
ซอฟต์แ์วร์ ์BarTender® โดย Seagull Scientific ช่ว่ยแปลงข้อ้มููลให้อ้ยูใ่นร์ปูฉลาก บาร์โ์ค้ด้ เอกสาร์ และ RFID ที่่�เป็นต์วัข้บัเค้ล่�อนธุรุ์กจิ มูบ่ร์ษิัทัี่นับพันัจากห้ลากห้ลายอตุ์สาห้กร์ร์มูเช่่�อมูั�นใน BarTender ที่่�มูา
พัร์อ้มูร์ะบบต์ดิฉลากและที่ำาเค้ร์ ่�องห้มูายซ่�งสามูาร์ถช่ว่ยให้ธุ้รุ์กจิข้องพัวกเข้าดำาเนินต์อ่ไปไดอ้ยา่งต์อ่เน่�อง ดว้ยค้วามูร์ว่มูมูอ่กนัร์ะห้วา่งสำานักงานให้ญ่ก่บัฝ่่ายพัฒันาซอฟต์แ์วร์ใ์นเมูอ่งเบลเลอว ูร์ฐัวอช่งิต์นั ปร์ะเที่ศ
สห้ร์ฐัอเมูร์กิา ร์วมูที่ั�งสำานักงานสาข้าในเมูอ่งมูาดร์ดิ กร์งุไที่เป และโต์เกย่ว ซอฟต์แ์วร์ ์BarTender จง่มูใ่ห้บ้ร์กิาร์ในกวา่ 150 ปร์ะเที่ศผ่่านเค้ร์อ่ข้า่ยพันัธุมูติ์ร์ในพั่ �นที่่�ที่ ั�วโลก

คู้มู่อ่อา้งองิฉบบัยอ่สำาห้ร์บั BarTender® Software

มูร่์ุน่อะไร์บา้ง และฉันจะเลอ่กร์ุน่ที่่�เห้มูาะสมูไดอ้ยา่งไร์

ร์ุน่ที่่�สงูกวา่จะมูค่้ณุสมูบตั์ทิี่ ั�งห้มูดข้องร์ุน่ที่่�ต์ำ�ากวา่

นมูอ่อาช่พ่ัเป็นร์ุน่ที่่�เห้มูาะกบัธุรุ์กจิและห้น่วย
งานข้นาดเล็ก มูอ่นิเต์อร์เ์ฟซที่่�ใช่ง้านงา่ยพัร์อ้มู
ดว้ยการ์เข้า้ร์ห้สั RFID ซ่�งช่ว่ยให้ค้้ณุสามูาร์ถ
ใช่ป้ร์ะโยช่นจ์ากฐานข้อ้มููล สเปร์ดช่ต่์และไฟล ์
อ่�น ๆ สำาห้ร์บั การ์ออกแบบบตั์ร์และฉลากที่่�ซบั
ซอ้นได ้

ฟังกช์่ ั�นห้ลกั:

• ลดการ์บำาร์งุร์กัษัาดา้นฉลากดว้ย 
Intelligent Templates™

• จดัพัมิูพัง์านที่่�ซบัซอ้นไดง้า่ยข้่ �นดว้ย
แบบ ฟอร์ม์ูการ์นำาเข้า้ข้อ้มููลที่่�สามูาร์ถ
กำาห้นดค้า่ได ้

• เพัิ�มูค้วามูถกูต์อ้งแมู่นยำาข้องข้อ้มููลโดย
การ์เช่่�อมูต์อ่กบัไฟลแ์ละฐานข้อ้มููล

• เพัิ�มูผ่ลติ์ภาพัดว้ยเค้ร์ ่�องมูอ่ออกแบบที่่�
ที่ร์งปร์ะสทิี่ธุภิาพั

P PROFESSIONAL

ร์ุน่พั่ �นฐานสำาห้ร์บัผู่ใ้ช่เ้ร์ ิ�มูต์น้น่�เป็นร์ุน่
ที่่�เห้มูาะกบัธุรุ์กจิและห้น่วยงานข้นาด
เล็ก ที่่�ต์อ้งการ์จดัที่ำาฉลากอยา่งงา่ย ๆ 
และร์วดเร์ว็ ร์วมูถง่ร์องร์บัข้อ้มููลห้ลาก
ห้ลายจาก ไฟล ์Excel ห้ร์อ่ CSV

ฟังกช์่ ั�นห้ลกั:

