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SOFTWARE IN DE KIJKER 

De beste apps voor LabelMark 6! 
 
Brady Workstation biedt nu twee handige apps aan als aanvulling op de LabelMark™ 6-
labelontwerpsoftware: Data-automatisering en Printpartner. Beide apps zijn uiterst geschikt om 
consistente labels te maken. Maar welke app beantwoordt het best aan uw verwachtingen? 
 
Om dat te bepalen, moet u weten wat u op uw labels print en hoe u deze print. 
 
Hoe consistent zijn uw labels? Zijn uw labels voor 90% identiek en verandert u enkel het serienummer, 
datum of tijdstip, of de omschrijving? Als de consistentie van labels belangrijk voor u is, zal één van de 
aanvullende apps, Data-automatisering of Printpartner, een grote hulp zijn voor u. 
 
 
Kies de beste app aan de hand van de volgende vragen: 
 

 
 
 
 

Scenario 1:  Brady Workstation Printpartner 
 
Brady Workstation Printpartner is een handige app waarmee u de consistentie van labels kunt garanderen 
wanneer verschillende gebruikers labelsjablonen ontwerpen en labelgegevens invoeren. Printpartner 
maakt gebruik van een vergrendeld labelsjabloon waarop gegevens ingevoerd kunnen worden. De app kan 
zelfs gegevens uit Excel importeren. 
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SOFTWARE IN DE KIJKER 

Printpartner vormt de beste aanvulling op LabelMark 6 als: 
 

 een hoog percentage van de labels hetzelfde sjabloon gebruikt; 

 verschillende gebruikers verantwoordelijk zijn voor het ontwerp van labelsjablonen en de 
invoer van labelgegevens. 

 
In dit scenario kunt u labelsjablonen maken met LabelMark 6 en Printpartner gebruiken om 
labelgegevens in te voeren, zonder dat onbedoelde wijzigingen aan de labelsjablonen mogelijk zijn. 
 
 
 

Scenario 2:  Brady Workstation Data-automatisering 
 
Brady Workstation Data-automatisering gebruikt CSV-bestanden om uw gegevens in te vullen op een 
vooraf gedefinieerd labelsjabloon. Brady Workstation Data-automatisering werkt met LabelMark 6-
labelsjablonen en voert automatisch labelgegevens in. 
 
Data-automatisering vormt de beste aanvulling op LabelMark 6 als: 
 

 een hoog percentage van de labels hetzelfde sjabloon gebruikt; 

 verschillende gebruikers verantwoordelijk zijn voor het ontwerp van labelsjablonen en de 
invoer van labelgegevens; 

 labelgegevens als CSV-bestanden kunnen worden geëxporteerd uit een ERP-database 
(zoals SAP). 

 
In dit scenario kunt u labelsjablonen maken met LabelMark 6 en automatisch labelgegevens invoeren 
met Data-automatisering. 
 
 
 

Scenario 3:  LabelMark™ 6-labelontwerpsoftware 
 
De LabelMark™ 6-labelontwerpsoftware is uitstekende software om ter plaatse labels of labelsjablonen 
te maken. Het gebruiksvriendelijke menu geeft u direct toegang tot alles wat u nodig heeft om snel labels 
te creëren. LabelMark 6 ondersteunt zowel standaard labelwerk als geavanceerde gegevensinvoer. 
 
LabelMark 6 zonder aanvullende apps is de beste keuze als: 
 

 de meeste labels van elkaar verschillen; 

 dezelfde gebruiker verantwoordelijk is voor het ontwerp van labelsjablonen en de invoer 
van labelgegevens. 

 


