
MPRINT  

Výhody riešenia MPRINT 

 Tlač štítkov z mobilných zariadení  

 Podpora BT aj WiFi komunikácie 

 Tlač na tlačiareň cez LAN kartu 

 Veľké množstvo uložených štítkov 

 Tlač štítkov z číselníka kariet 

 Ručné zadávanie vstupných dát 

 Podpora webových služieb 
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Kľúčové vlastnosti aplikácie 

 jednoduché pridávanie tlačiarne aj nového formátu štítka* 

 neobmedzené množstvo tlačiarní aj formátov štítkov 

 manuálne zadanie vstupných dát –  8 dátových polí 

 tlač štítkov s výberom z importovaného zoznamu kariet 

 priama tlač z našej Android aplikácie MODO 

 podpora tlačiarní Honeywell (Datamax) a Zebra 

 podpora tlačianí, ktoré emulujú jazyk DPL a ZPL ** 

 komunikácia s tlačiarňami cez Bluetooth, WiFi aj LAN 

 web služba pre online prenos údajov zo skladového systému pre väčší počet tlačených dátových  
 
* formáty štítkov navrhujeme podľa zadania zákazníkov 
** formáty štítkov sú programované v jazykoch DPL a ZPL pre tlačiarne Datamax (Honeywell) a Zebra  

Základný popis aplikácie 

MPrint – mobile print je Android aplikácia, pomocou ktorej dokážete tlačiť 
štítky na tlačiarniach Datamax (Honeywell) a Zebra cez Bluetooth, WiFi, ale 
aj na tlačiareň pripojenú cez LAN do spoločnej počítačovej siete. Použitie 
nájde pri tlači rôznych typov samolepiacich štítkov vo výrobe, skladoch, logis-
tike, ale aj v obchode pri tlači cenoviek. Je dostupná pre mobilné terminály, 
tablety aj mobilné telefóny s OS Android verzie 4.4 vyšším.  

mobilná tlač štítkov 

Rôzne možnosti komunikácie programu MPrint medzi mobil-

ným zariadením a tlačiarňami štítkov. 

http://obchod.bartech.sk/kategorie/tlaciarne-stitkov


Kontakt 

Zavolajte nám a my vám 

poskytneme viac informácií  

o našich produktoch.  

Navštívte naše web stránky  

www.bartech.sk  

www.mobilneriesenia.sk 

http://obchod.bartech.sk 

Program pre tlač samolepiacich štíkov na tlačiarniach Datamax (Honeywell) a Zebra 

MPrint je priamo prepojený s aplikáciou MODO 

V aktuálnej verzii MODO – mobilné doklady je možné tlačiť samolepia-
ce štítky priamo z aplikácie v mobilnom zariadení napríklad z dokladu 
PRÍJEM, či z časti INFO O POLOŽKE. O možnosti tlače štítka vás in-
formuje ikona tlačiarne v obrazovkách aplikácie. Kliknutím na ikonu tla-
čiarne si MODO aplikáciu MPrint automaticky spustí a naplní údajmi  
o položke, ktorú prijímate na sklad. Zadáte požadovaný počet vytlače-
ných štíkov, prípadne si doplníte údaj o cene, či množstve v balení.  
Potom už len v MPrint kliknete na ikonu tlačiarne a aplikácia zabezpečí 
odoslanie štítkov do vybranej tlačiarne pripojenej cez Bluetooth, WiFi  
či LAN kartu v počítačovej sieti.  
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Kde všade je možné SW MPrint použiť? 

 tlač kópie štítka s čiarovým alebo aj s 2D kódom 

 tlač rovnakých kópií tovarového štítka s vloženými dátami 

 tlač štítkov na neoznačený tovar od dodávateľa - výrobcu 

 tlače paletového štítka s potrebnými údajmi skladového systému 

 tlač štítkov vo výrobe – priebežné označovanie výrobkov 

 dotlač štítkov po zmene množstva na palete či v kartóne 

 potlač cenoviek na predajni pri zmene predajnej ceny 

Náhľad na vybrané typy samolepiacich štítkov rozmeru 50x25mm, 
61x38mm a 100x50mm, ktoré sú dodávané s programom. 

Polia, ktoré sú červeným písmom, sa dajú v aplikácii zadávať ručne, alebo 
sa importujú z číselníka skladových kariet. Automaticky sa vytvára zo 
vstupných údajov aj čiarový či 2D kód. 

Základné tri formáty štítkov sa dodávajú v balíku s aplikáciou. Na základe 
vstupných informácií dokážeme pripraviť pre zákazníkov formáty štítkov, 
ktoré budú vo svojich prevádzkach používať. 

Aplikácia MPrint pracuje pri ručnom zadávaní údajov cez vstupnú obrazov-
ku s 8 vstupnými poliami a to: čiarový kód, interný kód položky, merná jed-
notka, názov položky, dve voliteľné polia, množstvo tovaru v balení a cena 
tovaru. Zadávate tiež počet kusov štítkov, ktoré sa majú vytlačiť. 

Pri použití web služby je možné na štítok on-line exportovať zo skladového 
systému väčšie množstvo dátových polí. 

Kontaktujte naše obchodné oddelenie na adrese obchod@bartech.sk , kde 
vám poskytneme viac informácií k možnostiam mobilnej tlače štítkov. 
Dodáme aj mobilné terminály s Android OS a tlačiarne štítkov so spotreb-
ným materiálom, ktorý vám bude vyhovovať. 

http://mobilneriesenia.sk/modo-mobilne-doklady-android/

