
De perfecte label software voor de telecom- en 
elektriciteitssector

DataPrint



MEER INFO?

Eenvoudig labels maken en printen

DataPrint is ideaal voor identificatie van:

Minimum systeemvereisten:

DataPrint versies:

De kracht van DataPrint:

DataPrint

De software maakt gebruik van verschillende wizards, waardoor 
het makkelijk is om zelf labels te printen. Automatische uitlijning 
en oplopende nummerreeksen, volgens het zogenaamde 
WYSIWYG-principe (What You See Is What You Get), maken 
het u erg gemakkelijk om de gewenste data op de labels te 
zetten. U kan ook zorgeloos printen, want wij definiëren vooraf 
uw labelformaten. Met een druk op de knop print u altijd labels op 
precies het goede formaat.

Dataprint kan heel eenvoudig variabele informatie genereren 
of verwerken. Zo is het mogelijk om vanuit uw eigen Excel of 
ASCII bestanden (.xslx, .xls, .txt, .csv) data te importeren. Bij het 
drukken van grotere oplages is dit vaak efficiënter. 

•  Zeer eenvoudige gebruikersinterface 
•  De software bevat een database met daarin de meest 
  gebruikte TTP labels 
•  Verschillende wizards helpen u om snel labels te maken 
•  Eenvoudig importeren van data uit externe bronnenmponenten

•  Kabel en draad 
•  Data-outlets 
•  Aansluitklemmen 
•  Patchpanelen 
•  Elektronische componenten 
•  ...

Gebruik DataPrint in combinatie met de TTP printer 
en bedruk in een mum van tijd uw graveerplaatjes en 
zelflaminerende kabellabels. 

Altec heeft DataPrint ontwikkeld om zo eenvoudig en efficiënt mogelijk tekst 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. De interface helpt u bij het creëren, bewerken en printen van labels.
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Ook in België!
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Besturingssysteem:
Windows XP SP3, Windows Vista SP1,
Windows 7 (32 en 64 bit)
Processor: 1GHz Pentium Processor
Geheugen: 512 MB of meer
Hard Drive: Minimum 450 MB vrije ruimte
Beeldresolutie: 1024 x 768, 32 bit of meer

•  1 gebruiker
•  3 gebruikers
•  5 gebruikers
•  Site licence


