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Przekształć swój proces etykietowania 
i spraw, by jego ukryte koszty stały się 
widocznymi oszczędnościami
Firma NiceLabel jest wiodącym światowym producentem oprogramowania 

do projektowania etykiet i systemów zarządzania etykietami, które 

pomagają firmom każdej wielkości poprawić jakość, szybkość i efektywność 

etykietowania przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.



OBNIżENIE KOSZTÓW IT
OBNIżENIE KOSZTÓW 
KONTROLI JAKOŚCI
�� Cyfrowa transformacja 

procesu zapewniania jakości 

przy użyciu naszego systemu 

zarządzania dokumentami.

�� Wyeliminowanie czasu 

poświęcanego przez 

kontrolerów jakości na 

obsługę procesów opartych 

o dokumentację papierową.

�� Eliminacja kosztów błędów 

związanych z dotychczasowymi 

rozwiązaniami.

SZYBSZE WPROWADZANIE 
PRODUKTÓW NA RYNEK

�� Szybsza realizacja próśb 

o zmianę etykiet i szybsza 

reakcja na potrzeby klientów.

�� Eliminacja błędów i 

nieplanowanych przestojów 

przekładająca się na szybszą 

wysyłkę produktów.

naszych klientów 
potwierdza skrócenie 
czasu wprowadzania 
produktów na rynek

naszych klientów 
zaobserwowało 
obniżenie kosztów 
dzięki zmniejszeniu się 
liczby błędów

76%82%

�� Umożliwienie użytkownikom 

w firmie projektowania i 

zatwierdzania etykiet.

�� Integracja z systemami 

biznesowymi za pomocą 

gotowych łączników.

�� Minimalizacja wsparcia IT oraz 

inwestycji w infrastrukturę.

nasi klienci zwykle otrzymują zwrot z 
inwestycji w czasie krótszym niż

oszczędności kosztów bezpośrednich
6 miesięcy dzięki samej

NiceLabel zasadniczo przekształca starsze metody etykietowania

Benefits

Wyzwania związane z wcześniejszymi metodami 
znakowania

Zalety naszego systemu zarządzania 
etykietami

 Rozbieżne i fragmentaryczne zastosowania  Standardowa platforma All-in-One

 Projektowanie etykiet uzależnione od działu IT  Sprawne projektowanie przez użytkowników 
biznesowych

 Pracochłonny proces zapewnienia jakości  Skuteczna digitalizacja zapewnienia jakości

 Powolne zarządzanie zmianami i wdrażanie ich  Szybkie wdrożenie standardowego druku w 
internecie

 Wysokie ryzyko błędów w druku  Dostęp do druku etykiet na podstawie 
pojedynczego uwierzytelnienia

VS

 www.nicelabel.com/lms

Zarządzaj jakością i bezpieczeństwem etykietowania, 
by zmniejszyć ryzyko i ukryte koszty

Rozwiązanie NiceLabel Label Management System 
umożliwia centralną standaryzację całego procesu 
drukowania etykiet. Zawiera wszystkie elementy 
potrzebne do przekształcenia procesów etykietowania.

Rezultatem jest szczuplejsza, bardziej elastyczna operacja, 
która pozwala firmom szybciej reagować na zmieniające 
się warunki rynkowe i wymagania, szybciej wprowadzać 
produkty na rynek i skuteczniej konkurować w sektorach, 
w których prowadzą działalność.

System zarządzania etykietami
NOWOŚĆ  dostępne  w postaci  SaaS / rozwiązanie chmurowe

https://www.nicelabel.com/label-management-system
https://www.nicelabel.com/pl/label-management-system?utm_source=brochure-products&utm_medium=pdf&utm_campaign=transform-2019


PROJEKTANT ETYKIET
Środowisko projektanta NiceLabel 
przypomina program Microsoft Word 
i umożliwia szybkie projektowanie 
etykiet. Proces projektowania 
obsługiwany jest przez zwykłych 
użytkowników, nie specjalistów z  
działu IT.

�� Wyższy poziom sprawności i 

elastyczności procesu wprowadzania 

zmian w etykietach.

�� Uproszczenie procesu uzyskiwania 

zgodności z wymaganiami prawa.

�� Szybsza globalna optymalizacja 

i ekspansja na nowe rynki.

�� Poprawa współczynnika zatrzymywania 

klientów i pozyskiwania nowych.

