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Aangepaste ontwerper LITE
Aangepaste ontwerper Lite is de perfecte tool wanneer een eenvoudige label-editor volstaat om tekst, 
barcodes, afbeeldingen en vormen aan uw labels toe te voegen. Met deze "no-nonsense"-app voor het 
bewerken van labels kunt u ook labels aanpassen die in andere Brady Workstation-apps werden gecreëerd.

Voor meer informatie: www.bradyeurope.com/bradyworkstation ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

Aangepaste ontwerper
Wanneer u alle functies voor labelcreatie nodig heeft om uw werk te kunnen stroomlijnen en uw investering 
te maximaliseren, dan is de app "Aangepaste ontwerper" de perfecte keuze. Deze professionele app voor 
het bewerken van labels omvat alle functies van Aangepaste ontwerper Lite en nog veel meer.

Licentie/activering Gratis - geen activering vereist Activering van betaalde licentie vereist
Labels bewerken
Tekst, barcodes, afbeeldingen, eenvoudige vormen, datum-/tijdobjecten • •
Objecten rangschikken • •
Objectkleuren • •
Grootte en positie van objecten bepalen • •
TextArt, Tekst op boog •
Objecten uitlijnen, objecten gelijkmatig spreiden, objecten groeperen, aangepaste 
rotatie-instellingen •

Kopieën van gekoppelde objecten •
Zoeken/vervangen •
Labelbeheermenu •
Ongedaan maken/opnieuw uitvoeren Max. 3 stappen Onbeperkt
Aantal labels toegestaan per bestand 200 10.000

Barcodes Code 39, Code 128
Code 39, Code 93, Code 128,  

DataMatrix, EAN/JAN, GS1-128, 
HIBC, I 2 van 5, PDF417, QR, UPC

Datum-/tijdnotatie • •
Datum/tijd vernieuwen bij openen of afdrukken van bestand •
Datum/tijd aanpassen of verhogen •
Tekstopmaak
Basisinstellingen - lettertype, formaat, vet/cursief/onderstreept, automatisch 
aanpassen • •

Verbreden/versmallen, regelafstand aanpassen, verticale tekst • •
Horizontale en verticale uitlijning • •
Subscript/superscript •
Achtergrond-/voorgrondkleuren omkeren •
6 en 9 tekens onderstrepen •
Label- en weergave-instellingen
Weergave van een of meerdere labels • •
Liggend/staand, labelweergave draaien • •
Labelmateriaal in printer gebruiken (alleen bepaalde printermodellen) • •
Uitlijninstellingen, besturingselementen voor kopiëren labels weergeven/verbergen •
Framelabels •
Gedeelde uitvoer (labelformaat groter dan tapeformaat) •
Data 2e zijde dupliceren (alleen dubbelzijdige krimpkousen) •
Ingesneden krimpkousen behandelen als één label •
Labelfouten en -informatie •
Ondersteunde printers
Brady-benchtopprinters • •
Draagbare Brady-printers • •
Niet-Brady-printers •
Gegevens importeren
Importeren vanuit Excel • •
Serialisatie • •
Geavanceerde serialisatie •
Geavanceerd importeren •
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