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TVORBA ETIKET – ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI NiceLabel Verze: EXPRESS PRO SUITE

Aktuální a vícejazyrný průvodce  • • •
Základní a vícejazyrná (Unicode) tvorba etiket  • • •
Pokrorilé nástroje pro tvorbu etiket (např. textové pole, RTF, variabilní velikost etiket, Label Inspector a další)  • •
Podpora všech standartních obrazových formátů ( JPG, WMF, BMP a další)  • • •
Galerie klipartů a fonty obsahující rasto používané průmyslové symboly   • •
True Print Preview etiket šetřící ras, etikety a peníze   • • •
NiceMemMaster – modul pro uložení fontů a grafiky přímo do tiskárny   • •

TVORBA ETIKET -  PODPORA ČÁROVÝCH KÓDŮ A RFID  Doporuœené verze           
Všechny standartní œárové kódy, 2-D, EAN.UCC 128 a RSS  • • •
Podpora všech 2-D kódů, vœetně PDF 417, Data Matrix, MaxiCode, InfoGlyph a další  Omezeně • •
Pokroœilá podpora pro AIDC standarty jako ASC (FACT), HIBC, Transfer Syntax a další   • •
Podpora RFID (EPC Gen2 vœetně)   • •

TVORBA ETIKET – DATABÁZE A ZPRACOVÁNÍ DAT Doporuœené verze            
Zadávání dat s vlastní kontrolou  Omezeně • •
Výtvoření uživatelských œíselných řad  Omezeně • •
Datová a œasová pole v různém formátu  • • •
Odkazová pole a Visual Basic Script pro rozšířené datové procesy   • •
Odkazová pole etiket s databázovými zdroji  Omezeně • •
Vkládání dat z textových (ASCII, CSV) a Excel souborů  • • •
Mnohonásobné propojení databází a úpravy SQL scriptu   • •
Široká navbídka výběrů záznamů z databáze a možností filtrování  Omezeně • •
NiceData – modul pro ovládání databází   • •

TISK ETIKET Doporuœené verze        
Tisk na všech kancelářských a standartních tiskárnách etiket, lokálně nebo síťově připojených  • • •
Podpora samostatného tisku  Omezeně • •
NicePrintQueue – modul pro řízení tiskových úloh   • •
NicePrint – modul pro jednoduchý tisk etiket    • 
NiceForm – uživatelsky upravitelná aplikace pro stolní a mobilní tisk etiket    • 
Pocket NiceLabel – Software pro tisk etiket pro Windows CE zařízení    • 

INTEGRACE A PROPOJITELNOST Doporuœené verze           
Interní komunikaœní jazyk (job files, command line options, DDE)   • •
API programovací rozhraní (ActiveX, .NET)   • •
Export vytvořených etiket (SAP R/3 ITF soubory a další)    •
Modul pomocného softwaru (síťový tisk; práce v jiných operaœních systémech  a další aplikace jako WMS, inventury, atd.) – NiceWatch  •
NiceWatch – podpora změn souborů a filtrování dat    •
NiceWatch – konektivita přes seriový (COM) port     •
NiceWatch – Tisk přes internet a distribuœní seznamy (POP3 a TCP/IP rozhraní)    •

SYSTÉMOVÉ ŘÍZENÍ Doporuœené verze           
Ochrana heslem pro jednotlivé uživatele, uzamœení etikety před úpravami a kontrola historie změn etikety.     • •
Upravitelný přihlášení pro tisk etiket a opakovaný tisk   • •

DALŠÍ VERZE STANDARD SERIES    
Print Only edition (pouze tisk)   • •
Network edition – síťová verze (mnohouživatelská licence, vhodná take pro  prostředí Citrix a Terminal Server)    •
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Vytvoření etikety v minutách

Jednoduché použití
Vytvořte jakoukoliv etiketu pouze v několika jednoduchých 
krocích. Pracovní prostředí poskytuje intuitivní grafické 
rozhraní; průvodce s předem vytvořenými etiketami, velkým 
množstvím klipartů a rozsáhlou online podporou.

Objekty, symboly, standarty
NiceLabel má toto všechno. Vytvořte své etikety kombinací 
textu, œárových kódů, 2D kódů, grafických polí s obrázky a 
průmyslovými symboly, variabilních polí s daty a poœítadly, 
RFID a mnohem vice. Všechny symboly používané v NiceLabel 
následují poslední průmyslové a výrobní standarty.

