
BarTender hem "tek başına" hem de diğer 
yazılımlarla tümleşik bir şekilde mükemmel çalışır. 
Etiketler, yazdırma ve uygulama, parçalar ve 
ambalajlar üzerine doğrudan işaretleme, tabelalar 
ve daha pek çok şey dahil olmak üzere, neredeyse 
tüm talep üzerine yazdırma veya işaretleme 
uygulamaları için mükemmel çözümdür. Sayfayı 
çevirin ve dünyadaki en büyük şirketlerden binlercesi 
ile 150'den fazla ülkede yüz binlerce kullanıcının 
neden BarTender'e güvendiğini öğrenin.

Seagull Scientific 1985'den bu yana bir teknoloji 
lideridir. Hatta BarTender, hem lazer hem de 
endüstriyel etiket yazıcılarını destekleyen ilk 
Windows programıydı. Ama günümüzde BarTender 
sadece bir etiket yazılımı olmanın çok ötesindedir. 
Akıllı kartlar için RFID, yazdırma ve şifreleme 
desteği, güçlü çizim özellikleri ve güçlü bir eşlenik 
uygulamalar suitine sahip olan BarTender gerçekten 
eksiksiz bir tasarım ve yazdırma çözümüdür.

Etiket, Barkod, RFID ve Kart Yazdırmak
İçin Dünyanın Önde Gelen Yazılımı



Öğrenmesi Kolay, Kullanması Kolay

Sezgisel kullanıma uygun fare hareketleri, 

yardımcı “sihirbazlar” ve yazılımın görü-

nümü ile kullanım şekline gösterdiğimiz çok 

dikkatli özen sayesinde, programı ilk defa 

çalıştıran kullanıcılar kolayca kullanabiliyor. 

Ayrıca, programın kullanımında uzmanlaş-

tıkça, çeşitli gelişmiş özellikler sayesinde 

istediğiniz tasarım 

imkanlarına erişe-

biliyorsunuz.

Uygunluk Etiketleri ve 

Yazdırmaya Hazır Şablonlar

İster yazdırmaya hazır şablonlarımızı kullanın, 

ister yepyeni şablonlar tasarlayın, binlerce 

uygunluk standardını karşılayacak güce ve 

esnekliğe sahip olacaksınız.

BarTender®'ınıza Her Zaman Güvenebilirsiniz

Nesneleri neredeyse anında yeniden boyutlandırın.

Hassas görüntüleme ve baskı ön izlemesi yardımıyla, etiket harcamadan 
hızla tasarım yapabilirsiniz.

İş akışınıza uyumlu bir şekilde, kullanıcıya özel veri giriş 
ekranları tasarlayabilirsiniz.

Kart da Yazdırabilirsiniz!

Çift taraflı tasarımı, yazdırma 

sırasında görüntü yakalamayı, 

akıllı kartları ve manyetik şeritleri 

destekleyen BarTender gerçekten 

güçlü bir kart yazdırma çözümüdür. 

(Lütfen ayrı broşüre bakın.)

Benzersiz Font Denetimi

Çok geniş bir yelpazeye 

yayılan Windows ile yazıcı 

fontlarına erişebilir ve bunları 

kişiselleştirebilirsiniz. Gelişmiş 

formatlama özellikleri arasında 

üstyazı, numaralama, vurgulama ve 

başka özellikler yer alır. 'Tam sistem' 

Unicode desteklenmektedir.

Gelişmiş Çizim İşlevleri

Önceden tanımlanmış 50'yi aşkın şekil, 

neredeyse hayal edebileceğiniz her biçimde 

yeniden boyutlandırılabilir, 

şekli değiştirilebilir ve 

renklendirilebilir.

Gelişmiş ve Kullanıcıya 

Özel Serileştirme

Basit seri sayılardan gelişmiş özel 

ardışık sayılara kadar istediğiniz her şeyi 

oluşturabilirsiniz. 

Yerel ve HTML Uyumlu 

Veri Giriş Formları

Yazdırma sırasında veri girişi için özel 

formları kolayca tasarlayabilirsiniz. Enterprise 

Automation sürümü ile iletişim kutularının web 

tarayıcınızda görüntülenmesi bile mümkündür!

Web Tarayıcısından Yazdırma Seçeneği

Enterprise Automation sürümü ile, 

şablonlarınızın küçük ön izleme resimlerine 

neredeyse her yerden bakabilirsiniz ve 

merkezi bir BarTender kopyası tarafından 

işlenmek üzere yazdırma işleri başlatabilirsiniz.

Dünyanın En Güçlü Tartı Desteği

Yazdırma zamanındaki formlarınıza geniş bir 

yelpazedeki tartılardan ağırlık bilgileri kabul 

edebilirsiniz. 

Ana BarTender uygulamasına ek olarak, kullanıcıların tasarım ve yazdırma operasyonlarını daha 

kolayca yönetmelerine yardımcı olan sekiz eşlenik uygulama mevcuttur. (Tüm özellikler tüm sürümlerde 

mevcut değildir. Lütfen ayrıntılı bilgi almak için www.seagullscientific.com adresini ziyaret edin.)

Commander orta katman uygulaması sayesinde kod yazmaya gerek kalmadan BarTender'a 

diğer programlardan kumanda edebilirsiniz. Bunun yerine Commander, çeşitli "tetikleyici"lere 

yanıt olarak BarTender'ı otomatik olarak uyandırarak, yazdırma işlerini başlatır.

BarTender Security Center, yazılım suitindeki diğer uygulamalar için güvenlik özellikleri 

sağlar; örneğin kullanıcı izinleri ve format şifreleme.