DRUKOWANIE RĘCZNE
Nasz system drukowania w sieci umożliwia 
centralne wdrażanie wszystkich aplikacji 
do drukowania ręcznego i zarządzanie nimi 
w wielu placówkach oraz lokalizacjach, 
a także u dostawców i podwykonawców 
zewnętrznych. Wystarczy jedno kliknięcie. 
Korzyści:
�� Szybkie wdrażanie spójnych aplikacji 

i procesów etykietowania przy 

jednoczesnym obniżeniu kosztów IT.

�� Udostępnianie ujednoliconych 

procesów dostawcom eliminuje 

konieczność ponownego etykietowania 

przy odbiorze towarów.

�� Błyskawiczne rozpowszechnianie 

aktualizacji etykiet i aplikacji we wszystkich 

lokalizacjach bez pomocy działu IT.

SYSTEM ZARZąDZANIA 
DOKUMENTACJą
Nasz system przypomina w działaniu 
platformę SharePoint, umożliwiając 
projektowanie, weryfikację, zatwierdzanie 
i kontrolowanie procesu etykietowania 
z poziomu aplikacji internetowej, bez 
potrzeby instalowania oprogramowania 
na stacjach roboczych.
�� Bezpieczny magazyn centralny 

zapewnia unikatowość danych.

�� Automatyczna kontrola wersji 

dokumentów zapewnia przejrzystość.

�� Większa skuteczność operacji 

dzięki konsolidacji szablonów.

�� Mniej duplikatów dzięki unikatowym 

funkcjom indeksowania i wyszukiwania.

�� Zatwierdzanie drogą elektroniczną 

przepływów pracy zapewnia ich 

bezpieczeństwo i zapobiega wprowadzaniu 

nieautoryzowanych zmian.

�� Zapewnienie jakości dzięki 

funkcji porównania etykiet.

�� Kontrola dostępu oparta na rolach zapewnia 

bezpieczeństwo procesu etykietowania.

�� System zarządzania drukarkami oraz 

system ostrzegawczy pozwalają 

uniknąć nieplanowanych przestojów.

ZINTEGROWANY SYSTEM 
DRUKOWANIA
Integrując proces drukowania etykiet 
z systemem SAP i innymi systemami 
biznesowymi, możesz poprawić 
bezbłędność etykiet i wydajność 
drukowania, a także uzyskać jedno 
centralne źródło danych etykietowania.

�� Zapewnienie dokładności i wydajności 

poprzez połączenie z danymi podstawowymi.

�� Tworzenie zintegrowanych rozwiązań 

bez kodowania dzięki intuicyjnemu 

graficznemu konstruktorowi integracji.

�� Sprawna i szybka integracja z systemem 

SAP dzięki pakietowi NiceLabel ABAP.

�� Wyzwalacze przyjmujące dane w 

dowolnym protokole pozwalają na 

integrację z istniejącym systemem.

�� Filtry pozwalające na integrację ze wszystkimi 

nowoczesnymi i starszymi formatami 

danych eliminują potrzebę dostosowywania 

istniejących aplikacji biznesowych.

�� Akcje związane z tworzeniem reguł 

biznesowych i przepływów pracy umożliwiają 

proste dostosowanie logiki biznesowej.

�� Optymalizacja efektywności i wydajności 

drukowania dzięki nowoczesnemu 

64-bitowemu serwerowi drukowania.

 www.nicelabel.com/lms

Cztery elementy oprogramowania Label Management System

https://www.nicelabel.com/label-management-system
https://www.nicelabel.com/pl/label-management-system?utm_source=brochure-products&utm_medium=pdf&utm_campaign=transform-2019


Grupa profesjonalnej 
obsługi
Chętnie Ci pomożemy w 
przekształceniu systemu 
etykietowania

Zdajemy sobie sprawę z roli etykietowania 
w działalności naszych klientów, a także 
z tego, że system etykietowania musi 
spełniać unikatowe wymagania systemowe, 
biznesowe i regulacyjne firmy. Grupę ds. 
usług specjalistycznych (ang. Professional 
Services Group — PSG) firmy NiceLabel 
tworzą wyszkoleni specjaliści branżowi 
oferujący usługi dostosowane do potrzeb 
konkretnej firmy i branży.
Grupa PSG współpracuje z klientami, 
pomagając im skonfigurować i wdrożyć 
nowy system zgodnie z najlepszymi 
praktykami. Dzięki niej proces 
przekształcenia systemu etykietowania 
przebiega sprawnie i skutecznie.