• สร์า้งฉลากค้ณุภาพัเช่งิ
พัาณิช่ยข์้่ �นภายในห้น่วยงาน

• เช่ ่�อมูต์อ่กบัไฟล ์Excel ห้ร์อ่ 
CSV ให้ก้บัข้อ้มููลที่่�เปล่�ยนแปลง
ได ้

• เป็นโซลชู่นับนเค้ร์อ่ข้า่ยที่่�ช่ว่ย
ให้ผู้่ใ้ช่ห้้ลายค้นสามูาร์ถ
จดัการ์ เที่มูเพัลต์และงานพัมิูพั ์
ได ้

• ลดข้อ้ผ่ดิพัลาดและข้องเสย่ใน 
กร์ะบวนการ์

S STARTER

ร์ุน่อตั์โนมูตั์เิป็นร์ุน่ที่่�สมูบรู์ณแ์บบสำาห้ร์บั ธุรุ์กจิที่่�
กำาลงัมูองห้าร์ะบบต์ดิฉลากอตั์โนมูตั์เิพั่�อเพัิ�มู
ค้วามูเร์ว็และค้วามูแมู่นยำา และจดัห้าเค้ร์ ่�องมูอ่
ในการ์จดัการ์และร์วมู ฉลากร์วมูถง่การ์พัมิูพั ์
เอกสาร์ดว้ยร์ะบบ  ธุรุ์กจิข้ององค้ก์ร์

ฟังกช์่ ั�นห้ลกั:

• เพัิ�มูค้วามูมูป่ร์ะสทิี่ธุภิาพัดว้ยการ์บรู์ณา
การ์แบบไร์ร้์อยต์อ่ให้ก้บัร์ะบบธุรุ์กจิแที่บ
ที่กุแห้ง่

• ผ่สานการ์ที่ำางานในร์ะบบธุรุ์กจิข้องค้ณุ
ได ้ต์ามูค้วามูช่อบใจดว้ย .NET SDK 
และการ์เข้า้ถง่ API

• ลดการ์บำาร์งุร์กัษัาดา้นฉลากดว้ย 
Intelligent Templates™

• สามูาร์ถดำาเนินการ์พัมิูพัไ์ดอ้ยา่ง
ปลอดภยั

A AUTOMATION

ร์ุน่องค้ก์ร์เป็นร์ุน่ที่่�สมูบรู์ณแ์บบสำาห้ร์บั ธุรุ์กจิ
ที่่�ดำาเนินกจิการ์ในอตุ์สาห้กร์ร์มูที่่�มู ่การ์
กำากบัดแูลห้ร์อ่ค้ร์อบค้ลมุูสถานที่่�  ห้ลายแห้ง่
ซ่�งจำาเป็นต์อ้งค้วบค้มุูการ์ออกแบบและการ์
พัมิูพัท์ี่ั�วที่ั�งองค้ก์ร์

ฟังกช์่ ั�นห้ลกั:

• สามูาร์ถดำาเนินการ์จดัพัมิูพัแ์ละอนุมูตั์ิ
ลำาดบังานผ่่านเว็บไดจ้ากที่กุที่่�ที่กุเวลา

• ค้งค้วามูมูป่ร์ะสทิี่ธุภิาพัสงูในร์ะดบั
กา้วห้นา้อยูต่์ลอดเวลา

• สามูาร์ถจดัการ์ ให้ค้้วามูปลอดภยั และ
ค้วบค้มุูโซลชู่นัที่ั�งห้มูดข้องค้ณุไดท้ี่ั�ว 
ที่ั�งสถานที่่�จดัพัมิูพั ์

• สามูาร์ถปฏิบิตั์ติ์ามูกฎร์ะเบย่บ
อตุ์สาห้กร์ร์มูที่่�กำาห้นดสงูสดุได ้

E ENTERPRISE

เร์ ิ�มูต์น้ดว้ย BarTender ร์ุน่ที่ดลองใช่ ้30 วนัไดเ้ลยวนัน่�

ลองใช่ค้้ณุสมูบตั์หิ้ลกัเห้ลา่น่�และอก่มูากมูายไดใ้นร์ุน่องค้ก์ร์ (Enterprise Edition) ที่่�มูค่้ณุสมูบตั์คิ้ร์บถว้นข้องเร์าไดน้านถง่ 30 วนัโดยไมู่มูค่้า่
ใช่จ้า่ย
www.SeagullScientific.com

https://www.seagullscientific.com/?utm_medium=print&utm_source=brochure&utm_campaign=www&utm_content=url


 อตุ์สาห้กร์ร์มู  BarTender ต์อบโจที่ยค์้วามูต์อ้งการ์ดา้นการ์ต์ดิฉลากข้องลกูค้า้ไดอ้ยา่งไร์บา้ง

