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LABMAN

INTEGRA TUS DATOS CON TUS EQUIPOS

Gestión de datos para sistemas Print&Apply e impresoras Inkjet

Con Labman le proporcionamos la herramienta de gestión ideal para controlar sistemas de etiquetado, 
codificación y marcaje en líneas de producción gracias a una interfaz de usuario intuitiva, simple y moder-
na y una potente gestión de comunicaciones para tratamiento de datos.
 
LABMAN ha sido desarrollado en entorno web para facilitar el acceso desde cualquier plataforma o 
dispositivo, permitiendo el acceso local o remoto para la gestión y consulta de cada línea de producción 
en tiempo real, incluyendo datos históricos y datos estadísticos.

Etiquetado , Codificación y Marcaje
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Com Labman 4.0 proporcionamos uma ferramenta ideal de gestão  para controlar sistemas 
de etiquetagem, codificação e marcação em linhas de produção. Graças a uma interface de 
usuários intuitiva, simples, moderna e uma potente gestão de comunicações para tratamento 
de dados. 

LABMAN 4.0 foi desenvolvido em formato web para facilitar o acesso desde qualquer plata-
forma ou dispositivo informativo, permitindo o acionamento local ou remoto para a gestão e 
consulta de cada linha de produção em tempo real, incluindo dados históricos e dados esta-
tísticos.

Gestão de dados para impressoras Inkjet e sistemas Print&Apply

INTEGRA SEUS DADOS COM SEUS EQUIPAMENTOS

Etiquetagem, Codificação e Marcação

Etiquetagem de pallets 
ao final da linha

Etiquetagem automática de embalagem 
secundária

Codificação e impressão 
direta em caixas
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www.ubscode.com.br (55) 112709 - 8640     
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Etiquetagem, Codificação e Marcação

Através de LABMAN 4.0, o sistema de     
gestão de dados da UNITED BARCODE 
SYSTEMS, poderá identificar os produ-
tos de linhas distintas e gerenciar as 
filas de impressão. Também é possível 
integrar e centralizar estes dados com 
o ERP/MES do cliente para confirmar e 
gerenciar as etiquetas de cada unidade 
logística, com toda a informação que 
deve levar para seu armazenamento, 
transporte e rastreabilidade, seguindo 
as recomendações e normas da GS1 in-
ternacional.

CONEXÃO COM TODOS OS SISTEMAS DE ETIQUETAGEM, CODIFICAÇÃO E MARCAÇÃO DA UNITED BARCODE SYSTEMS

COLETA DE DADOS

AMBIENTE VIRTUAL CONEXÕES E COMUNICAÇÕES

Importar dados de serviços externos, 
bases de dados ou outros dispositivos.

Suporte para dispositivos móveis, 
tablets, smartphones, etc.

Instalar Labman em um servidor virtual,
bases de dados ou outros dispositivos.

Comunicação com clientes via TCP/IP, 
UDP, WCF (Windows Communication 
Foundation) ou Web Services.

Automação de processos
de impressão com diferentes 
entradas e saídas

Conexão a BBDD 
e ERP/MES

Interface gráfica 
de uso intuitivo

DESIGN RESPONSIVO

UBS Labman 4.0 
Gestão de dados
Para impressoras Inkjet e 
sistemas Print&Apply 


