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Labelfouten controleren Tabblad “Fouten en informatie” in de apps “Aangepaste ontwerper”, “Tekstlabels” en “Afdrukpartner” 
(niet in de app “Aangepaste ontwerper Lite”)

Opdrachtherhaler Functie Objectkopieën in de apps “Aangepaste ontwerper” en “Tekstlabels” (niet in de app “Aangepaste 
ontwerper Lite”)

Labels op maat Tool Labelinstellingen
Externe gegevens Uitbreidingen “Importeren vanuit Excel” en “Geavanceerd importeren”

Flip-Flop Uitbreiding Flip-Flop voor de apps “Aangepaste ontwerper Lite”, “Aangepaste ontwerper” en 
“Tekstlabels”

Grafi sche modus Apps “Aangepaste ontwerper Lite” en “Aangepaste ontwerper”
Taakbestanden Tool Gegroepeerd afdrukken
Lijnmodus App “Tekstlabels”

Objecten vergrendelen Niet beschikbaar in labelbestanden. Wanneer u de tool “Sjabloon-editor” gebruikt, kunnen objecten 
gedefi nieerd als Statisch niet worden bewerkt door personen die het sjabloon gebruiken

Bedrukbare instelling voor 
objecten Alleen weergave - Niet geprinte objecteigenschap in uitbreiding “Sjabloon-editor”

Printer/Onderdeel koppelen Tool Labelinstellingen

Geïmporteerde gegevens 
vernieuwen

De uitbreidingen “Importeren vanuit Excel” en “Geavanceerd importeren” bevatten een instelling om 
gegevens te vernieuwen wanneer het bestand wordt geopend of geprint. Met de knop Updates kunt u 
gegevens die worden weergegeven in deze uitbreidingen op elk moment actualiseren

Weergave draaien Tabblad “Weergave-instellingen” in de apps “Aangepaste ontwerper Lite”, “Aangepaste ontwerper” en 
“Tekstlabels”

Opgeslagen schema’s 
(gegevensimport en -serialisatie) Uitbreidingen “Geavanceerd importeren” en “Geavanceerde serialisatie”

Serialisatie

Uitbreidingen “Serialisatie” en “Geavanceerde serialisatie” voor de apps “Aangepaste ontwerper Lite”, 
“Aangepaste ontwerper” en “Tekstlabels”. In de uitbreiding “Serialisatie” is eenvoudige numerieke, 
alfabetische of alfanumerieke serialisatie mogelijk. In de uitbreiding “Geavanceerde serialisatie” zijn 
meerdere serialisatietellers en aanvullende gegevenstypes zoals achttallig mogelijk

Sjablonen Uitbreiding “Sjabloon-editor” en app “Afdrukpartner”

Verticale marges bijsnijden
Apps “Aangepaste ontwerper Lite” en “Aangepaste ontwerper”. In plaats van ruimte boven tekst bij te 
snijden in een tekstobject, versleept u het object naar de gewenste plaats. U kunt het tekstvak 
gedeeltelijk naast het label slepen indien nodig

Rijkopieën gebruiken Gedeelte Ingesneden krimpkousen weergeven op “Nieuwe” pagina in de apps “Aangepaste ontwerper” 
en “Tekstlabels” (niet in de app “Aangepaste ontwerper Lite”)

Draadmerker Lijnen herhalen om instelling in te vullen op tabblad Teksteigenschappen in de app “Tekstlabels”

 Weet u niet zeker waar u veelgebruikte functies van de LabelMark-software kunt vinden wanneer u Brady 
Workstation-apps gebruikt? In de onderstaande tabel vindt u de LabelMark-functie en zijn equivalent in Brady 
Workstation. Daarna kunt u de vereiste app downloaden in de Brady App Store* als u deze nog niet heeft. 
Meer informatie vindt u in de helpfunctie van de app zelf.
TIP: *Als u niet verbonden bent met internet om de apps te downloaden uit de Brady App Store, gaat u naar 
Workstation.BradyID.com op een aangesloten computer, downloadt u de app op verwijderbare media en 
installeert u deze op de losgekoppelde computer. U vindt de nodige instructies op de website. 
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