ห่ว่งโซ่อุ่ปุทาน BarTender ช่ว่ยในการ์สร์า้งมูาต์ร์ฐานให้ก้บักร์ะบวนการ์ต์ดิฉลากต์ลอดห้ว่งโซอ่ปุที่าน  สร์า้งแบบจำาลองเสมูอ่น (digital twins) 
ที่่�มูค่้วามูโปร์ง่แสงและค้วามูเร์ว็ที่่�สามูาร์ถที่ำางานร์ว่มูกนักบัร์ะบบอ่�น ๆ ได ้

เคมีภีัณัฑ์ ์ ผู่ผ้่ลติ์ ผู่จ้ดัจำาห้น่าย และผู่น้ำาเข้า้เค้มูภ่ณัฑ์ท์ี่ั�วโลกเช่่�อมูั�นวา่ BarTender จะสามูาร์ถช่ว่ยให้พ้ัวกเข้าสามูาร์ถปฏิบิตั์ติ์ามูกฎและข้อ้บงัค้บั เก่�ยวกบัการ์ต์ดิฉลาก 
กร์ะบวนการ์ซเ่ร์ย่ลไลซเ์ซช่นั (serialization) และค้วามูปลอดภยัที่่�เพัิ�มูข้่ �นเร์ ่�อย ๆ

อุาห่ารและเคร่�อุง
ดื่่�มี

BarTender เป็นเที่ค้โนโลยช่่ ั�นนำาสำาห้ร์บัอตุ์สาห้กร์ร์มูอาห้าร์ที่่�ช่ว่ยลดค้วามูซบัซอ้นข้องข้อ้กำาห้นดเฉพัาะสำาห้ร์บัการ์ที่ำางานร์ว่มูกนัในการ์ที่ำาธุรุ์กจิการ์ค้า้
ร์ะห้วา่งห้น่วยงานธุรุ์กจิกบัห้น่วยธุรุ์กจิ การ์ต์ดิฉลากอาห้าร์ และการ์ต์ร์วจสอบยอ้นกลบัที่่�ร์กัษัาห้ว่งโซอ่ปุที่านอาห้าร์ที่ั�วโลกให้ป้ลอดภยั

การดูื่แลสุุขภัาพ BarTender ไดร้์บัค้วามูไวว้างใจให้น้ำามูาใช่ใ้นโร์งพัยาบาล ร์า้นข้ายยา ห้อ้งปฏิบิตั์กิาร์ และค้ลนิิกที่ั�วโลก เพัร์าะสามูาร์ถให้ค้้วามูถกูต์อ้งแมู่นยำาในการ์ต์ดิต์ามู
การ์ดแูลค้นไข้แ้ละห้ว่งโซอ่ปุที่านไดต้์ามูที่่�ต์อ้งการ์

อุปุกรณท์างการ
แพทย์ ์

ผู่ผ้่ลติ์อปุกร์ณท์ี่างการ์แพัที่ยไ์วว้างใจ BarTender ในเร์ ่�องค้วามูน่าเช่่�อถอ่และค้วามูปลอดภยั เพัร์าะค้วามูปลอดภยัข้องค้นไข้เ้ป็นใจค้วามูสำาค้ญั่ข้องข้อ้บงัค้บั 
UDI ร์ะดบัค้วามูปลอดภยัจง่ต์อ้งอยูใ่นร์ะดบัสงูสดุเสมูอ

เวชภัณัฑ์ ์ ผู่บ้ร์ร์จหุ้บ่ห้อ่และผู่ผ้่ลติ์เวช่ภณัฑ์ต์์า่งเช่ ่�อมูั�นใน BarTender วา่สามูาร์ถช่ว่ยให้พ้ัวกเข้าสามูาร์ถปฏิบิตั์ติ์ามูกฎข้อ้บงัค้บัจำานวนมูากในการ์ต์ดิต์ามูสถานะการ์สง่
สนิค้า้ที่ั�วโลกสำาห้ร์บัยาที่่�ต์อ้งสั�งโดยแพัที่ย ์

การคา้ปลกี BarTender เป็นเค้ร์ ่�องมูอ่สำาห้ร์บัจดัที่ำาฉลากบาร์โ์ค้ด้และ RFID ให้ก้บัธุรุ์กจิเพั่�อให้ส้อดค้ลอ้งกบัข้อ้กำาห้นด เที่ค้โนโลย ่และมูาต์ร์ฐานที่่�พัฒันาอยา่งร์วดเร์ว็ใน
สภาพัแวดลอ้มูการ์ค้า้ปลก่ที่่�มูก่าร์แข้ง่ข้นัสงูอยา่งเช่น่ในปัจจบุนั

