
QlickPrint is labelsoftware waarmee je snel en 

eenvoudig labels kunt ontwerpen en printen. Of je 

nu barcodes, 2D codes, logo’s of teksten gebruikt 

voor jouw identificatie, de simpele user interface 

zorgt ervoor dat werkelijk iedereen foutloos labels 

kan ontwerpen en printen. Tegelijk biedt het alle 

functionaliteiten die je van moderne labelsoftware 

verwacht.

QlickPrint helpt je met het opmaken van de meest 

gangbare 1D & 2D barcodes, passend bij de eisen 

die aan jouw product worden gesteld.

De functie automatische schalen past teksten 

automatisch aan naar de door u gewenste grootte. 

Om uw labelontwerp te vervolledigen bevat 

de software de meest gangbare symbolen en 

pictogrammen.  

Wilt u meer weten over Qlickprint? 
Contacteer onze commerciële binnendienst op

 +32 (0) 2 270 34 88 of info@altec.be

Easily print barcode labels

  Print barcodes, 2D 

codes, afbeeldingen, 

logo’s en teksten

Alle label templates 

zijn afgestemd op de 

Altec printers

Connecteer nagenoeg 

met elk type database
Automatische schalen van tekstvakken en 

oplopende nummeringen

mailto:info%40altec.be?subject=Informatieaanvraag%20Qlickprint
https://www.altec.be/label-software/altec-software/qlickprint/
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ALTEC industrial identification

DESIGNER FREE LICENSED
ALGEMEEN

Licentie op basis van aantal computers nvt ●
ETIKETONTWERP

Tekst, lijnen, vormen, afbeeldingen ● ●
tekstvak ● ●
Barcodes ● ●
Gebogen tekst ● ●
Inversief afdrukken ● ●
Automatisch schalen ● ●
Objecten samenvoegen ●
Variabele afbeeldingen ●
GEGEVENSBRONNEN

Toetsenbord input bij het afdrukken ●
Tekst en Excel bestanden importeren ●
Full database connectie (SQL, MS Access) ●
Eenvoudig oplopende nummering ●
Datum velden ●
SQL queries (Filters) ●
Preprinted objecten ● ●
PRINTEN

Volledig cutter controleren ● ●
DESIGN APP ● ●

Samenvattingstabel

* Gratis updates gedurende 5 jaar * Tekst, tekstvak en gebogen tekst

* Up-to-date in 1 klik * Variabele afbeeldingen

* Full database connectie: Excel, csv, txt, MS Access en SQL * Voor- en achtervoegsels

* Objecten: Teksten, lijnen, vormen, afbeeldingen en barcodes * Toetsenbord input bij afdrukken

* 1D barcodes: CODE 128, CODE 39, EAN13 & EAN8 * Automatisch oplopende nummering

* 2D barcodes: Datamatrix & QR-code * Automatische schaling

De kracht van Qlickprint
Klikken en printen. Of je nu barcodes, logo’s of teksten 

gebruikt voor jouw identificatie, met QlickPrint print je 

direct op alle labels uit onze catalogus. Bovendien maak 

je eenvoudig een koppeling met de meest voorkomende 

databases (Excel, csv, txt, MS Access en SQL). Dit 

gebruiksvriendelijke pakket bevat een aantal handige 

functionaliteiten waardoor werkelijk iedereen foutloos 

labels kan ontwerpen en printen. Zo zorgt  de functionaliteit 

«Automatisch schalen» ervoor dat de teksten zich 

automatisch aanpassen aan het gewenste formaat en haal 

je snel symbolen of pictogrammen op uit de ingebouwde 

galerij. Wanneer wij verbeteringen aan QlickPrint toevoegen 

kan je in één klik de software updaten naar de laatste 

versie. Dus geen gedoe meer met aparte downloads of 

installatiebestanden. 

OS Windows 7, 8, 10 & 11 (32- and 64-bit)

Processor 1Ghz Pentium Processor

Memory 512MB or more

Hard Drive At least 450MB

• 1 user 
• Usb-versie

Minimum systeemvereisten

Licentie

http://www.altec.be
https://www.altec.be/contact/