Umowa o utrzymanie 
oprogramowania
Koniec nieplanowanych 
przestojów dzięki Umowie o 
utrzymanie oprogramowania

Umowa o utrzymanie oprogramowania 
NiceLabel (SMA) oferuje ulepszoną obsługę 
i bezpłatne aktualizacje oprogramowania 
dla klientów NiceLabel. Istnieją dwa 
poziomy obsługi SMA przeznaczone dla 
klientów dowolnej wielkości i w dowolnej 
lokalizacji geograficznej.

Niezależnie od poziomu, SMA NiceLabel 
zapewnia:

 � Priorytetowy dostęp do ekspertów 

technicznych NiceLabel, którzy będą 

współpracować z Tobą, aby szybko 

rozwiązać problemy i zminimalizować 

przerwy w prowadzeniu firmy.

 � Darmowe aktualizacje oprogramowania, 

najnowsze technologie zawsze na wyciągnięcie 

ręki i obniżka całkowitego kosztu posiadania.

www.nicelabel.com/smawww.nicelabel.com/lms

Opcje wdrożenia
BEZTERMINOWO / NA MIEJSCU
LMS Enterprise to obsługiwana na miejscu 
wersja naszego systemu do zarządzania 
etykietami, która jest hostowana w ramach 
własnej infrastruktury IT klienta.

SAAS / ROZWIąZANIE ChMUROWE
Label Cloud to wersja naszego systemu 
zarządzania etykietami udostępniana w 
chmurze publicznej. Obsługuje wielodostęp 
i jest hostowana w chmurze Microsoft Azure. 
To usługa w postaci gotowego rozwiązania, 
które nie wymaga infrastruktury IT, instalacji ani 
wsparcia informatycznego.

Cloud  
oprogramowanie

ERP, WMS, ...

Aplikacje 
klienta

ERP, MES, WMS...

Inna firma Label Cloud

Oprogramowanie 
na serwerze 
prywatnym

Matériel sur site

System 
integracji

projektant 
etykiet

Klient 
sieciowy

System  
zarządzania 

dokumentacją

Architektura systemu Label Cloud

Sur site Label Cloud

 LMS Pro  Essentials 

 LMS Enterprise  Business

 Bez ograniczeń

Produkty i wersje

https://www.nicelabel.com/
https://www.nicelabel.com/pl/support/software-maintenance-agreement?utm_source=brochure-products&utm_medium=pdf&utm_campaign=transform-2019
http://www.nicelabel.com/design-and-controlled-print/
https://www.nicelabel.com/pl/label-management-system?utm_source=brochure-products&utm_medium=pdf&utm_campaign=transform-2019


MODUŁ DRUKOWANIA
Drukowanie prawidłowego, wypełnionego 
odpowiednimi danymi szablonu etykiety 
ma kluczowe znaczenie dla wszystkich 
przedsiębiorstw. Nasz moduł drukujący etykiety 
zapobiega występowaniu błędów ludzkich i za 
każdym razem zapewnia bezbłędny druk etykiet. 
Korzyści:

�� Kompletne rozwiązanie do drukowania 

z uniwersalnego formularza.

�� Zabezpieczone szablony zaprojektowane 

z myślą o wyeliminowaniu błędów.

�� Podgląd wydruku umożliwia użytkownikowi weryfikację 

wszystkich informacji przed wydrukowaniem.

�� Automatycznie dostosowujący się układ 

formularza daje wyższy poziom elastyczności.

Designer
Szybkie projektowanie i drukowanie etykiet z kodami kreskowymi bez pomocy informatyka

Oprogramowanie NiceLabel Design umożliwia sprawne projektowanie etykiet oraz utworzenie wydajnego 
procesu drukowania. Omawiane oprogramowanie gwarantuje na tyle szybki i łatwy proces drukowania, że 
pozwala oszczędzić na kosztach szkoleń i programowania.

MODUŁ PROJEKTOWANIA
Projektant etykiet to łatwe rozwiązanie do 
samodzielnego projektowania etykiet. Jest 
on wyposażony w funkcje projektowania 
graficznego, które umożliwiają szybkie 
tworzenie etykiet (w kilka minut) bez 
konieczności kodowania i bez dodatkowych 
szkoleń.

�� Błyskawiczne projektowanie szablonów 

etykiet zgodnych ze specyfikacjami 

klienta i obowiązującymi przepisami.

�� Praca z projektantem przypomina obsługę 

programu Microsoft Word i nie wymaga 

specjalistycznego szkolenia ani dogłębnej 

wiedzy na temat technologii informatycznej.

