
ORIGINÁLNÍ SOFTWARE PRO NÁVRH A TISK ETIKET
Originální řešení WinORCHIS vzniklo na základě dlouholetých zkušeností s technologií tisku čáro-
vého kódu na termotransfer tiskárnách TOSHIBA. Je speciálně navrženo pro optimální komunikaci  
s běžně dostupnými tiskárnami většiny renomovaných výrobců. Zejména tiskárnám TOSHIBA byla 
však při vývoji věnována největší pozornost. Umožňuje nejen tisk pomocí standardních či uživatel-
ských ovladačů operačního systému, ale využívá také přímý přístup k tiskovému interpreteru čímž 
zjednodušuje a zrychluje komunikaci tiskárny a aplikačního software. WinORCHIS je možné použít 
také pro tisk etiket na klasických tiskárnách pomocí originálních ovladačů.
Tiskárny používají pro tisk vnitřní písma, většinou základní znaky ASCI kódu. Díky software  
WinORCHIS  můžete použít jakékoliv instalované písmo, OpenType, TrueType a využít tak kompletní 
lokalizovanou znakovou sadu. 

Intuitivní ovládání
Uživatel, který má základní zkušenost s ovládáním systému Windows, je v krátké době schopen 
začít navrhovat vlastní etikety, aplikovat čárové kódy, vytvářet a vkládat jednoduchou grafiku a 
profesionálně tisknout etikety. Pro dotisk předtištěných etiket je možné využít skenované etikety 
jako masky a dotiskované údaje tak zcela přesně umístit do vyhrazeného prostoru. Tato možnost 
výrazně šetří čas i materiál a minimalizuje tisk znehodnocených etiket.

Speciální funkce
Program disponuje širokou paletou funkcí speciálně připravených právě pro tisk etiket.

řešení pro tisk a návrh etiket

Funkce číslování (serializace)
Program umožňuje produkovat vzestupné i sestupné čí-
selné řady na etiketách. Lze vytvořit také nestandardní  
konstrukce s cyklickým číslováním na základě složené 
masky.

Volný formát etiket
Každé vytvořené etiketě lze nastavit přesnou vlastní 
velikost, která je omezena pouze rozměry etikety a tis-
kárny. Je možné změnit i výsledné rozlišení tisku, což vy-
razně usnadní migraci etiket mezi tiskárnami s různým 
rozlišením tisku. 

Zadávání údajů před tiskem
Pokud je nutné některé údaje na etiketě operativně mě-
nit  až těsně před tiskem, umožňuje software tisk jed-
notlivých etiket až po vyplnění příslušných údajů v dialo-
gu sofware (až 10 textových nebo číselných údajů).
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Ochrana pomocí přístupových práv
Variantně je možné software vybavit modulem pro říze-
ní přístupových práv. Existují potom tři úrovně oprávně-
ní 1) tisknout, vytvářet etikety a ukládat je  2) tisknout 
a vytvářet etikety 3) pouze tisknout etikety. 
Této funkce je vhodné využít zejména v provozech kde 
dochází ke střídání obsluhy.

Knihovny grafických symbolů
Spolu s programem jsou dodávány fonty s vektorovými 
symboly z oblasti elektrotechniky, nebezpečných látek, 
obalových materiálů, způsobu údržby a další.

Dávkový tisk z datových souborů
Texty, grafické objekty a čárové kódy mohou být do vý-
sledné etikety dosazovány z externího datového zdro-
je příslušné struktury. Lze tak velmi snadno a rychle 
navázat tisk etiket přímo na vlastní výrobu či obchod-
ní proces.

Bezobslužný tisk
Software je možné spouštět ve speciálním módu, kdy 
uživatel pouze spustí software s příslušnými parametry 
bez nutnosti otevírat vlastní aplikační prostředí. 

Speciální funkce
Pro speciální použití je možné software díky jeho mo-
dulární architektuře přizpůsobit i nestandardním poža-
davkům uživatelů. Typickým příkladem je použití soft-
waru v kombinaci s účetními aplikacemi jako je napří-
klad MONEY S3.

řešení pro tisk a návrh etiket

Používáním originálního software WinORCHIS maximálně využijete 
možnosti termotransfer tiskáren. Samozřejmostí je podpora uživatelů,  

servis a stálý vývoj tohoto software.




