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As maiores empresas do mundo e centenas de 
milhares de pequenas empresas confiam no 
Bartender para ajudá-las a: 

   Alertar um cliente sobre alérgenos 
alimentares potencialmente prejudiciais 

   Entregar o medicamento certo ao paciente 
certo, na hora certa 

   Rastrear doenças de origem alimentar desde 
o campo onde tudo começou 

   Garantir um ambiente de trabalho seguro ao 
manusear substâncias perigosas 

   Melhorar o controle de encolhimento do 
varejo e da prevenção de perdas 

   Acelerar a cadeia de suprimentos, 
permitindo uma interoperabilidade e um 
planejamento empresarial integrados 

   Criar etiquetas, documentos e placas com 
precisão e atratividade 

   E muito mais... 

O BarTender oferece as ferramentas 
necessárias para criar etiquetas e outros 
documentos com facilidade e eficiência, 
conectando projetos com bancos de dados 
ativos, integrando impressões automatizadas 
aos sistemas comerciais existentes e iniciando 
solicitações de impressão a partir de qualquer 

sistema, dispositivo ou sistema operacional. E 
você ainda pode monitorar e gerenciar todos 
esses processos com segurança a partir de um 
único local centralizado.  

Soluções confiáveis que atendem às 
demandas crescentes do setor  
Toda empresa se depara com novas 
regulamentações e práticas padronizadas da 
indústria. Empresas de todo o mundo confiam 
no BarTender para ajudá-las a cumprir essas 
normas essenciais. Confira alguns exemplos:

   Os fabricantes, distribuidores e 
importadores de produtos químicos usam o 
BarTender para gerar etiquetas de segurança 
objetivas e uniformes.    

   O BarTender ajuda as empresas a cumprir 
a legislação europeia de rotulagem para 
alérgenos alimentares e de segurança 
alimentar em todos os países.  

   Hospitais, farmácias, laboratórios e clínicas 
de todo o mundo usam o BarTender para 
viabilizar a captura e o rastreamento de 
dados. 

   O BarTender é um componente seguro 
de instalações UDI de acordo com as 
normas da FDA para dispositivos médicos 
e instalações autorizadas da indústria 

farmacêutica, com vistas à conformidade 
e à rastreabilidade em logística, estocagem 
e transporte nas cadeias de abastecimento 
mundiais. 

Design fácil, flexível e poderoso com 
a tecnologia Intelligent Templates™ 

A tecnologia exclusiva Intelligent Templates™ 
do BarTender melhora a qualidade do projeto, 
reduz a manutenção da etiqueta, maximiza 
o desempenho de impressão e elimina a 
necessidade de centenas de documentos para 
projeto separados. 

Aproveite o poderoso sistema de design 
lógico que apresenta modelos, camadas e até 
objetos a serem impressos de acordo com a 
necessidade, baseando-se em uma única fonte 
ou banco de dados ou em várias condições. 
Camadas protegidas por senhas para impedir 
edições não autorizadas. Partilha de campos 
de dados globais como, por exemplo, números 
de série por ordem crescente entre todos os 
documentos. Aproveite a funcionalidade 
para quebra de textos e ajustes automáticos 
para a quebra de texto de forma inteligente, 
com comprimento variável, em torno de um 
ou mais objetos, dentro dos objetos ou até 
mesmo na borda da etiqueta. 

Software de etiquetagem abrangente para empresas de todos os tamanhos 
Com mais de 30 anos de experiência, o software BarTender® é utilizado com confiança por organizações de todo o mundo para aprimorar a 
segurança, a proteção, a eficiência e a conformidade, otimizando os processos de etiquetagem, marcação e impressão. 

