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SATO INTERNATIONAL  
EUROPE (HQ) 
Lambroekstraat 5A
1831 Diegem
Belgium
Tel: +32 2 719 03 90
Fax: +32 2 719 03 99 
Email: info@be.satoeurope.com 

SATO AUSTRIA 
T: +43 2762 52 690
F: +43 2762 52 018
info@at.satoeurope.com

SATO BENELUX   
Techniekweg 1b
3481 MK Harmelen
P.O. Box 146
3480 DC Harmelen
Netherlands
T: +31 (0)348-444437 
F: +31 (0)348-446403
info@nl.satoeurope.com

SATO FRANCE 
Parc d’activités
Rue Jacques Messager
59175 Templemars
France 
T: +33 3 20 62 96 40 
F: +33 3 20 62 96 55 
info@fr.satoeurope.com 

SATO GERMANY GMBH 
Waldhofer Straße 104
69123 Heidelberg
Deutschland
T: +49 (0)6221 5850-141
F: +49 (0)6221 5850-282
info@de.satoeurope.com

SATO INTERNATIONAL 
EUROPE, N.V., 
ESPAÑA  
(Spain & Portugal) 
Avda. de la Vega, 1, Edif.3,
3ª planta. 28108 Alcobendas
Madrid
T: +34 902 333 341
F: +34 902 333 349
info@es.satoeurope.com

SATO ITALY 
Via Mazzini, 12
22070  Binago (CO)  
Italy
info@it.satoeurope.com

SATO NORDICS 
(Denmark, Finland, Iceland,  
Norway, Sweden)  
Mölndalsvägen 91 
41263 Göteborg (Gothenburg) 
Sweden
T: +46 31 3511500 
F: +46 31 402558
stb.support@se.satoeurope.com

SATO POLSKA   
ul. Ryszarda Chomicza 3 
55-080 Nowa Wieś Wrocławska
Poland 
T: +48 71 776 04 60 
F: +48 71 776 04 68  
info@sato.pl

SATO SWITZERLAND 
Frankfurter Straße 95
65479 Raunheim
Germany
T: +49 6272 9201 324
F: +49 6272 9201 399
info@de.satoeurope.com

SATO UK
(UK, Ireland)
Valley Road
Harwich
Essex CO12 4RR 
United Kingdom
T: +44 1255 2400 00
F: +44 1255 2401 11
enquiries@satouk.com 

  Drukarki do etykiet, kompatybilne z systemem SAP®  

zaraz po wyjęciu z opakowania

  Podłącz i używaj - bez potrzeby stosowania  

dodatkowego oprogramowania pośredniczącego

  Bezpośrednia integracja z infrastrukturą  

automatycznej identyfikacji SAP®

  Projektowanie formularzy i etykiet przy użyciu 

”inteligentnych” formularzy SAP

  Zarządzanie strumieniami danych SAP® przy  

użyciu poleceń SAPscript

 Łatwe drukowanie kodów kreskowych  
i etykiet RFID z  systemów SAP®

Optymalizacja operacji biznesowych  
i obniżenie kosztów
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Przedsiębiorstwa korzystające z systemów SAP® mogą 
obniżyć całkowity koszt posiadania oprogramowania i 
sprzętu, używając drukarek do etykiet SATO  kompatybilnych 
z oprogramowaniem SAP® od razu po wyjęciu z opakowania.  

SATO oferuje użytkownikom systemów SAP 

możliwość bezpośredniej łączności, która 

umożliwia drukowanie etykiet bez potrzeby 

stosowania dodatkowego oprogramowania 

pośredniczącego. Użytkownicy pracujący w 

środowiskach opartych na rozwiązaniach SAP 

mogą w prosty sposób łączyć się z drukarkami 

termicznymi SATO w celu drukowania kodów 

kreskowych i etykiet RFID.

