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1

Nieuw in versie 2015 o.a.:
-

2

Heeft afbeeldingen voor de Amerikaanse GHS “Hazard Communications Standard”;
Geschikt voor Windows 10, Server 2012 R2 SP1;
nieuwe barcodes: GridMatrix, DotCode;

Codesoft om etiketten mee te ontwerpen en printen

Compatibel met de moderne Windows en Windows Server versies.
Op het etiket komen de vaste en variabele gegevens.
Codesoft kan direct naar printers etiketten uitprinten.
Het kan dienen als etiket layaout voor het product Sentinel PrintPack.

3

Licentie uitleg

1 THT
Men kan naar 1 thermal printer data sturen. Wil men naar een andere printer dtaa sturen dan moet
men het hele software pakket de-installeren. Daarna opnieuw installeren en een andere printer kiezen.
3 THT
Als bij 1 THT maar dan 3 printers.
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Systeemvereisten

Installatie vraagt beheerdersprivileges
Besturingssysteem
Voor Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7 SP1, Windows® Vista SP2,
Windows® Server 2012 R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008 R2 SP1, en
Windows® Server 2008 SP2
Geheugen
2 GB RAM met Windows® 10
1 GB RAM met Windows® 8.1
1 GB RAM met Windows® 7
1 GB RAM met Windows® Server 20012 R2 (2 GB aanbevolen)
1 GB RAM met Windows® Server 2008 (2 GB aanbevolen)
1 GB RAM met Windows® Vista (2 GB aanbevolen)
1 GB RAM met Windows® Server 2003
1 GB RAM met Windows® XP
Harde schijfruimte
Een harde schijf met tenminste 500 MB vrije schijfruimte
Display
Minimum: 800 x 600 High Color – 16 bit
Aanbevolen: 1024 x 768 True Color - 32 bit
Ondersteunende software
Microsoft® Internet Explorer 7.0 SP1 of later
Microsoft® Data Access Components 2.8 (MDAC) of groter
Microsoft® .NET Framework 3.5
Adobe Acrobat Reader 9.0
Aanvullende vereisten
Systeem moet toegang tot het internet hebben (software sleutel)
USB-poort als er gebruik gemaakt wordt van een USB-sleutel (hardware sleutel)
CD-ROM drive
Muis

5
5.1

Specificaties in het kort
Thermische printers

Ondersteuning voor meer dan 2.800 thermische en thermische overdrachtsprinters, plus elke
Windows printer

5.2

Overigen

Ondersteunt meer dan 100 barcode symbolen zodat er eenvoudig aan industriële normen kan worden
voldaan
Geavanceerde RFID-label ondersteuning
Het systeem dient over internettoegang te beschikken of over een speciale USB-poort beschikken
Grafische ondersteuning voor meer dan 45 formaten, waaronder BMP, EPS, IMG, JPEG, MAC, PCX,
TIFF, WPG, en meer

Copyright / Auteursrecht MOXOM

www.moxom.nl

bladz 2 van 4

Nauwkeurige WYSIWYG (What You See Is What You Get) resultaten vanaf het scherm naar het
geprinte etiket
CODESOFT VM wordt volledig ondersteund en is getest om te draaien op virtuele machines.

6

Versies uitgelegd en vergeleken: Pro, Enterprise, VM versie

CODESOFT Pro is een geweldig uitgangspunt om te voldoen aan uw onmiddellijke
etiketteringbehoeften. CODESOFT Pro is alleen beschikbaar als enkele gebruikerslicentie en is
beperkt tot 3 printers.
CODESOFT Enterprise heeft onbeperkte printerondersteuning en is verkrijgbaar met netwerk
(meerdere gebruikers) licentie. Naarmate uw bedrijf groeit, is CODESOFT Enterprise schaalbaar om
aan uw bedrijfsvoorschriften te blijven voldoen.
Opmerking: Om CODESOFT op een virtuele machine te kunnen draaien, dient er een VM-licentie
aangeschaft te worden.
Laat de vergelijkingstabel aan de rechterkant u helpen beslissen welke CODESOFT editie goed voor
uw bedrijf is.

Laat de vergelijkingstabel u helpen beslissen welke CODESOFT editie goed voor uw bedrijf is.
CODESOFT
Pro Enterprise
Algemeen
Alleen-afdrukken versie
x
UNICODE
x
x
Netwerkversie
x
Virtueel machineproduct beschikbaar (getest en ondersteund op virtuele
x
machines
Printercodeconverter
x
x
Meerdere niveaus ongedaan maken
(40)
(40)
Document automatisch opslaan
x
x
Wachtwoord (enkel niveau)
x
x
Verborgen (niet afdrukbare) objecten
x
x
Import grafische opmaken
x
x
GHS Hazard afbeeldingen
x
x
Kleurenondersteuning
x
x
Kleur-grafische reductie
x
x
Grafische barcodes
(Alles) (Alles)
Interne printer barcodes
x
x
Circulaire barcodes
x
TextArt
x
x
Rich Text Fields (RTF)
x
Listfield
x
Positionering object
x
x
Commandoregel-opties
x
Voorinzage etiket
x
x
Wachtwoordbescherming op meerdere niveaus
x
Volledige verantwoording
x
x
Voorinzage afbeeldingen/etiketten
x
x
Meertalige ondersteuning
x
x
Exporteer etiket als een afbeelding
x
Importeren uit FTP
x
x
Word woordafbrekingsoptie
TCP/IP afdrukken
x
x
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OLE-objecten
Pas-in-kader optie
RF-labelbeheer
Ondersteunt meer dan drie printers
Objecten vergrendelen/ontgrendelen

x

(3)

x
x
x
Onbeperkt
x

Beheer gegevensbron
Flexibel datum stempelen
Flexibel tijd stempelen
Waarden/picklijst voorstellen
Variabele grafische afbeeldingen
Gedeelde variabelen
Waarde van een bestand
Uitvoermasker
Basis voor het tellen
Gekoppelde tellers
Voeg een offset aan een datum toe
Waarde verzamelen

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
(Dec/alf)(Alles)
x
x
x
x
x

Beheer database
Zoekopdracht aanmaken/bewerken
Zoekopdracht opslaan
Rasterweergave/afdrukken
ASCII database/ODBC/OLE DB
Meerdere tabellen
Filters op tabellen
Database manager - standaard opties
Database manager - opties voor afdrukken in partijen
SQL-modus
Tools
Job Modifier
UCC/EAN 128 wizard, MaxiCode wizard
Lettertype downloader
COMet
Gebruikersbeheerder
Gebruik Form Viewer om aangepaste gebruikersinterfaceschermen die gemaakt
zijn met Form Designer te bekijken
Afdruklogbestand
Programmeerbaarheid
ActiveX Basic
ActiveX versie 2/Active X versie 1
UFO lezen
Vormbeheer
Aanpasbaar
Stel invoeropmaak in
Minimale lengte invoer
Automatische aanwijzing
Add-ons
Command File Interpreter (CFI) add-on, alleen voor edities voor enkele
gebruikers (extra kosten)
POF configuratiemanager (extra kosten)
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