
De efficiëntie van productielijnen is uitermate belangrijk. Naast machinebetrouwbaarheid 
vraagt een efficiënt productieproces ook om slimme inzetbaarheid van automatisering. Met 
de softwarepakketten van NiceLabel kunt u meteen aan de slag. Van een simpele design- en 
printoplossing tot de aansturing van complete codeer- en etiketteerlijnen.

Van simpele printoplossing tot aansturing van een complete lijn!

NICELABEL SOFTWARE

Zichtbaar besparen met NiceLabel
Met de software van NiceLabel profiteert u altijd 
van de meest moderne softwareoplossingen. Deze 
software digitaliseert het complete printproces binnen 
uw organisatie en zorgt bovendien voor verbetering 
van de kwaliteit, snelheid en efficiëntie. Verborgen 
kosten veranderen in zichtbare besparingen.

Eenvoudig labels ontwerpen en afdrukken
Met onze NiceLabel software kunt u zonder al 
te veel technische kennis in een eenvoudige 
ontwerpomgeving professionele labels maken en deze 
vervolgens handmatig afdrukken. Uw labels zijn klaar 
in een handomdraai.

Nicelabel Label Management Suite
Wanneer u op zoek bent naar next level software, 
dan is het Label Management Systeem ideaal. Dit 
systeem standaardiseert uw gehele label printproces 
in één platform. Het bevat alles wat u nodig heeft 
om uw etiketteerproces optimaal te laten verlopen, 
zoals het automatisch aansturen van de productielijn, 
integratie met bijvoorbeeld uw ERP- of WMS-systeem, 
centrale opslag, goedkeuring en versiebeheer van 
uw documenten. Daarnaast laat NiceLabel zich 
gemakkelijk opschalen binnen uw organisatie en kunt 
u uitbreiden naar externe locaties, leveranciers of 
contractfabrikanten. Ook kunt u kiezen uit een versie 
die in de Cloud beschikbaar is.

www.nicelabel.com

Turn hidden costs into visible savings

The cost of labeling is 
greater than you think
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ARBEIDSKOSTEN

WAAROM NICELABEL SOFTWARE!

Zichtbare kostenbesparing

Volledige controle over uw labelproces

Meest moderne software-oplossingen

Altijd up-to-date

Ook beschikbaar als cloud-oplossing
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NiceLabel Cloud
Gebruik de cloud om labels centraal te ontwerpen en op te slaan. Open en print ze vanaf elke locatie.

NiceLabel Designer & Desktop Solutions
Simpel en snel professionele labels ontwerpen in een eenvoudige Microsoft Word-achtige omgeving zonder 
kennis van barcodes, ontwerp lay-outexpertise of geavanceerde computervaardigheden.

NiceLabel Label Management System (LMS)
Standaardiseer uw wereldwijde etiketteersproces in één platform, beschikbaar in de cloud of op locatie.

NiceLabel Designer Pro NiceLabel PowerForms Suite
Versies voor meerdere gebruikers mogelijk

Volledige database ondersteuning incl. server 
databases (SQL)

Volledige serialisatie en dynamische data

Aanpasbare printformulieren

Enkele computerlicentie, onbeperkt aantal printers

Onbeperkt aantal gebruikers met 3, 5, 10, … 
printers
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Onbeperkt aantal gebruikers met 
3, 5, 10, … printers

Label designer

Web printing

Applicatiebouwer

Geïntegreerd printen

•

•

•

•

•

NICELABEL SOFTWARE OPLOSSINGEN

NiceLabel LMS Pro NiceLabel LMS Enterprise
Onbeperkt aantal gebruikers met 
5, 10, 20, 50, 100, … printers

Label designer

Web printing

Applicatiebouwer

Integratie met uw bovenliggende 
systeem

Documentbeheersysteem
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Onbeperkt aantal gebruikers met 
5, 10, 20, 50, 100, … printers

Label designer

Web printing

Applicatiebouwer

Integratie met uw bovenliggende 
systeem

SAP ABAP-pakket

Failover en taakverdeling

Webservices
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PDF en voorbeelden

Geavanceerde workflows en 
foutafhandeling

Documentbeheersysteem

Versiebeheer

Goedkeuringsworkflows

Tool voor kwaliteitsborging

Niet-productieomgeving

Verander- en transportsysteem

NiceLabel Label Cloud 
Essentials

NiceLabel Label Cloud 
Business

Label designer en 
applicatiebouwer

Cloud Document Management 
System (DMS): basis

Kwaliteit Tool: basis

Web printing

Beperkte gegevens integratie

Opties:
- SQL database (1GB)
- Uitgebreide printgeschiedenis  
  (1 jaar)
- Standaard support
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Label designer en applicatiebouwer

Cloud Document Management 
System (DMS): uitgebreid

Uitgebreide kwaliteitstool

Web printing

Cloud enabled IoT printers 
(printen zonder driver)

Uitgebreide gegevens integratie

Opties:
- Standaard niet-
  productieomgeving
- Uitgebreide printgeschiedenis 
  (5 jaar)
- Platinum support
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NiceLabel Label Cloud 
Compliance
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Label designer en 
applicatiebouwer

Cloud Document Management 
System (DMS): volledig

Kwaliteit Tool: compleet

Web printing

Cloud enabled IoT printers 
(printen zonder driver)

Systeem validatie

Complete gegevens integratie

Opties:
- Platinum support
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