�� Wstępnie zaprojektowane szablony 

przyspieszają proces projektowania.

�� Uniwersalny szablon może być używany 

z różnymi rodzajami drukarek.

�� Obsługa wielu języków.

�� Szybka i prosta komunikacja z bazą danych 

(w formacie Excel, Access, SQL Server, 

Oracle i MySQL, OLE DB oraz ODBC).

�� Wbudowane funkcje pozwalające na automatyzację 

tworzenia informacji zawartych na etykietach, 

takich jak numery seryjne, terminy ważności itp.

Pobierz bezpłatną wersję próbną obejrzyj wideowww.nicelabel.com/designer

Designer 
Express

Designer  
Pro

projektant etykiet  Wersja
    podstawowa

 Wszystkie 
    funkcje

Komunikacja z 
bazą danych

 Excel, csv  Wszystkie
    bazy danych

Drukowanie 
ręczne

 Gotowe
    formularze
    drukowania

 Edytowalne
    formularze 

Produkty i wersje

Interfejs drukowania przez użytkownikaInterfejs projektowania

http://www.nicelabel.com/downloads/nicelabel
https://www.nicelabel.com/pl/downloads/nicelabel?utm_source=brochure-products&utm_medium=pdf&utm_campaign=transform-2019
http://www.nicelabel.com/learning-center/tutorials
https://www.nicelabel.com/fr/learning-center/tutorials?utm_source=brochure-products&utm_medium=pdf&utm_campaign=transform-2019
http://www.nicelabel.com
https://www.nicelabel.com/pl/design-and-print?utm_source=brochure-products&utm_medium=pdf&utm_campaign=transform-2019


PowerForms
Usprawnienie procesu tworzenia etykiet i 
poprawa wydajności

Pakiet NiceLabel software suite umożliwia sprawne 
projektowanie dynamicznych szablonów etykiet 
oraz optymalizację efektywności i dokładności 
procesu drukowania.

Błędy drukowania można wyeliminować przez 
dostosowanie interfejsu do potrzeb użytkownika 
i procesu albo zintegrowanie funkcji tworzenia 
etykiet z używanymi aplikacjami i danymi głównymi.

KONSTRUKTOR APLIKACJI
Doskonałe funkcje drukowania na żądanie 
programu PowerForms umożliwiają użytkownikom 
korporacyjnym znaczne zmniejszenie 
pracochłonności ręcznego procesu drukowania 
oraz uzyskanie niespotykanego dotąd poziomu 
dokładnościi kontroli. Funkcje oprogramowania 
PowerForms pozwalają użytkownikom na 
tworzenie niestandardowych aplikacji do 
drukowania, uproszczenie złożonych procesów 
drukowania oraz wyeliminowanie błędów.

�� Zapobieganie powstawaniu błędów 

związanych z drukowaniem.

�� Uproszczenie procesu drukowania dla 

niewykwalifikowanych pracowników.

�� Uproszczenie złożonych procesów drukowania.

�� Utrzymanie spójności etykiet.

�� Zminimalizowanie ilości ręcznie wprowadzanych danych.

�� Szybki interfejs współpracujący z ekranem dotykowym.

INTEGRACJA / AUTOMATYZACJA
Moduł Automation umożliwia uproszczenie 
skomplikowanych procesów drukowania, 
wyeliminowanie błędów i poprawę wydajności. 
Pozwala zintegrować procesy drukowania 
z posiadanymi systemami biznesowymi 
i sprzętem, np. sterownikami PLC lub 
urządzeniami wagowymi.
�� Integracja bez kodowania.

�� Współpraca ze wszystkimi drukarkami.

�� Mapowanie danych.

�� Niespotykana wydajność i niezawodność.

�� Reguły biznesowe dla maksymalnej elastyczności.

www.nicelabel.com/powerforms

Produkty i wersje
PowerForms PowerForms Suite

Projektant etykiet  Wszystkie funkcje  Wszystkie funkcje

Komunikacja z bazą danych  Wszystkie bazy danych  Wszystkie bazy danych

Drukowanie ręczne  Konstruktor aplikacji  Konstruktor aplikacji

Drukowanie zintegrowane  System integracji

http://www.nicelabel.com/design-and-controlled-print/
https://www.nicelabel.com/pl/design-and-controlled-print ?utm_source=brochure-products&utm_medium=pdf&utm_campaign=transform-2019