Librarian ile büyük kullanıcı grupları, tasarımcılar ve yöneticiler; BarTender belgelerinin 

ve diğer dosyaların depolanmasını ve gözden geçirilmesini, güvenli bir şekilde, işbirliği 

içerisinde yönetebilir. Daha eski belge sürümlerine geri dönmeniz bile mümkündür.

Printer Maestro, Windows içerisinde birden fazla yazdırma yönetim işlevini, tek ve oldukça 

yapılandırılabilir bir görünüm içerisinde birleştirir. Büyük ağlar üzerinde birden fazla yazdırma 

işinin, yazıcının ve yazıcı sarf malzemelerinin yönetimini basitleştirir.

History Explorer sayesinde, yazdırma işi mesajları ve benzetilmiş anlık görüntüler dahil 

olmak üzere, geçmiş yazdırma işleri hakkında günlüğü tutulmuş bilgileri görüntüleyebilirsiniz. 

Denetleme hazırlığı için vazgeçilmez bir araç.

Reprint Console ile eski yazdırma işlerinin günlükleri içerisinde hızla gezinebilir, öğelerin 

tümünü veya sadece bazılarını tekrar yazdırabilirsiniz. Orijinal şablon verilerinin okunduğu 

veri tabanı değişmiş olsa bile bunu kullanabilirsiniz.

Print Station yardımcı yazılımı sayesinde teknik bilgisi az olan kullanıcılar, bir tasarım 

programının içerisine hiç girmeden, sadece işaret edip tıklayarak şablonları seçebilir ve 

yazdırabilir.

Batch Maker ile, birden fazla şablon içeren bir listeyi tek bir “toplu iş” olarak yazdırmak 

amacıyla kolayca belirleyebilirsiniz. Batch Maker, BarTender, Print Station veya Windows 

Gezgini'nden toplu işler yazdırılabilir.

Güçlü Eşlenik Uygulamalar

Tek yapmanız gereken bir 
kenarı veya köşeyi tutmak...
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Grafik İthali ve İhracı

Şirket logoları ve ürün resimleri eklemek 

kolaydır. Fotoğraf makinelerini, tarayıcıları ve 

çoğu grafik formatı destekler. Aynı zamanda 

diğer yazılımlarda kullanmak üzere barkod 

ihraç edebilirsiniz.

Endüstriyel Sembol Kütüphaneleri

Elektrik, tehlikeli maddeler, ambalaj ve daha pek 

çok kategoride yüzlerce kaliteli, ölçeklenebilir 

sembol arasından seçim yapabilirsiniz. 

Akıllı “Sihirbazlar”

Çok sayıda “Sihirbaz” ile, 

yazdırma performansınızı etkileyen 

ve önemli uygunluk standartlarına 

uyumunuzu belirleyen önemli tasarım 

kararlarında adım adım yardım alabilirsiniz.

Çok Seviyeli Güvenlik Korumaları

Security Center ile askeri, farmasötik, 

kimyasal ve diğer yüksek güvenlik gerektiren 

ortamlardaki kullanıcı faaliyetleri düzenlenir. 

Parolalar ve şifreleme kullanarak tekil şablon 

tasarımlarını koruyabilirsiniz. Librarian kullanarak 

yayımlama süreçlerinizi yönetebilirsiniz. History 

Explorer'ı kullanarak günlüğe kaydedilen 

etkinlikleri denetleyebilirsiniz.

BarTender’in güçlü özelliklerinin çoğu, 

diğer yazılımlarla birlikte çalışacak şekilde 

geliştirilmiştir.

Güçlü ve Esnek Veri Erişimi

En basit seçim listesini veya en gelişmiş SQL 

sorgusunu kullanarak veri seçebilirsiniz.

Çoğu Veri Tabanından Okuma 

Yapabilirsiniz

BarTender ile metinlere, hesap tablolarına ve 

veri tabanlarına kolayca erişebilirsiniz. Buna, 

onlarca veri formatı için ODBC ve OLE DB 

desteği de dahildir; LINUX, AS/400, Oracle 

veri tabanı ve diğer Windows dışı platformlar 

bile desteklenmektedir. BarTender, tasarım 

sırasında canlı veri görüntülemeyi ve yazdırma 

sırasında veri birleştirmeyi desteklemektedir.

Olay Yönetimi ve İş Günlükleri

BarTender’ın Automation sürümleri, güvenlik 

denetimlerini desteklemek ve otomatikleştirilmiş 

yazdırma işlerinin başarılı olmasını sağlamak 

için; yazdırma işi bilgileri, şablon görüntüleri, 

uyarılar ve hatalar hakkında SQL veri 

tabanlarında oldukça ayrıntılı günlüklerin 

tutulmasına imkan verir.

Uyarı Mesajları Arıza Sürelerini Kısaltır

Uyarılar ve hatalar hakkında otomatik 

e-postalar gönderilmesi sayesinde, 

sorunlardan anında haberdar olursunuz.

Başka Yazılımlar İçerisinden 

Şeffaf İşletim 

BarTender’a diğer yazılımlarınızın içerisinden 

kumanda ettiğiniz zaman, kullanıcılarınız, 

yazdırma işlemini gerçekleştiren uygulamanın 

BarTender olduğunu bilmek zorunda bile değildir.

Oracle'ın WMS ve MSCA 

uygulamalarından gelen 

XML yazdırma talepleri 

otomatik olarak ayrıştırılır 

ve işlenir.

SAP’ın NetWeaver platformunda SAP Otomatik 

Tanımlama 

Altyapısı 

(AII) için SAP 

sertifikalı bir arabirim mevcuttur. SAP IDoc 

platformları da desteklenmektedir.