   Controle e proteja, de forma centralizada, 
todo o seu sistema de etiquetagem 

   Monitore o status de impressão em tempo real 
e veja o histórico detalhado de uso do sistema 

   Integre-o ao SAP e ao Oracle com facilidade 
gerencie 

   Imprima de qualquer sistema, 
dispositivo, sistema operacional 
ou navegador web 

   Crie aplicações sofisticadas e 
imprima automaticamente a 
partir de solicitações de serviços 
web, transações de dados, 
solicitações de SDK e muito mais 

automatize

   Crie e imprima praticamente qualquer 
coisa, incluindo etiquetas de embalagens 
e de paletes 

   Insira com facilidade informações no 
momento da impressão utilizando 
formulários de dados personalizados 

   Unifique os designs com o 
sistema exclusivo Intelligent Templates™ 

crie 



Edições para empresas 
de todos os tamanhos 

BarTender’s three editions allow you 
to easily upgrade your system as your 
business grows, without the extra cost 
and complexity of add-on products.

Integração e processos sofisticados 

Integre perfeitamente os processos automatizados de impressão de 
etiquetas do BarTender aos seus sistemas empresariais existentes, 
como SAP, Oracle, Sage, Infor, HighJump, Epicor e muitos outros. 
Crie processos configuráveis para automatizar operações repetitivas 
e use o BarTender Process Builder como alternativa às interfaces de 
programação, como o ActiveX ou o Microsoft.NET Framework.   

Suporte abrangente a RFID 

O BarTender oferece suporte RFID total para os mais recentes tipos de 
rótulos e tags, incluindo o EPC (Electronic Product Code). 

Suporte revolucionário em todo o mundo 

Nossa combinação de escritórios globais e recursos on-line avançados oferece 
suporte para todas as edições do BarTender 24 horas por dia. 

Os dados mais recentes e precisos provenientes de 
arquivos e bancos de dados 

Minimize a inserção manual de dados usando dados de planilhas, 
arquivos de texto e bancos de dados. O assistente de conexão a 
bancos de dados do BarTender oferece uma experiência intuitiva, 
com suporte a quase todos os bancos de dados comumente usados 
no setor, incluindo arquivos SQL e Azure SQL, Oracle, SAP IDocs e 
XML. Ainda não possui um banco de dados? Construa facilmente seu 
próprio banco de dados com o BarTender Data Builder. 

O suporte mais abrangente do mundo para códigos de barras

O BarTender inclui mais de 400 componentes de códigos de barras 
pré-formatados, prontos para usar, e 60 simbologias, bem como 
suporte total às normas GS1. 

Serialização avançada 

A serialização flexível do BarTender permite a criação de identificadores 
seriais únicos em frequências configuráveis. Mantenha controle 
do último número de série usado salvando-o diretamente em seu 
documento BarTender, em um campo de dados global do BarTender ou 
registre novamente o valor em seu próprio banco de dados SQL. 

Design avançado de cartões 

O BarTender consegue desenhar e imprimir cartões com frente e verso, 
incluindo a codificação de banda magnética e de smart cards. 

Gerenciamento centralizado com segurança 

Opere, monitore, gerencie e proteja suas operações de impressão 
em vários locais e até em continentes diferentes, tudo a partir 
de uma localidade centralizada. O BarTender oferece suporte 
a impressões baseadas em permissões, pool de licenças de 
impressoras, redirecionamento e substituição por falha de 
impressora, criptografia de formatos, registro de tarefas, auditoria 
do sistema e muito mais. 

PROFESSIONAL
EDIÇÃO

Imprima a partir de planilhas e 

bancos de dados, crie formulários 

para inserir dados manuais de forma 

mais ágil e codifique etiquetas RFID 

e cartões inteligentes. 

P

AUTOMATION
EDIÇÃO

Combine formulários, ações e 

integrações de sistemas para 

criar uma poderosa solução de 

impressão automatizada. 

A

ENTERPRISE
EDIÇÃO

Gerencie, proteja e controle 

todo o seu sistema de etiquetas 

organizacionais, seja em uma única 

unidade, seja em todos os continentes 

E
Captura poderosa de informações de impressão em tempo real 

Use a tecnologia Intelligent Forms™ para capturar dados no momento da 
impressão. Utilize os botões e as ações dos formulários para imprimir vários 
documentos, Inserir informações em bancos de dados SQL, enviar e-mails 
ou emitir solicitações de serviços web para outros sistemas empresariais. O 
BarTender também é compatível com a captura de imagens e de dados de 
balanças durante a impressão. 
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