Rich Text) • • •

Redimensionamento automático de texto para 
ajuste em rectângulo

• • •

Suporte para RTF, HTML e XAML • • •

CÓDIGOS DE BARRA E RFID
Várias simbologias 1D e 2D • • • •

Assistente de configuração de IA(s) GS1 
e ligação a origens de dados

• • • •

Check Digit automático • • • •

Objectos RFID nativos completos • • •

IMPRESSÃO
3,000+ impressoras industriais suportadas • • • •

Os controladores True Windows podem utilizar 
o Spooler do Windows

• • • •

Batch Maker define e imprime “batches” 
de vários documentos BarTender

• • •

Print Station permite a selecção e impressão 
de documentos com “um clique”

• • • •

Impressão condicional de modelos • •

Compatibilidade com impressoras com suporte 
para XML

• •

Suporta códigos de barras, números série 
e cópias da impressora

• • • •

A quantidade de impressão pode ser definida 
a partir do teclado ou origem de dados

• • •

ORIGEM DE DADOS
Formulários para introdução de dados ao 
imprimir, através do teclado ou de scanners 
de códigos de barras

• • • •

Formulários para introdução de dados de balanças • •

Leitura de ficheiros de texto, bases de dados, 
folhas de cálculo, etc.

• • •

Acesso a dados de várias tabelas • • •

Armazenamento de gráficos em bases de dados • • •

Assistente de consultas e assistente de SQL • • •

Escolha de registos de dados ao imprimir • • •

PROCESSAMENTO DE DADOS
Serialização Básica • • • •

Serialização Avançada • • •

Compatível com Unicode Full-System • • • •

Obtenção de dados de hora, data e teclado • • • •

Fácil introdução de caracteres especiais 
e “não imprimíveis”

• • • •

Filtros personalizáveis e validação na entrada 
de dados 

• • •

Concatenação de origens de dados • • • •

EDIÇÕES EA A P B

IMPRESSÃO E CODIFICAÇÃO DE CARTÕES

Captura de imagem no momenta da impressão • • • •

Detecção e corte de face automáticos •

Codificação de Bandas Magnéticas • • • •

Codificação de cartão inteligente •

INTEGRAÇÃO PADRÃO

Controlo a partir de outros programas, utilizando 
o ActiveX

• •

Commander Utilitário de integração: detecta 
a entrada de dados, inicia trabalhos de impressão 
e regista resultados.

• •

Registo em ficheiro: Erros e eventos • • •

Registo na base de dados: Erros e eventos, 
e descriminação de trabalhos de impressão 
do BarTender

 

Notificações por e-mail de erros e eventos • •

Criação de modelos de código para impressoras • •

ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA E SEGURANÇA

Security Center administra permissões de 
utilizadores e encripta documentos

• •

Security Center aceita assinaturas electrónicas 
e regista pedidos de permissão

•

Protege documentos com palavra-passe • • •

Bloqueio do BarTender no modo "só impressão", 
com protecção por palavra-passe

• • •

History Explorer auditoria de trabalhos 
de impressão e outros eventos  

Regista imagens de todas as impressões •

Registo de número de revisão e alteração de 
descrições no ficheiro do documento

• • •

Librarian gere a publicação, revisão e anulação 
(rollback) de documentos em bases de dados 
seguras. 

•

INTEGRAÇÃO AVANÇADA

Certificado pela SAP para AII (Auto-ID 
Infrastructure) 

•

Leitura de dados em SAP IDocs • •

Certificado pela Oracle para WMS e MSCA •

Suporte para o WebSphere Sensor Events da IBM •

Commander processa accionadores enviados 
através de ficheiros, e-mail e porta série

• •

Versão melhorada do Commander, com 
processamento de accionadores e dados 
enviados via TCP/IP

•

Commander optimizado para controlar vários 
pedidos de impressão ao mesmo tempo

•

SDK .NET para controlar um BarTender de 
cada vez

• •

O SDK .NET permite vários BarTender •

SDK .NET para a automatização da utilização 
da BarTender System Database

• •

SDK .NET para automatização do Librarian •

Exemplo de aplicação ASP.NET para impressão 
personalizável a partir do web browser

•

Diferentes formatos XML convertidos, com 
a utilização de XSL

•

Os XML Command Scripts do BarTender aumen-
tam a velocidade e simplificam o controlo remoto

•

GESTÃO DE IMPRESSÃO ENTERPRISE

Aceita pedidos de impressão de vários utiliza-
dores em rede a um servidor centralizado

•

Permite a impressão em rede e através da 
Internet, a partir de um Web Browser

•

Suporta o Windows Cluster Server •

Reprint Console reimprime trabalhos perdidos 
ou danificados  

Utilização das definições de um controlador 
para várias impressoras ao mesmo tempo

 

Printer Maestro mostra o estado de todos 
os trabalhos de impressão do Windows numa 
única janela

 

Printer Maestro controla a utilização de 
suportes de impressão e o inventário de consu-
míveis. Gera alertas personalizados

•



Tipos de tags RFID e formatos de dados

As edições Automation e Enterprise Automation suportam os tipos de etiqueta EPC Gen2, 

EPC Class 1, ISO 18000-6b, ISO 15693, Tag-It, I-CODE, TagSys, My-d e Picotag. São 

suportados todos os formatos de dados EPC, incluindo DoD, Wal-Mart, SGTIN, SSCC, 

GIAI, GID, GRAI, e SGLN, entre outros.