IBM Sensör Olaylarından (daha önce Premises 

Sunucusu ve Premises RFID sunucusu idi) 

XML yazdırma taleplerini işleyebilir ve yazdırma 

durumu bilgisini edinebilirsiniz.

Windows Dışı Sistemler 

Üzerinden Kolay Kumanda

Commander ve BarTender Windows 

üzerinde çalışsa da, tetikleyici olayların 

hangi işletim sisteminden geldiği bu 

uygulamalar için farketmez.

Diğer Yazılımlarla Entegrasyon

History Explorer yardımıyla eski yazdırma işlerini ve izin taleplerini 
gözden geçirebilirsiniz.

Sorgu ekranı, karmaşık aramalar tanımlamak için basit bir yol sunar.

TCP / IP*

Tüm platformlarda çalışan her tür 
programdan gelen otomatik talepler

Tedarik zinciri 
işlemleri etiket(ler)e 
gereksinim duyar

Her tür platform üzerindeki herhangi 
bir web tarayıcısından yazdırma işleri 
görüntülenebilir, seçilebilir ve başlatılabilir *

*  Enterprise Automation sürümü gerektirir

SAP, Oracle,
WebSphere,
XML ve daha 
başkaları

Metin

Komutlar

Commander çok sayıda 
tetik türünü destekler

RS-232

Dosyalar,
E-postalar ve 

daha başkaları

A

Visual Basic Script Kullanarak 

Kendi Özelliklerinizi Ekleyebilirsiniz

Visual Basic “Script Assistant” (Komut Dosyaları 

Yardımcısı) ile BarTender’i özelleştirerek, 

geniş bir dizi gelişmiş veri işleme görevlerini 

yürütebilirsiniz.



Ekranda RFID 
etiketlerinin görüntülenmesi 
sayesinde şablon tasarımınızı optimize edebilirsiniz.

“Tetik” Temelli Entegrasyonlar

Commander orta katman uygulaması, 

BarTender’a doğrudan kumanda edemeyen 

yazılımların da yazdırma işleri başlatma-

sına izin verir. Dosyalar, e-postalar, seri 

bağlantı noktaları veya TCP/IP soketleri 

kullanarak Commander’ı tetikleyebilirsiniz. 

Commander bunun ardından BarTender’ı 

“uyandırır”, BarTender da verilerinizi 

okur ve yazdırma işinizi oluşturur.

ActiveX Automation

Automation sürümleri, en üst düzey 

entegrasyon görevleri için bile Microsoft 

ActiveX desteği sunar.

“.NET” SDK’ları İle Entegrasyon 

Kolaylaşır

Özel entegrasyon projelerinizi sıfırdan 

oluşturmak yerine, “.NET” yazılım geliştirme 

kitlerimizde yer alan hazır VB ve C# kodlarını 

kullanarak işinizi çok daha hızlı bitirebilirsiniz.

 Yazıcı SDK’sı: Bir anda tek bir BarTender 

oturumu denetlenir.

 Yazıcı Sunucusu SDK’sı: Aynı anda birden 

fazla BarTender’a kumanda edilebilir.

 Örnek Web Uygulaması: Web tarayıcısı 

yazdırma işleri için örnek bir ASP.NET uygulaması.

 İlave SDK'lar: Librarian ve BarTender 

System Database.

Çift Yönlü Yazdırma İletişimi

BarTender, Commander ve SDK'lar, 

denetimi gerçekleştiren uygulamalara iş 

durumu bilgilerinin iletilmesini destekler.

Merkezi Yazdırma Seçenekleri 

Enterprise Automation sürümü ile, çok sayıda 

ağ kullanıcısı, tek bir BarTender kopyası 

tarafından işlenmek üzere, yazdırma işleri 

tanımlayabilir, başlatabilir ve yönlendirebilir.

Yazıcı Kodu İhraç Etme

BarTender Automation sürümleri, doğrudan 

yazdırma yapmanın ötesinde, başka programlar 

tarafından düzenlenmek ve yazdırılmak üzere, 

özel olarak formatlanmış Yazıcı Kod Şablonları 

ihraç edebilir. Bu kodlar ayrıca değişik donanım 

cihazlarına indirilebilir. Kullanım alanları arasında 

şunlar da yer almaktadır:

 XML Etkin Yazıcı yapılandırması ve şablon 

indirme.

 Yazıcılara doğrudan bağlanan Key Pad 

Cihazları.

 SAPscript-ITF kullanan SAP Entegrasyonları.

 Tüm işletim sistemleri (hem mobil hem 

masaüstü sistemler) için Özel Programlar

En Son Etiket Türleri ve Veri 

Formatları İçin Destek

Desteklenen etiket türleri arasında, EPC 

Class 1, Gen2, ISO 18000-6b, ISO 15693, 

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

ve daha pek çok etiket türü mevcuttur. 

Desteklenen veri 

formatları arasında 

Wal-Mart, DoD, 

EPC ve özel formatlar 

mevcuttur.

Otomatik ID Teknolojisinin Gelecek 

Kuşağı İçin Güç ve Esneklik

“Basic” haricindeki tüm sürümlerle 

şablon tasarımlarınıza RFID nesneleri 

eklemek, barkodlar ve diğer nesneler 

oluşturmak kadar kolaydır.

Commander sayesinde, neredeyse her tür sistemde (Linux/UNIX, AS/400, 
AIX, vs.) üretilen verileri kullanarak ve kod yazmaya gerek 

kalmadan BarTender denetlenebilir.

