Ţi se cere eticheta logistică pe palet?
Cu LogiPack o poţi tipări de mâine!

LogiPack – cea mai rapidă soluţie pentru realizarea etichetei logistice
Una dintre condiţiile de acceptare a furnizorilor de către
marile lanţuri de retail este aplicarea etichetei logistice pe
paleţi. Această cerinţă este impusă de directiva europeană a
trasabilităţii produselor (178/2002), pentru rapiditatea regăsirii
informaţiilor, reducerea costurilor şi a eforturilor în cazul returului de marfă.
Logicode vă oferă LogiPack, soluţia ready-to-go pentru ca
livrările Dumneavoastră să fie conforme cu specificaţiile
clienţilor.
Cu LogiPack veţi crea şi tipări eticheta logistică cu uşurinţă,
fără întârzieri şi fără bătăi de cap.

Siguranţă în funcţionare
•
Imprimanta Datamax H-Class este cea mai robustă şi
performantă de pe piaţă, capabilă să funcţioneze fără
oprire, la capacitate maximă;
•
Integrează un scanner liniar pentru validarea codurilor de
bare tipărite;
•
Personal propriu instruit;
•
Helpdesk Logicode.

Soluţia cuprinde toate elementele de care aveţi nevoie pentru un start rapid:
•
Datamax H-Class 6210 – Familia de imprimante H-Class
prezintă cele mai avansate caracteristici tehnice şi este
ideală pentru aplicaţiile enterprise. H-Class este de două
ori mai rapidă decât alte imprimante de categoria ei, şi pe
deasupra are un design robust, fiind făcută să funcţioneze
24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, dacă e cazul.
Construcţia modulară îi conferă productivitate sporită,
up-time crescut şi cel mai mic cost de utilizare;
•
BarTender Professional – BarTender este liderul programelor de design al etichetelor cu coduri de bare. Prezintă
funcţionalităţi puternice pentru realizarea de etichete
conform standardelor şi pentru integrarea cu aplicaţiile
enterprise. Se integrează perfect în reţea, putând prelua
informaţiile necesare din diverse baze de date;
•
Consumabile – etichete de hârtie de dimensiunea standard a etichetei logistice (A5 sau A6), cu ribonul aferent;
•
Program de training de 4 ore, pentru o persoană, la sediul
Logicode.
Flexibilitate în adaptarea soluţiei
•
BarTender Professional permite proiectarea formatului şi
conţinutului etichetelor logistice în funcţie de specificul
activităţii şi conform cerinţelor clienţilor;
•
Datele ce urmează să fie tipărite pe eticheta logistică pot
fi preluate direct din baze de date (incluzând OLE DB şi
ODBC) sau introduse manual;
•
Imprimanta H-Class tipăreşte eticheta în formatul dorit de
client şi recomandat de standardul GS1;
•
Tipărirea etichetelor se poate face direct în secţie (ondemand), imprimanta fiind conectată în reţea, sau într-un
birou (batch), când etichetele tipărite sunt încărcate pe un
rewinder intern;
•
Capacitate de comunicaţie extinsă a imprimantei H-Class:
Ethernet, paralel, serial, USB;
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