
prilagoditve programa po vaših zahtevah
NOVO!    program preoblečemo v vašo blagovno znamko
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tiskanje 1D in 2D črtnih kod
stalni in spremenljivi elementi

100% podpora Windows tiskalnikov
ekranski predogled tiskanja WYSIWYG

možnost povezave z bazo podatkov
napreden urejevalnik predlog

enostavno oblikovanje in tiskanje etiket

“Hitro in enostavno oblikovanje in
tiskanje etiket ter črtnih kod”

BREZPLAČNO SVETOVANJE

“REŠITEV ZA ENOSTAVNO OBLIKOVANJE 
IN TISKANJE ETIKET TER ČRTNIH KOD”



Računalniški program za oblikovanje
in tiskanje etiket in črtnih kod

Podpira tiskanje črtnih kod vseh vrst

Omogoča tiskanje serijskih številk

Povezati ga je mogoče z zunanjim izvorom podatkov

Dinamično tiskanje  slik ali logotipov

Samodejno prilagajanje pisave glede na dolžino teksta

Enostavno in hkrati profesionalno oblikovanje etikete

Napreden predogled tiskanja z dejanskimi podatki izpisa

Kaj je SQ Label? Glavne prednosti:

7 x zakaj izbrati SQ Label:

100% GARANTIRAN PRIHRANEKKako boste prihranili?

100% ZADOVOLJSTVO

Pri razvoju smo skupaj z našimi strokovnjaki največ pozornosti namenili 
čimboljšemu izkoristku in povezljivosti v vaš proces dela. 

Z vsemi opcijami povezljivosti in uporabo vaših obstoječih podatkov lahko SQ 
Label hitro in enostavno vključite v vaš proces dela.

Glede na to, da lahko vsem zahtevam po etiketah, obrazcih, črtnih kodah 
ugodite, kar sami, boste na ta način prihranili vaš dragocen čas.

Tiskanje etiket in črtnih lahko opravite sami. 
Hitro in   enostavno!

Hitra in prijazna tehnična pomoč

Možnost integracije v vaše poslovno okolje

100% garancija zadovoljstva ali vrnemo denar

100% investicija brez tveganja

Rešitev lahko v celoti prilagodimo po vaših zahtevah

Rešitev lahko preoblečemo v vašo blagovno znamko

100% Unicode - Podpira tiskanje v vseh jezikih in pisavah

SQ Label je računalniški program s katerim lahko hitro in enostavno oblikujete 
in natisnete različne etikete z različnimi vrstami črtnih kod. Glavna prednost 
programa SQ Label je enostavnost uporabe in priladodljivost vašemu načinu 
dela.

SQ Label vsebuje vse potrebne funkcije, ki jih danes potrebujete pri 
oblikovanju etiket. Omogočena je podpora tiskanja standardiziranih 1D in 2D 
črtnih kod, s katerimi boste lahko opremili vašo embalažo in ugodili  vsem 
zahtevam vaših dobaviteljev.

SQ Label je postal obvezna oprema vsake pisarne!
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Pokličite nas in zaupali vam bomo, kako uporaba črtne kode zmanjša stroške !
Zminec 30, 
SI-4220 Ško�a Loka, 
Slovenija, EU www.priber.com

info@priber.com+386 (4) 51 26 740
+386 (4) 51 26 741