Ekran Üzerinde RFID Etiket 

Görüntülemesi

Ekran üzerinde RFID anteninin, yon-

gasının ve saydam tabanın “hayalet” 

anahatlarının görüntülenmesi sayesinde, 

istenmeyen yerlere yazdırma yapmaktan 

kaçınabilirsiniz.

Ücretsiz Teknik 
Destek
ABD, Avrupa ve Asya ofislerimiz birlikte 

çalışarak, her iş günü 24 saat boyunca, 

telefonla ve e-posta üzerinden ücretsiz 

destek vermektedir.

RFID Desteği

Tetik Görev
 İşleyicileri

Web Print Server *

İsteğe Bağlı Özel
ActiveX ve XML

B
arTend

er

Yazıcı S
ürücüleri

Automation
Edition

Herhangi bir LAN 
veya WAN yazıcısı

İnternet üzerindeki 
yazıcılar

Tedarik zincirinin sonraki 
safhası için hazır

İstenilen sayıda PC üze-
rinde tasarım yapmak, 

yazdırmak ve sunum 
gerçekleştirmek 
için BarTender’ı 

kullanabilirsiniz

Tetik ve tarayıcı talepleri işlenir ve 
BarTender’a gönderilir

BarTender’ın doğru sürümünü seçmek için lütfen özellik 
kıyaslama ızgarasına bakın.



Yeni "Barkod Seçme" Tarayıcısı

Şimdi istediğiniz barkodu seçmek her zamankinden daha 

kolay. Önceden formatlanmış, kullanıma hazır 400'den fazla 

barkod bileşenine hızla göz atabilirsiniz. Çok sayıda "Sık 

Kullanılan Barkod" arasından seçim yapabilir veya uygu-

lamalara özel farklı barkod klasörlerine göz atabilirsiniz.

BarTender 10.0'daki Yenilikler

BarTender'in ilk sürümünden 25 yıl 

sonra piyasaya sürülen sürüm 10, 

tarihimizdeki en büyük ve en heyecan 

verici yazılım sürümü. Kart yazdırma 

imkanları, gerçekten profesyonel çizim 

işlevleri ve başlıca kullanıcı arabirimi 

geliştirmeleri sunan BarTender artık 

endüstri liderliğini sadece etiket tasarımı 

ile baskısının çok ötesine taşıyor.

Kart Yazdırma ve Şifreleme!

Sürüm 10, Kimlik kartlarının, çalışan 

güvenlik kartlarının ve neredeyse 

her tür plastik kartın tasar-

lanmasına, yazdı-

rılmasına ve 

şifrelenmesine 

adanmış güçlü 

özellikler ekli-

yor. (Lütfen ayrı 

broşüre bakın.)

Professional Sürümde 

RFID Desteği 

Verilerin RFID etiketlerine şifrelenmesi 

daha önce sadece iki Automation sürü-

münde destekleniyordu. Artık Professional 

sürümünde de destekleniyor.

Güçlü ve En Gelişmiş Özellikleri 

Sunan Çizim

BarTender artık daha önce sadece 

Adobe Illustrator gibi yazılım paketlerinde 

görülen çok sayıda gelişmiş çizim işlevleri 

sağlıyor. Bunlar arasında şunlar da vardır:

 Elmaslar, trapezoidler, paralelkenarlar, 

yaylar, yıldızlar, manşetler ve çokgenler 

dahil olmak üzere pek çok yeni şekil

 Gradyanlar, desenler, resimler ve dokular 

dahil olmak üzere kullanışlı şekil doldurmak 

seçenekleri

 Çok sayıda stilde ok

 Dikdörtgenler için özelleştirilebilir köşeler

 Kesikli çizgiler, bileşik çizgiler, yeniden 

boyutlandırılabilir uçlar dahil olmak üzere 

gelişmiş çizgi özellikleri

Yepyeni Özellikler 

İletişim Kutusu

(Daha önce Değiştir adını 

taşıyan) Özellikler iletişim 

kutusunun kullanımı çok 

daha hızlı ve kolaydır; bazı 

yenilikler şunlardır:

 Tamam üzerine tıklamaya 

gerek kalmadan anında 

değişiklik yapma imkanı

 Nesne özelliklerine daha 

hızlı erişim

 Yeni "Dönüşümler" bölmesi 

ile içeri aktarılan verileri 

daha kolay değiştirme 

imkanı

 Yeni Veri Kaynağı 

sihirbazları

Veri Türü Desteği

BarTender artık tüm verileri 

sadece "metin" olarak ele 

almıyor. (Ondalık sayılar, 

tamsayılar, kesirler, tarihler 

ve daha başka türler dahil 

olmak üzere) veri türleri için güçlü destek 

sayesinde sadece hesap tablolarında 

ve veri tabanı sistemlerinde görülen 

gelişmiş doğrulama ve veri dönüşüm 

işlevlerinden yararlanabilirsiniz.

Daha Kolay Nesne Oluşturma

Artık metin oluşturmak ve grafikleri içeri 

aktarmak da daha kolay. Ayrıca RFID 

veya "akıllı kart" destekleyen bir yazıcınız 

varsa, doğru şifreleme teknolojisi ve 

standardını seçmek artık daha kolay.

