Soluções em mobilidade,
identiﬁcação e coleta de dados

NICELABEL
Desenhe e imprima rapidamente rótulos de código de
barras sem ajuda de TI, tudo o que você precisa para
começar e concluir seu trabalho rapidamente!

VISÃO
GERAL
O software NiceLabel ajuda você a criar
rapidamente etiquetas e processos de
impressão eficientes para que você possa se
concentrar em administrar seu negócio ao
invés de se preocupar com erros de impressão
todos os dias. Além disso o software é
compliance com SAP, Oracle e Microsoft.

Edite automaticamente o seu texto ou ajuste o tamanho da fonte para garantir
que seus dados dinâmicos se encaixem na área designada.
Toda as línguas que você precisar: cada elemento do NiceLabel oferece suporte
a idiomas estrangeiros, incluindo interface de usuário, sistema de ajuda e guias
de usuário.
Oconteúdo da etiqueta pode ser impresso em qualquer idioma ou mesmo
com mais de um na mesma etiqueta.
Recursos inteligentes como: posicionamento relativo do objeto, comprimento
variável da etiqueta, impressão frente e verso ajudam a reduzir o número de
modelos que você precisa criar.
O único que permite conectividade de planilha e banco de dados (Excel, SQL
Server, Oracle , MySQL, OLE DB e ODBC) em toda a linha de produtos.

IMPRIMIR
COM PRECISÃO
Imprimir com precisão, consistência e sem erros!
A impressão de etiquetas com dados dinâmicos é
diferente de imprimir outros tipos de documentos.
O NiceLabel vem com um formulário de impressão
tudo-em-um que ajuda os usuários a imprimir
etiquetas precisas, apidamente e sem o risco de erros.

FÁCIL DE USAR
Tão novo e tão familiar
Desenhe rapidamente etiquetas
profissionais sem fazer investimentos em
treinamento e codificação.
O novo NiceLabel oferece um layout muito
familiar ao Microsoft Word. Isso significa
que qualquer pessoa pode desenhar
rapidamente etiquetas profissionais sem o
conhecimento prévio de códigos de barras
ou treinamento.

VERSATILIDADE
Modelos de etiquetas universais
reduzem a complexidade e o custo
Projetado para minimizar o número de variações
de etiquetas que você precisa o NiceLabel permite
desenhar modelos de etiquetas inteligentes e
universais com conteúdo dinâmico. Mesmo os
rótulos mais complexos, como etiquetas de
produtos químicos, alimentos e vestuário, podem
ser projetados rapidamente e vinculados a fontes
de dados dinâmicas.

ESCOLHA A MELHOR VERSÃO PARA O SEU NEGÓCIO

DESINER

LABEL
MANAGEMENTE
SYSTEM

POERFORMS

Comece facilmente a

Qualidade e segurança de

Agilize sua rotulagem e

produzir etiquetas

rotulagem para diminuir

melhore a produtividade

profissionais

riscos e custos ocultos

de impressão

Designer Express

LMS PRO

PowerForms suite

Designer PRO

LMS Enterprise

PowerForms Desktop

Laber Cloud

SOBRE A
PROXION SOLUTIONS

A Proxion Solutions é uma empresa brasileira
integradora de soluções em projetos de
mobilidade e captura automática de dados.
Nascida em 2002 com o propósito de
entregar soluções inovadoras, desenvolve
projetos desde a análise de requisitos até o
suporte pós-implantação.

SERVIÇOS
Profissionais certificados pelos fabricantes
especializados para o negócio.
Suporte de segundo nível dos fabricantes
no Brasil e nos USA para soluções avançadas.
Soluções com softwares próprios para coleta de dados,
domínio e flexibilidade para customizações no escopo do projeto.
Manutenções onsite, gerenciamento, remoto,
abertura de chamados 24x7
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PRINCIPAIS PRODUTOS
PRODUTOS COM GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO

RECEBER

PRODUZIR

SEPARAR

ENTREGAR

WIRELESS CORPORATIVO

O uso de impressoras térmicas e

Processo desafiador, metas diárias,

50% dos custos de um armazém

Seja avaliado por suas entregas

dispositivos móveis durante os

busca constante por melhorias com

estão associados à separação de

dentro do prazo, aumente a sua

processos de recebimento e

redução de custos. O engajamento

pedidos. Os códigos de barras e

capacidade de realização com

armazenagem, reduz o tempo de

do time, ergonomia, robustez e

etiquetas RFID, junto com sistemas

menor custo, encante o seu cliente

processamento em até 62% e pode

segurança complementam as

de picking por voz, agilizam os

roteirizando e priorizando pedidos

economizar até 30 minutos do

necessidades básicas.

tempos de separação de itens e

com qualidade.

Realize o site survey com mapa de
calor, defina e documente as reais
necessidades
de performance, cobertura wifi,
redundância operacional e o
gerenciamento remoto.
Aumente a vida útil do seu projeto
com equipamentos e serviços
profissionais no pós-venda

trabalhador por dia.

reduzem o número de erros.

CASES DE SUCESSO
Experiência que faz a diferença
Temos ampla base de clientes
satisfeitos com a experiência de
nosso atendimento, soluções sob
demanda, serviços especializados,
produtos profissionais e
diferenciais comerciais oferecidos
para viabilizar seus projetos.

www.proxion.com.br | 12 3202-9292