Vícejazyčná tvorba etiket
Už žádné problémy při použití více než jednoho jazyku na jedné etiketě. 
NiceLabel nabízí skuteœnou vícejazyœnou tvorbu etiket s plnou podpo-
rou Unicode. Tvorba etiket s jakoukoliv kombinací vstupních jazyků.

Pro podrobnější 
informace o produk-
tech Standard Series 
si vyžádejte jednotlivé 
produktové listy:

●	 NiceLabel Express - 
základní tvorba etiket

●	 NiceLabel Pro 
- pokročilá 
tvorba etiket pro 
profesionální čárové 
kódy a RFID etikety

●	 NiceLabel Suite - je 
plně vybavený balík 
programů pro tvorbu 
etiket, integraci a 
profesionální tisk.

●	 Pocket NiceLabel 
- software pro tisk 
etiket pro Windows 
CE zařízení

Tvorba RFID etiket
Vytvořte RFID stejným způsobem jako tvoříte tradiœní 
etiketu. NiceLabel Pro nabízí flexibilitu výběru dat buď pro 
etiketu nebo pro RF tag; nebo dokonce pro obojí!

Propojení databází bez omezení
Uživatelsky příjemný průvodce pro propojení databází, 
vœetně vzájemného propojení a úpravy SQL skriptu které 
Vám pomůžou získat data z jakékoliv databáze. 
NiceData modul Vám umožňuje vytvářet a upravovat data-
báze přímo v NiceLabel.

Optimalizovaná tvorba etiket je základem pro spolehlivý, rychlý a výkonný tisk etiket. Podstata 
etikety spoœívá ve funkœnosti objektů, variabilitě, funkcích, propojitelnosti databází a dalším. Ni-
ceLabel Vám umožní vytvořit jakoukoliv etiketu během několika minut, pomůže Vám zvýšit výkon-
nost a snížit náklady při tisku etiket.

Bezchybný tisk etiket

Zobrazení historie tiskových úloh a opako-
vaný tisk z tiskových záznamů 
NiceLabel Vám nabízí kompletní přehled tiskových úloh, 
dat použitých na etiketách a množství vytisknutých etiket. 
Všechna data jsou uložena a proto můžete jednoduše opako-
vat tisk z minulosti.

Mějte kontrolu nad Vašimi tiskárnami
Můžete kdykoliv kontrolovat tisk v reálném rase u všech 
síťových tiskáren které používáte. A navíc, můžete přesouvat tisk 
mezi tiskárnami spolu s jednoduchým přesunem ikon a tisknout tak 
etikety na ostatních připojených tiskárnách.

Hledáte spolehlivý a snadno použitelný nástroj pro tisk etiket? Použijte NiceLabel a mějte 
kontrolu nad Vaším tiskem. NiceLabel je Vaše volba pro jednoduchý a spolehlivý tisk etiket na 
stolních, síťových a přenosných tiskárnách.

Bezproblémová integrace tisku etiket

Vyberte si Váš způsob integrace
NiceLabel nabízí rozdílné způsoby integrace pro kontrolu 
tisku z Vašich již existujících softwarových aplikací:
•  Integrace programováním: změna programové struktury 

Vašich již existujících aplikací.
•  Integrace bez programování: přidáním tiskových funkcí 

do již existujících aplikací užitím NiceWatch jako pomoc-
ného softwaru.

Integrace čárových kódů a RFID etiket do Warehouse Management System (WMS), Enterprise Re-
source Planning (ERP) system, Hospital Information System (HIS) nebo do jakéhokoliv jiného typu 
informačního systému je jednoduchá, uživatelsky příjemná a cenově dostupná.