Daha İyi Metin Formatlama

Yeni güçlü yazı tipi formatlama imkanları 

arasında şunlar da bulunuyor:

 Aralık ve boşluk 

ayarları

 Yazı tipi 

anahatları

 İlave satır boşluk 

seçenekleri

 Tablo desteği dahil olmak üzere, daha 

fazla gelişmiş “Kelime İşlemci” nesnesi

 Ayna, saydamlık ve negatif işlevleri için 

efektler

Grafikler İçin Gelişmiş Destek

 PDF'ler artık destekleniyor

 Yeni hazır desen arama motoru ve 

tarayıcısı

Daha Esnek Belge Formatı

Artık tek bir BarTender belgesine 

birden fazla şablon tasarımı kaydedip, 

yazdırma sırasında bunlar arasında 

otomatik olarak geçiş yapabilirsiniz.

İlave Yeni Özellikler

BarTender sürüm 10.0'da ayrıca şu 

yenilikler sunuluyor:

 Yeni ve basitleştirilmiş Yükleyici

 Librarian ile genişletilmiş tümleştirme

 Yeni yazdırma sırasında “Ara ve Değiştir” 

özelliği 

 Barkodlar, metin ve grafikler için otomatik 

kenarlıklardan yararlanabilme 

 History Explorer'dan günlükleri dışarı 

aktarma ve yazdırma imkanı

 Gelişmiş ağırlık tartı seçenekleri

 Yazdırma SDK'sında genişletilmiş yazıcı 

işlevi

 Kabuk Uzantısı artık x64 desteğine sahip

 Yazdırma Miktarı desteği artık dört 

milyarın ötesinde 

Daha fazla bilgi edinmek için lütfen şu 

adresi ziyaret edin:

www.WhatsNewInBarTender.com/details
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3 saniye  İlave 25 saniye

http://www.WhatsNewInBarTender.com/details


Etiketler, barkodlar ve RFID için dünyanın 

önde gelen yazıımı ile artık kart tasarlamak, 

yazdırmak ve kodlamak da mümkün.

Tüm Özelliklerle Karşınızda!
Bu temkinli bir "ilk adım" değil.

BarTender® sürüm 10 içerisinde yer alan 

zengin kart yazdırma özellikleri iki yılı 

aşkın süredir hazırlanıyor. Buna iki taraflı 

tasarım, yazdırma sırasında görüntü 

yakalama ve çok sayıda "akıllı kart" 

özelliği dahildir.

Gerçek "Tüm İhtiyaçlarınızı 
Bir Yerden Karşılama"
Artık etiket ile plastik kartlar tasarlamak ve 

yazdırmak için ayrı ayrı yazılım paketlerine 

ihtiyacınız yok. Aradaki fark esas olarak 

yazıcı türü. Bu yüzden BarTender her 

şeyi yapabilecekken neden iki ayrı yazılım 

paketi öğrenmekle uğraşasınız?

Manyetik Şerit Kodlama
BarTender, bu imkana sahip yazıcılar 

mevcut olduğunda, ISO ve JIS II manyetik 

şerit standartlarının yazdırma sırasında 

kodlanmasını da destekler.

25 Yılı Aşkın Grafik Tasarım 
ve Yazdırma Tecrübesi
BarTender ile kartlarınız her zaman 

mükemmel gözükür. 25 yılı aşkın ödül 

kazanan masaüstü yayıncılık tecrübesini 

arkasına alan BarTender size sektörün 

öncü grafik tasarım imkanları ile dünyanın 

en gelişmiş barkod işlevlerini sunuyor. 

BarTender iki taraflı tasarım ve yazdırma 

sırasında görüntü yakalama gibi imkanlarla 

sürekli daha da gelişiyor.

Otomatik Şablon Geçişi
BarTender 10.0 şimdi tek bir belge 

içerisinde birden çok şablon arasında 

otomatik geçişi destekliyor. Bu sayede, 

örneğin, ayrı altın, gümüş ve bronz 

üyelik kartlarınız varsa, gerekli zamanda 

istediğiniz çıkışın otomatik olarak 

alınmasını sağlayabilirsiniz.

Önde Gelen Kart Yazıcıları 
İçin Destek
BarTender, neredeyse tüm kart yazıcılarının 

mevcut Windows sürücülerini kullanarak 

çıkış alabilir. Ama manyetik şeritler ve 

yerleşik bellek gibi gelişmiş kart özelliklerine 

erişmeniz için bu yeterli değil. Neyse ki 

BarTender aynı zamanda “Drivers by 

Seagull™” ile birlikte geliyor, bu yazıcı 

sürücüleri uzun süredir, hem sanayi 

uygulamalarına hem de özel uygulamalara 

yönelik yazıcılar için piyasadaki en güvenilir 

sürücüler olarak biliniyor. Desteklenen 

kart yazıcılarının güncellenmiş bir listesine 

erişmek için lütfen şu adresi ziyaret edin:

www.BarTenderPrinters.com/Card

Tümleşik veya Tek Başına 
Çalışma İmkanı
BarTender’in güçlü tümleşme özellikleri 

sayesinde hem BarTender içerisinden 

tek başına, hem de mevcut yazılımınızın 

denetimi altında dünyanın en gelişmiş 

kartlarını oluşturabilirsiniz.

TR280312

Yazdırma Sırasında Kullanmaya Hazır Görüntü Yakalama

Kimlik kartları oluştururken fotoğraf ekleme işini kendiniz yapmak isterseniz, bunun için 

gereken çeşitli donanım ve yazılım bileşenlerini tümleştirmek yorucu ve zaman alıcı bir 

süreçtir. Neyse ki BarTender bu zor işleri sizin için önceden halletmiştir; bunlara şunlar 

da dahildir:

 Çoğu fotoğraf makinesi ile 

uyumlu

 Ekranda canlı ön izleme

 İsteğe bağlı anında görüntü 

yakalama

 Klavyeden girilen kullanıcı 

verilerini kabul etmek için veri 

giriş formları

 Kullanışlı veri tabanı bağlantısı

 Tek başına veya diğer yazılımınızın 

içerisinden çalışır

BarTender® Şimdi Kart Yazdırıyor!

