
UBS Designer é o software gráfico de criação 
e edição de etiquetas e mensagens da United 
Barcode Systems, multilinguagem e com 
interface WYSIWYG.

Com UBS Designer os usuários podem 
criar suas mensagens para os diferentes 
equipamentos de etiquetagem, codificação 
e marcação, que contenham textos fixos e 
variáveis (Exel, Access, SQL, arquivos CSV) 
imagens, logos, datas, contadores e códigos de 
barras cumprindo normas GS1.

UBS Designer é completamente compatível 
com Windows10 e inclui as comunicações 
Ethernet ou USB e permite comunicar com 
todas as impressoras e codificadores da UBS. 
Além do mais, UBS Designer conecta com 
UBSLABMAN para a comunicação de dados 
com os sistemas ERP/MES.

UBS Designer incorpora os pictogramas para 
a impressão de etiquetas e mensagens seguindo 
normas Reach CLP.

“Uma nova maneira de criar 
e imprimir suas etiquetas e 
mensagens em 4 clicks”
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Códigos de barras 1D e 2D 
(GTIN, GS1 128, ITF 14, QR, DATAMATRIX e mais).

Geração automáticos de dígitos de controle.

Capacidade para modificar tipo e tamanho de fonte “legível 
por humanos” no código de barras.

Adicione seu próprio código de barras a etiqueta personali-
zando o conteúdo e contendo os parâmetros padrão.

Crie seu código de barras em campo fixo ou variável, conta-
dores, datas ou combinações de todos eles.

Largura de barras ajustável para atingir um contraste perfeito 
e 100% da legibilidade em qualquer superfície porosa.

Suporte para True Type fontes.

Barra de ferramentas de acesso rápido ao ajuste de texto.

Importa imagens para sua etiqueta incluindo estes formatos: 
BMP, JPG, JPEG e PNG.

Redimensionamento automático para ajuste ao tamanho da 
etiqueta.

Algoritmo otimizado para a conversão da imagem.
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