การบินิและอุวกาศ ดว้ยการ์ต์ดิต์ามูและบำาร์งุร์กัษัาช่ิ �นสว่นอยา่งถกูต์อ้งแมู่นยำาที่ั�วที่ั�งห้ว่งโซอ่ปุที่านข้องการ์บนิและอวกาศและการ์ป้องกนัปร์ะเที่ศช่ว่ยให้ส้ามูาร์ถปฏิบิตั์ไิดต้์ามูข้อ้
กำาห้นดดา้นกฎร์ะเบย่บ ปร์บัปร์งุค้วามูปลอดภยั และป้องกนัการ์โจร์กร์ร์มูและการ์ปลอมูแปลงอะไห้ล.่ 

ภัาพรวมีคณุสุมีบิตัิหิ่ลกั
เคร่�อุงมีอุ่อุอุกแบิบิ BarTender: จดัที่ำาฉลากและออกแบบเอกสาร์ไดง้า่ย ๆ ปร์บัเปล่�ยนได ้และมูป่ร์ะสทิี่ธุภิาพั ซ่�งช่ว่ยลดการ์บำาร์งุร์กัษัาฉลากและเพัิ�มูปร์ะสทิี่ธุภิาพัการ์พัมิูพัไ์ดส้งูสดุ

Intelligent Templates™: พัมิูพัช์่ดุข้อ้มููลที่่�มูากมูายและออกแบบฉลากไดจ้ากไฟลฉ์ลากเดย่ว ดำาเนินการ์เช่่�อมูโยง (cascade) การ์เปล่�ยนแปลงที่ั�วที่ั�งองค้ก์ร์ข้องค้ณุในที่นัที่เ่พั่�อจดัการ์ธุรุ์กจิที่่�เปล่�ยนแปลงและการ์
เปล่�ยนแปลงข้องสภาพัแวดลอ้มูต์ามูการ์กำากบัดแูล

ผสุานการทำางานรว่มีกนักบัิระบิบิธุุรกจิ: ผ่สานการ์ที่ำางานร์ว่มูกนัร์ะห้วา่งร์ะบบ ERP, WMS, MES ห้ร์อ่ร์ะบบธุรุ์กจิใด ๆ เพั่�อจดัพัมิูพัเ์อกสาร์และฉลากโดยอตั์โนมูตั์ ิลดข้อ้ผ่ดิพัลาด และปร์บัปร์งุปร์ะสทิี่ธุภิาพัให้ด้ข่้่ �น

จดัื่พมิีพแ์ละอุนุมีตัิลิำาดื่บัิงานผา่นอุนิเติอุรเ์น็ติไดื่จ้ากทุกที�ทุกเวลา: จดัพัมิูพัแ์ละอนุมูตั์ลิำาดบังานจากเว็บบร์าวเซอร์บ์นอปุกร์ณต์์า่ง ๆ ไดอ้ยา่งปลอดภยั

ระบิบิจดัื่การเอุกสุารแบิบิรวมีศูนย์:์ จดัการ์เอกสาร์ BarTender สร์า้งลำาดบังาน ต์ั�งค้า่ค้วามูปลอดภยั กำาห้นดบที่บาที่ จบัภาพัห้ลกัฐานการ์ต์ร์วจสอบที่่�เสร์จ็สมูบรู์ณ ์ร์วมูถง่ลายเซน็อเิล็กที่ร์อนิกส ์

ต์ดิต์ามูการ์เปล่�ยนแปลงข้องเอกสาร์ และเร์ย่กค้น่การ์แกไ้ข้เอกสาร์กอ่นห้นา้
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ซอฟต์แ์วร์ ์BarTender เป็นโซลชู่นัที่่�ไดร้์บัค้วามูไวว้างใจในห้ลากห้ลายอตุ์สาห้กร์ร์มูซ่�งค้ร์อบค้ลมุูถง่ห้ว่งโซอ่ปุที่าน การ์ดแูลสขุ้ภาพั อาห้าร์
และเค้ร์ ่�องด่�มู การ์ค้า้ปลก่ การ์บนิและอวกาศ และอ่�น ๆ อก่มูากมูาย

คู้มู่อ่อา้งองิฉบบัยอ่สำาห้ร์บั BarTender® Software

http://www.SeagullScientific.com