Günümüzün "akıllı kartları", 

çağdaş otomatik tanımlama 

teknolojisinde mevcut en 

heyecanlı özelliklerden 

bazılarına sahip. BarTender 

10 daha şimdiden gereksinim 

duyduğunuz imkanlara sahip; 

buna iki tür yerleşik bellek için 

destek de dahildir:*

 Temassız (RFID)

 Temas (“dokunma”)

* Bu imkana sahip yazıcılar ile mevcut özellik.

Güçlü “Akıllı Kart” Desteği

http://www.BarTenderPrinters.com/Card


Yazıcı Temelli Lisans
Automation sürümlerinin ikisi de sınırsız 

sayıda ağ kullanıcısına izin verir. Verilen 

lisans, ağ tarafından BarTender üzerinde 

kullanılacak yazıcı sayısını temel alır.

 Enterprise Automation

 EA  Merkezi yazdırma ve yönetim için 

gelişmiş sunucu işlevlerine sahip en 

güçlü sürümümüz. En gelişmiş entegrasyon 

özelliklerimiz. RFID ile tüm kart bastırma 

ve akıllı kart şifreleme işlevlerini destekler. 

Librarian ile Security Center yazılımımızın 

en gelişmiş sürümü dahil olmak üzere, 8 

eşlenik uygulamanın hepsini içerir. Printer 

Maestro ayrıca yazıcı sarf malzemelerinin 

takibini de içerir.

 Automation

 A  BarTender’in en güçlü etiket tasarım 

özellikleri; buna ek olarak, diğer 

yazılımlar tarafından otomatik kumanda 

imkanına yönelik standart entegrasyon 

özelliklerimiz. RFID desteğine sahiptir. Tüm 

kart yazdırma işlevleri, ancak sadece 

manyetik şeritler şifrelenir. Geliştirilmiş sunucu 

işlevlerine sahip değildir. Librarian veya en 

gelişmiş Security Center özelliklerimizi 

içermez. Printer Maestro, sadece yerel PC 

tarafından görünen ağ yazıcılarını yönetir ve 

yazıcı sarf malzemelerini takip etmez. İş 

günlükleri, History Explorer ve Reprint özelliği 

sadece yerel veri tabanını destekler.

PC Temelli Lisans
Professional ve Basic sürümleri için verilen 

lisans, üzerinde BarTender kurulu PC 

sayısını temel alır.

 Professional

 P  Automation sürümünün tüm tasarım 

özellikleri ve veri erişim özelliklerinin 

çoğu vardır, ancak başka yazılımlar üzerinden 

otomasyon özelliği yoktur. RFID desteğine 

sahiptir. Tüm kart yazdırma işlevleri, ancak 

sadece manyetik şeritler şifrelenir. Print Station 

ve Batch Maker eşlenik uygulamalarını içerir.

 Basic

 B  BarTender’ın en önemli tasarım 

özellikleri vardır, ancak veri tabanı 

erişimi ve otomasyon özelliği yoktur. Çoğu 

kart yazdırma işlevleri, ancak sadece 

manyetik şeritler şifrelenir. Dahil olan tek 

eşlenik uygulama, Print Station'dır.

Daha çok ayrıntı öğrenmek için lütfen 

web sitemizi ziyaret edin.

  Paylaşılabilir merkezi veri tabanı desteği mevcuttur
  Sadece yerel veri tabanını destekler
  Ağdaki tüm yazıcıları ve yazdırma işlerini destekler
  Yerel yazıcılar ile yerel PC'de sürücüleri kurulu olan ağ yazıcıları (ve yazdırma işleri) için çalışır.

Dört Sürümün Karşılaştırılması

SÜRÜMLER EA A P B

GENEL

Yazıcı sayısı temelli lisans • •

PC sayısı temelli lisans • •

Ücretsiz telefon ve e-posta desteği • • • •

ŞABLON TASARIMI

Gerçek "göründüğü gibi sonuç veren" şablon tasarımı • • • •

Çok sayıda grafik formatını ithal etme imkanı • • • •

Görüntü tarayıcıları için Twain & WIA desteği • • •

Çift taraflı tasarlama ve yazdırma • • • •

Endüstriyel sembol yazı tipi kütüphaneleri • • • •

Yazdırma işleri sırasında şablon nesnelerinin 
değişmesini programlama imkanı

• •

Nesneleri derecenin onda biri döndürme imkanı • • • •

Diğer programlara barkod ihraç etme imkanı • • •

Sınırsız işlem geri alma / tekrarlama imkanı • • • •

Tüm şablon nesneleri için tam renk desteği • • • •

"Yazdırmaya hazır" şablonlar kütüphanesi • • • •

Çok sayıda şablon nesnesini tekrar kullanılabilir 
bileşenler şeklinde birleştirme imkanı

• • • •

Metrik ve İngiliz ölçü birimleri • • • •

METİN

Metinleri ekran üzerinde düzenleme 
ve büyüklüklerini ayarlama imkanı

• • • •

Güçlü Zengin Metin formatlama editörü • • •

Dikdörtgene sığacak şekilde metin 
büyüklüğünü otomatik ayarlama imkanı

• • •

RTF, HTML ve XAML için destek • • •

BARKODLAR VE RFID

Çok sayıda 1B ve 2B simgeleri • • • •

GS1 Uygulama Tanımlayıcıları İçin Veri 
Kaynağı Sihirbazı

• • • •

Otomatik denetim hanesi imkanı • • • •

Tam özelliklere sahip yerel RFID nesneleri • • •

YAZDIRMA

3,000'den fazla endüstriyel yazıcı için destek • • • •

Gerçek Windows sürücüleri, Windows 
biriktiricisini kullanma imkanı

• • • •

Batch Maker ile, birden fazla BarTender belgesini 
"toplu iş" olarak tanımlayabilir ve yazdırabilirsiniz