Impressoras

O BarTender suporta qualquer impressora com um controlador Windows, incluindo a maioria 

das impressoras laser, ink-jet e dot-matrix. A Seagull também desenvolveu os seus próprios 

controladores Windows melhorados, para:

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 

Etiquetas

Ring

Samsung

SATO

SII

Sumitomo

System Wave

TallyGenicom

Tharo

Thermopatch

ThermoTex

Toshiba TEC

TSC

Tyco

Unimark

Valentin

Videojet

VIPColor

Wasp

Wedderburn

Zebra

O BarTender tem a capacidade e a flexibi-

lidade necessárias para desenhar pratica-

mente qualquer código de barras ou padrão 

de etiqueta. Mas porquê criar desenhos da 

estaca zero se afinal não há necessidade de 

o fazer? O BarTender oferece-lhe:

 Mais de 400 componentes de códigos de 

barras pré-formatados pronto a usar, base-

ados em:

 59 simbologias diferentes de códigos 

de barras

 12 padrões de códigos de barras adicionais 

 16 exemplos de desenhos de etiquetas

Visite a ligação para informações.

“Simbologias” vs. “Padrões”: São 

utilizadas muitas simbologias de códigos 

de barras em mais do que um código de 

barras e/ou padrão de etiqueta. Outras 

empresas de software consideram estes 

padrões como simbologias de códigos de 

barras separados; o que é enganador. 

Para mais informações, visite: 

www.BarTenderSpecs.com/barcodes

Códigos de barras

O BarTender permite mudar a interface de utilizador para:

Alemão, Checo, Chinês (Simplificado e Tradicional), Coreano, 

Dinamarquês, Espanhol, Finlandês, Francês, Grego, Holandês, 

Húngaro, Inglês, Italiano, Japonês, Norueguês, Polaco, Português 

(Europeu e Brasileiro), Russo, Sueco, Tailandês e Turco.

Suporte internacional para vários idiomas

Impressoras e padrões suportados

A Seagull tem o orgulho em ser o 

fornecedor oficial de controladores dos 

principais fabricantes de impressoras.

Mais acessíveis e mais compe-

titivos do que os controladores 

“Incorporados” 

A maioria dos outros programas ainda 

utiliza uma abordagem baseada em 

DOS para incorporar o suporte de 

impressão no programa principal. Este 

método gera problemas de compatibili-

dade com o Windows e reduz o desem-

penho em rede. Os controladores da 

Seagull reduzem o tempo de formação e 

despesas de administração, uma vez que 

não há necessidade de formação para 

um software alternativo ao Gestor de 

Impressão do Windows.

A Vantagem “True Windows”

Basear a nossa arquitectura de impressão 

nos padrões de controlador da Microsoft 

oferece as seguintes vantagens:

 Superior compatibilidade Windows

 Utilização do Windows Spooler para 

tornar as impressões mais rápidas 

 Maior compatibilidade e velocidade em rede

 Visualização dos estados das impressoras, 

tais como se estão desligadas ou neces-

sitam de tinteiro; no Spooler do Windows

 Menos tempo de formação e mais fácil 

administração

 Transferências rápidas e grátis de actua-

lizações de controladores

A grande vantagem Seagull

Se utilizar os controladores Drivers by 

Seagull com o BarTender, consegue tirar 

vantagem de optimizações e funcionali-

dades avançadas de alta-velocidade incor-

poradas em muitas impressoras; incluindo:

 Códigos de barras da própria impressora 

e serialização

 Codificação RFID e Cartões Inteligentes

 Tipos de letra e gráficos descarregáveis 

 Modelos baseados na impressora 

 Armazenagem na impressora e reutilização 

de objectos 

modelo não-

alteráveis

Controladores de Impressora

Europa: emeasales@seagullscientific.com 

+34 91 435 25 25  •  +44 (0) 1926 428746 (UK)

Sede (E.U.A.): sales@seagullscientific.com

425 641 1408  •  800 758 2001 (USA & Canada)

Ásia do Pacífico: asiasales@seagullscientific.com

Japão: japansales@seagullscientific.com
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