
 Få din gratis opdatering til TP4.0 her: 

Log ind på TagPrint Pro portalen og download                                                   

www.HellermannTyton.com/tagprint-pro 

 Den nye VERSION 4.0 AF TagPrint Pro er 
næste niveau af det brugervenlige labeldesign og 
udskrivningssoftware i HellermannTyton printsystem. 
Den giver forbedret effektivitet inden for lednings- 
og komponentopmærkning, aktiv tagging og 
struktureret kabelidentifi kation. Med TagPrint Pro 
kan du udskrive enkeltjob, men også batchudskrivning 
til enten en eller fl ere printere på samme tid. 
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 TAGPRINT PRO 4.0 
LABELSOFTWARE TIL OPMÆRKNING 
AF LEDNINGER OG KOMPONENTER 

 MADE TO DESIGN 
•  Intuitive designværktøjer, der let manipulerer stregkoder, tekst og grafi k
• Designguider guider let en bruger gennem tilføjelsen af tekst, billeder og stregkoder for at 

oprette en label
• "What You See Is What You Get" (WYSIWYG) software til oprettelse af labels med praktiske 

rullemenuer og en bred vifte af designmuligheder
• Softwaren inkluderer hundredvis af clipart-billeder (eller importer dine egne)
• Vend, roter, drej eller spejlbillede af grafi k og tekst
• Alle HellermannTyton labels og mærker er allerede konfi gureret i databasen
• Opret forbindelse eller importer direkte fra andre databaser, herunder Excel, Access, tekstfi ler 

 SCAN - PRINT - FÆRDIG 
 Den nye HellermannTyton Print Automation er den kraftfulde workfl owassistent, der er 
indbygget i TagPrint Pro-labeldesignsoftware. Printautomatisering leverer en enkel, men 
kraftfuld løsning til at skabe labels i en brøkdel af tiden.

Kan øge labelproduktionshastigheden med op til 23 gange. Ved labelopgaver med højt miks / 
lavt antal kan du reducere arbejdstiden med 20% eller mere - især i fuld automatiseringstilstand.  

 NYE EGENSKABRER I 4.0 
 Valgfri guider hjælper dig let igennem labelopsætninger; 
Eksempler: Panel Label Wizard - Opret dynamiske 
endeløse baner med fl ere tekstelementer 

 Stregkoder skaleres 
automatisk til din label

 Excel funktioner i TagPrint Pro som fi lterfunktioner 
gør udprintningen af tabeller nem og hurtig 
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 Lav printjob grupper med "drag-n-drop" og 
udprint hele serier med en enkelt scanning eller 
en stregkode i det ny Print Automation 


