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Software DataPrint®

Het gemak van printen met DataPrint

Eenvoudig en efficiënt coderen

Altec heeft DataPrint® ontwikkeld om zo eenvoudig en efficiënt mogelijk data op labels te printen. 
Het is een simpel en gebruiksvriendelijk labelprogramma dat in het bijzonder toegespitst is op het 
identificeren van kabels, draden en componenten in de telecom- en elektriciteitssector of paneelbouw. 
De tekst voor de labels kan handmatig ingevoerd worden of worden geïmporteerd uit eigen lijsten 
(Excel- en ASCII-bestanden).

Software voor duidelijke identificatie

Specifiek afgestemd op Altec ATP-labelprinters

Een duidelijke identificatie kan niet gemaakt worden zonder 
passende software. De duidelijke interface helpt bij het creëren, 
bewerken en printen van labels.

Alle labelformaten zijn vooraf gedefinieerd in een speciale 
labeldatabase, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over marge- 
en formaatinstellingen. DataPrint® is afgestemd op de Altec ATP 
labelprinters om met jouw situatie een perfecte markering te 
garanderen.

De kracht van DataPrint

Wat maakt deze software zo sterk?

Minimum systeemeisen

Zeer eenvoudige gebruikersinterface, 
toegespitst op de telecom- en elektriciteitssector

Complete database met label-bestanden

Eenvoudig importeren van data uit externe bronnen

Speciaal ontwikkeld voor Altec TTP- en ATP labelprinters

Coderen met DataPrint

Gemakkelijke grote oplagen labels printen

Altec heeft DataPrint® ontwikkeld om zo eenvoudig en efficiënt 
mogelijk data op labels te printen. Het is een simpel en gebruiks-
vriendelijk labelprogramma dat in het bijzonder toegespitst is 
op het identificeren van kabels, draden en componenten in de 
telecom- en elektriciteitssector of paneelbouw. 

Voer de teksten voor labels handmatig in of importeer data uit 
eigen lijsten (Excel- en ASCII-bestanden).

OS Windows XP SP3, Windows 7, 8 en 10 (32- en 64-bit)

Processor 1Ghz Pentium Processor

Geheugen 512MB of meer

Hard Drive Minimaal 450MB

Licentievormen

• 1 Gebruiker
• 3 Gebruikers
• 5 Gebruikers
• Site Licentie