• • •

Print Station yardımıyla belgeleri "tek tıklama" 
ile seçebilir ve yazdırabilirsiniz

• • • •

Şablonların koşullu yazdırılması • •

XML etkin yazıcılar için destek • •

Yazıcı temelli barkodlar, seri numaraları ve 
kopyalar için destek

• • • •

Yazdırma miktarı klavyeden veya veri 
kaynağından ayarlanabilir

• • •

VERİ KAYNAKLARI

Klavye ve barkod tarayıcı verileri için yazdırma 
sırasında kullanılan veri girişi formlarını 
tasarlama imkanı

• • • •

Veri giriş formları tarafından desteklenen 
tartı verileri

• •

Metin dosyaları, veri tabanları, elektronik 
tablolar, vs. okuma imkanı

• • •

Birden çok tablodaki verilere erişim • • •

Veri tabanına kayıtlı grafikler • • •

Sorgu sihirbazı ve SQL yardımcısı • • •

Yazdırma sırasında kayıt seçme • • •

VERİ İŞLEME

Temel Serileştirme • • • •

İleri Serileştirme • • •

Tam Sistem Unicode desteği • • • •

Zaman, tarih ve klavyeden veri alma imkanı • • • •

Özel ve "yazdırılamayan" karakterlerin 
kolayca girilmesi

• • • •

Özelleştirilebilir veri girişi filtreleri ve doğrulama • • •

Veri kaynaklarının birleştirilmesi • • • •

SÜRÜMLER EA A P B

KART YAZDIRMA VE ŞİFRELEME

Yazdırma sırasında görüntü yakalama • • • •

Otomatik yüz algılama ve kırpma •

Manyetik şerit kodlama • • • •

Akıllı kart şifreleme •

STANDART ENTEGRASYON

ActiveX yardımıyla diğer yazılımlardan 
denetim imkanı

• •

Commander Tümleştirme Yardımcı Programı:  
Gelen verileri algılar, bunun ardından yazdırma 
işlerini başlatır ve sonuçları günlüğe işler

• •

Dosyaya kaydedilen bilgiler: Hatalar ve olaylar • • •

Veri tabanına kaydedilen bilgiler: Hatalar 
ve olaylar, ayrıca BarTender yazdırma 
işlerinin ayrıntıları

 

Özel hata ve olay e-postaları • •

Yazıcı kodu şablonlarının oluşturulması • •

SİSTEM YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ

Security Center ile kullanıcı izinleri yönetilir 
ve belgeler şifrelenir

• •

Security Center elektronik imzaları destekler 
ve izin taleplerini günlüğe kaydeder

•

Belgeler parolalar ile kilitlenir • • •

BarTender'ı parola ile korunan "sadece yazdırma" 
moduna kilitleyebilirsiniz

• • •

History Explorer eski yazdırma işlerini ve diğer 
olayları denetler  

Tüm yazdırılan çıktıların görüntülerinin 
günlüğü tutulur

•

Revizon numarasının ve değişiklik açıklamalarının 
belge dosyasına kaydedilmesi

• • •

Librarian ile güvenli bir veri tabanı içerisinde 
belgelerin yayımlanması, gözden geçirmelerin 
takibi ve geriye alma işlemleri yönetilir

•

İLERİ ENTEGRASYON

AII tümleştirmesi için SAP sertifikası mevcut •

SAP IDocs'dan veri okuma • •

WMS ve MSCA için Oracle sertifikasyonu mevcut •

IBM WebSphere Sensör Olayları 
desteklenmektedir 

•

Commander, dosya, e-posta ve seri bağlantı 
noktası tetikleyicilerini işler

• •

Commander'ın ileri sürümü, TCP/IP 
tetikleyicilerini ve verileri işler

•

Commander, aynı anda birden fazla yazdırma 
işini denetlemek için özel olarak tasarlanmıştır

•

.NET SDK ile bir anda tek bir BarTender oturumu 
denetlenir

• •

.NET SDK birden fazla BarTender'a imkan tanır •

BarTender System Database kullanımının 
otomatikleştirilmesi için .NET SDK

• •

Librarian kullanımının otomatikleştirilmesi 
için .NET SDK

•

XSL kullanılarak farklı XML formatlarının 
dönüştürülmesi

•

BarTender XML Komut Dosyaları ile 
otomasyonun hızlandırılması ve uzaktan 
denetimin basitleştirilmesi

•

ENTERPRISE YAZDIRMA YÖNETİMİ

Çok sayıda ağ kullanıcısından merkezi bir 
sunucuya yazdırma talepleri gönderilmesini 
destekler

•

Tarayıcı temelli ağ ve İnternet yazdırması •

Windows Cluster Server desteği •

Reprint Console ile kayıp veya hasarlı işler 
tekrar yazdırılır  

Seçilen sürücü ayarları birden çok yazıcı için 
aynı anda yapılandırılabilir

 

Printer Maestro ile tüm Windows yazdırma 
işlerinin durumu tek bir pencerede görüntülenir

 

Printer Maestro, yazıcı parçaları envanteri ile 
yazıcı ortamlarının kullanımını takip eder. Özel 
uyarılar oluşturur

•



RFID Etiket Türleri ve Veri Formatları

Automation ve Enterprise Automation sürümleri; EPC Gen2, EPC Class 1, ISO 18000-6b, 

ISO 15693, Tag-It, I-CODE, TagSys, My-d ve Picotag etiket türlerini destekler. DoD, 

Wal-Mart, SGTIN, SSCC, GIAI, GID, GRAI ve SGLN ile başka formatlar da dahil olmak 

üzere, tüm EPC veri formatları desteklenir.

