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  Veelzijdige etiketprinters met SAP® software 

  Plug and play – zonder extra software  

of middleware

  Direct in SAP® Auto-ID-infrastructuur

  Formulieren en etiketten ontwerpen  

met SAP Smart Forms

  Beheer van SAP® datastreams via SAPscript

Operaties optimaliseren  
en kosten verlagen

 Simpel barcode- en RFID-etiketprinten  
vanaf  SAP®-systemen
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Gebruikers van SAP®-systemen kunnen hun 
investeringen in software en hardware verlagen 
met veelzijdige SATO-printers met SAP® software.  

Over SATO
SATO, opgericht in 1940, een pionier 
en voorloper in het printen van 
barcodes met oplossingen voor RFID-
etikettering. Met onze inzet voor 
innovatie zijn wij de uitvinders van de 
handetiketteermachine en hebben 
de thermische transferbarcodeprinter 
geïntroduceerd. Klanten verwachten van 
SATO nauwkeurigheid, efficiëntie en zuinig 
zijn op het milieu.

Wij bieden uw bedrijf een volledige, 
geïntegreerde oplossing. SATO kan u 
begeleiden vanaf advies tot de installatie 
van de hardware en software in uw bedrijf. 
Wij zoeken geschikte printers en media voor 
uw bedrijf. Daarnaast bieden wij technische 
ondersteuning voor de complete systemen.

Wij bieden oplossingen en een betrouwbare 
prestatie met ons gehele assortiment: 
directe thermische en thermische 
transferprinters, OEM-printmodules, 
10,5 inch brede webprinters, accessoires, 
etiketontwerpsoftware, etiketten en 
thermische transferlinten. Onze nieuwe 
generatie RFID-printers gebruikt 
radiofrequentie om data op een ‘smart’ label 
te lezen en te schrijven. Deze voldoen aan  
de nieuwste  industrienormen.

SATO biedt SAP-gebruikers een 

directe connectiviteitsoptie voor 

etiketprintfunctionaliteit zonder extra software 

of middleware. Gebruikers die werken met 

SAP-oplossingen kunnen gemakkelijk op SATO 

thermische printers aansluiten en  barcode- en 

RFID-etiketten printen.

SATO is lid van het SAP Printer Vendor-

programma en heeft toegang tot de  

SAP-ontwikkelingen. Daardoor kunnen wij 

apparaattypes en drivers voor onze specifieke 

SATO-printermodellen optimaliseren.  

Dit garandeert efficiënt werken met SAP. Wij kunnen de SATO Label Gallery, de barcode-

ontwerpen in het SAP-formulier uploaden. 

Vervolgens barcode-etiketten laten printen 

vanaf een SATO-printer. 

Smart Forms
Met Smart Forms kunnen a-technische 

gebruikers formulieren en etiketten ontwerpen 

met een gebruiksgemakkelijk grafisch 

ontwerp. Hiervoor hoeft men niet te kunnen 

programmeren en is geen extra software nodig. 

Barcode- en tekststijlen kunnen gemakkelijk 

worden toegevoegd. De etiketformat kan vanaf 

SAP-toepassingen informatie bieden over de 

onderneming. Zodra het etiket is ontworpen 

met behulp van Smart Forms is ontworpen, kan 

het zonder extra middleware naar SATO-printers 

worden gestuurd.

SAP Auto-ID Infrastructuur
SAP Auto-ID Infrastructuur biedt integratie van 

Auto-ID technologieën – zoals RFID, sensor en 

andere data – met andere bedrijfstoepassingen.

Klanten kunnen rekenen op directe integratie 

tussen SAP Auto-ID Infrastructuur en XML-

geactiveerde 3.0 printers. Deze thermische 

printers sluiten direct aan op SAP-toepassingen. 

Hierdoor is toegang tot gegevens van 

toepassingen voor het coderen en printen  

van RFID-etiketten mogelijk.

SAPscript
SAPscript wordt veel gebruikt als standaard 

voorziening voor het definiëren van de inhoud 

en lay-out voor documenten. Met een intuïtief 

etiketontwerpsoftwarepakket  kunnen SAP-

gebruikers barcode-etiketten ontwerpen
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