NiceLabel Essentials
NiceDrivers – záruka kvality
NiceDrivers je optimalizovaný ovladar pro Windows pro vysoce 
kvalitní, efektivní tisk na průmyslových tiskárnách etiket. NiceDriv-
ers je k dispozici pro 32-bitový a 64-bitový operarní systém Windows, 
podporující následující výrobce tiskáren:
Argox 
Avery 
Bixolon Samsung
Blazepoint 
Brady
CAB 
Carl Valentin 
Century 
Citizen 
Cognitive 
Compuprint 
Comtec 
Datamax
Domino 
Eltron 
EPC 
Etimark 

Anglicky, Rínsky (zjednodušená, tradirní), Francouzsky, Španělsky, 
Italsky, Německy, Švédsky, Dánsky, Holandsky, Finsky, Řecky, Hebre-
jsky, Maďarsky, Japonsky, Korejsky, Litevsky, Polsky, Rusky, Slovensky, 
Turecky, Ukrajinsky, Thajsky.

NiceLabel Standard Series je kdispozici v 
následujících jazycích:

NiceLabel  
Standard Series

Extech 
Facit 
General Code 
Genicom 
GOD BM 
Godex 
IBM 
ILS 
Imaje 
Intermec 
Italora
ITD 
Lapis 
Markem 
Markpoint 
Meto
Microcom 

Monarch 
Novexx 
O’Neil
Open Date
Paxar 
Printronix  
MPH 
QLS
Pago
Ring 
Sartorius 
SATO
Toshiba TEC 
Tharo 
TSC 
UBI 
Unimark

Mobilní bezdrátový tisk etiket
NiceLabel nabízí Pocket NiceLabel, opravdu jedinerné mo-
bilní řešení tisku etiket pro Windows CE a Pocket PC. 

Vytvořte své vlastní tiskové aplikace
Použijte NiceForm pro vytvoření vlastních tiskových 
aplikací se zjednodušeným vstupem dat během minuty. 
NicePrint je tiskový modul který poskytuje jednoduchý 
tisk etiket bez možnosti vlastního přizpůsobení na rozdíl 
od NiceForm. NiceForm a NicePrint Vám umožní snížit 
množství chyb při tisku etiket.

NiceLabel Enterprise Series 

•  Přímý a samostatný tisk: exportování souborů etiket do 
dalších aplikací, tiskáren, Windows mobile zařízení a SAP 
R/3 systému.

Integrovaný tisk etiket probíhá automaticky a tak si 
prakticky neuvědomujete probíhající tisk etiket ve Vašich  IT 
systémech.

Ostatní NiceLabel Series

NiceLabel Developer Series 

Série produktů NiceLabel pro centralizované řízení tisku a integrovaný 
vysokooběmový tisk se skládá z:
•  NiceLabel Print Center – řešení pro tisk zadaný jednotlivými 

uživateli a sourasně centralizované řízení
• NiceWatch Enterprise – řešení pro centralizovanou integraci auto-

matických procesů pro tisk etiket

Série produktů NiceLabel pro výrobce softwarů a systémových integrátorů se 
skládá z:
•  NiceLabel SDK (Software Developers Kit) – řešení tisku pro aplikace operar-

ního systému Windows
•  NiceLabel WEB SDK (WEB Software Developers Kit) – řešení tisku pro 

Web aplikace

Navštivte www.nicelabel.com
 pro aktuální informace o NiceDrivers a 

jazykové podpoře.

WASP 
Zebra  

Navrhované  
produkty:

 
NiceLabel Pro

NiceLabel Suite

Tvorba a tisk jakýchkoliv specifických průmyslových 
etiket během minut

Vícejazyčná tvorba etiket pomocí plné 
podpory Unicode

NicePrintQueue – Modul pro ovládání tiskáren NiceForm –Modul pro vytvoření uživatelského 
prostředí pro tisk etiket

Navrhované
produkty:

NiceLabel Suite

Navrhované  
produkty:

NiceLabel Suite

Integrace programováním
Tiskový modul je integrovaný přes
ActiveX API

Integrace bez programování
Tisk etiket je řízen přes textový nebo XML 
soubor, sériový port, TCP/IP port nebo emaily

Přímý a samostatný tisk
Předvytvřené formáty etiket jsou tisknuty přímo z 
cílových aplikací nebo zařízení

Externí mobilní 
aplikace

HW zařízení
(čtečky čárových kódů, 

váhy …)

ERP&WMS systémy
(oracle, SAP, Navision 

a další)
Pocket NiceLabelExterní  

aplikace

Distribuční tiskDistribuční tisk
NiceWatch

NiceLabel
Pocket 

NiceLabel
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Tiskárna  
etiket