Yazıcılar

BarTender; çoğu lazer, mürekkep püskürtmeli veya nokta-matris yazıcı dahil olmak üzere, 

Windows sürücüsü olan tüm yazıcıları destekler. Seagull ayrıca, aşağıdaki üreticiler için 

kendi özel Windows sürücülerini geliştirmiştir:

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

Grafik 

Ürünler

GSK

IBM

Imaje

Intermec

KROY

Markpoint

Mectec

Meto

Metrologic

Monarch

Novexx

Okabe

OPAL

Pitney Bowes

Postek

Pressiza

Printronix

Quick Label

Ring

Samsung

SATO

SII

Sumitomo

System Wave

TallyGenicom

Tharo

Thermopatch

ThermoTex

Toshiba TEC

TSC

Tyco

Unimark

Valentin

Videojet

VIPColor

Wasp

Wedderburn

Zebra

BarTender, neredeyse tüm barkodları ve 

etiket standartlarını tasarlama gücüne ve 

esnekliğine sahiptir. Ama ihtiyacınız yoksa, 

neden tasarımlarınızı sıfırdan oluşturmanız 

gereksin? BarTender şunlarla birlikte gelir:

 Şunları temel alan, 400'den fazla önceden 

formatlanmış, kullanıma hazır barkod bileşeni:

 59 farklı barkod sembolojisi

 12 ilave barkod standardı

 16 örnek uygunluk etiket tasarımı

Ayrıntıları öğrenmek için lütfen bağlantıyı 

ziyaret edin.

“Sembolojiler” ve “Standardlar”: Çoğu 

barkod sembolojisi birden fazla barkod 

ve/veya etiket standardında kullanılır. Bazı 

diğer yazılım şirketleri bu çoklu standartları 

ayrı barkod sembolojileriymiş gibi ele alır; 

ama bu yanıltıcıdır.  

Daha fazla bilgi edinmek için lütfen şurayı 

ziyaret edin: 

www.BarTenderSpecs.com/barcodes

Barkodlar

BarTender kullanıcı arabiriminde isteğe bağlı olarak aşağıdaki diller 

arasında geçiş yapabilirsiniz:

Almanca, Çekçe, Çince (Basitleştirilmiş ve Geleneksel), Danca, 

Fince, Fransızca, Hollandaca, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, 

İsveççe, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Norveççe, Portekizce 

(Avrupa ve Brezilya), Rusça, Tayca, Türkçe ve Yunanca.

Uluslararası Dil Desteği

Desteklenen Yazıcılar ve Standartlar

Seagull, çok sayıda tanınmış yazıcı 

üreticisinin resmi sürücü tedarikçisi 

olmaktan gurur duymaktadır.

“Gömülü” Sürücülere Göre 

Daha Kolay ve Daha Hesaplı

Çoğu diğer etiket programı hala eski 

DOS yöntemini kullanarak, ana programa 

yazdırma desteği “gömmektedir”. Bu 

yöntem, Windows uyumluluk sorunları 

yaratır ve ağ performansını olumsuz 

etkiler. Buna karşın Seagull sürücüleri, 

Windows Print Manager (Windows 

Yazdırma Yöneticisi) gibi firmaya özel bir 

alternatifi öğrenmenizi gerektirmediği 

için, eğitim ve yönetim masraflarını azaltır.

“Gerçek Windows” Avantajı

Yazdırma mimarimizin temelinde 

Microsoft’un sürücü standartlarının 

olması sayesinde, kullanıcılarımıza şu 

avantajları sunabiliyoruz:

 Windows ile üstün uyumluluk

 Daha hızlı yazdırma için Windows Spooler 

(Biriktirici) 

 Daha yüksek ağ hızı ve daha iyi uyumluluk

 Windows Spooler (Biriktirici) çalışırken, 

"Çevrim Dışı" ve "Şerit Gerekiyor" gibi 

yazıcı durumlarını görüntüleme imkanı

 Daha az eğitim gereksinimi ve daha 

kolay yönetim

 Ücretsiz sürücü indirerek kolay güncelleme 

imkanı

Seagull Avantajı

BarTender ile Drivers by Seagull 

kullanıldığında, çoğu yazıcıya yüklü 

yüksek hızlı optimizasyonlardan ve 

gelişmiş özelliklerden yararlabilirsiniz, 

bunlara şunlar da dahildir:

Yazıcıya dayalı barkodlar ve serileştirme

 RFID ve Akıllı Kartların şifrelenmesi

  İndirilebilir fontlar ve grafikler

 Yazıcı temelli şablonlar

 Yazıcıda saklama ve değişmeyen şablon 

nesnelerini tekrar kullanma imkanı

Avrupa: emeasales@seagullscientific.com
+34 91 435 25 25 (Main)  •  +44 (0) 1926 428746 (UK)
Merkez Ofis (USA): sales@seagullscientific.com
425 641 1408  •  800 758 2001 (USA & Canada)
Asya-Pasifik: asiasales@seagullscientific.com
Japonya: japansales@seagullscientific.com

Yazıcı sürücüleri
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