Jako uczestnik programu dostawców drukarek 

SAP firma SATO ma dostęp do środowiska 

projektowego SAP. Oznacza to, że możemy 

optymalizować rozwój urządzeń i sterowników 

pod kątem zgodności z modelami drukarek 

SATO, zapewniając ich wydajną pracę z 

systemami SAP.

z kodami kreskowymi za pomocą pakietu 

oprogramowania do projektowania etykiety, 

takiego jak SATO Label Gallery, następnie 

załadować plik projektu kodu kreskowego  

do formularza SAP i zlecić wydruk etykiet z  

drukarki SATO.

zaprojektować etykiety z kodami kreskowymi za 

pomocą intuicyjnego pakietu oprogramowania 

do projektowania etykiety, takiego jak SATO 

Label Gallery, załadować plik projektu kodu 

kreskowego do formularza SAP i zlecić wydruk 

etykiet z poziomu drukarki SATO.

SAPscript
SAPscript to powszechnie stosowane, 

standardowe narzędzie SAP służące do 

definiowania treści i układu dla dokumentów 

biznesowych SAP. Użytkownicy SAP mogą 

zaprojektować etykiety z kodami kreskowymi 

za pomocą prostego w obsłudze pakietu 

oprogramowania do projektowania etykiety, 

takiego jak SATO Label Gallery, załadować plik 

projektu kodu kreskowego do formularza SAP  

i zlecić wydruk etykiet z drukarki SATO.

„Inteligentne”  formularze
„Inteligentne„formularze SAP zapewniają 

użytkownikom możliwość projektowania 

formularzy i etykiet przy użyciu prostego 

w obsłudze graficznego narzędzia do 

projektowania, które nie wymaga znajomości 

programowania ani dodatkowych programów. 

Użytkownicy mogą w prosty sposób 

dodać style kodów kreskowych i tekstu, 

a następnie uzupełnić format etykiety 

danymi przedsiębiorstwa z aplikacji SAP. Po 

zaprojektowaniu etykiety z wykorzystaniem 

„inteligentnych” formularzy można je wysłać 

do drukarek SATO bez potrzeby stosowania 

dodatkowego oprogramowania pośredniego

Infrastruktura automatycznej 
identyfikacji SAP
Infrastruktura automatycznej identyfikacji SAP 

ułatwia integrację technologii automatycznej 

identyfikacji, w tym RFID, czujniki i inne 

dane, z pozostałymi aplikacjami SAP w 

przedsiębiorstwie.

Klienci mają pewność o bezpośredniej integracji 

pomiędzy infrastrukturą automatycznej 

identyfikacji SAP a drukarkami obsługującymi 

format XML 3.0 firmy SATO. Urządzenia te 

łączą się bezpośrednio z aplikacjami SAP, 

umożliwiając dostęp do danych z firmowych 

aplikacji, za pomocą, których można kodować 

i drukować etykiety RFID.SAPscript, SAPscript. 

Jest to powszechnie stosowane, standardowe 

narzędzie SAP służące do definiowania treści 

i układu dla dokumentów biznesowych SAP. 

Użytkownicy SAP mogą zaprojektować etykiety 

Informacje o SATO
Firma SATO została założona w 1940 roku. Jest 
pionierem i liderem w branży drukowania kodów 
kreskowych i rozwiązań etykietowania RFID. 

Jesteśmy nastawieni na ciągłe innowacje, 
wynaleźliśmy pierwszą na świecie metkownicę 
i jako pierwsi wprowadziliśmy do użytku 
termotransferową drukarkę kodów kreskowych. 

Już od wielu lat klienci polegają na firmie 
SATO. Dzięki naszej rzetelności, dokładności i 
wydajności spełniamy oczekiwania najbardziej 
wymagających klientów.

Oferujemy kompletne, zintegrowane 
rozwiązania dla biznesu. 

SATO może współpracować z 
przedsiębiorstwami od początkowych etapów 
konsultacyjnych, po końcową instalację 
wyposażenia do drukowania etykiet i sprzętu 
oraz oprogramowania pomocniczego w 
ich indywidualnych środowiskach pracy. 
Identyfikujemy i dostarczamy najlepiej 
dopasowane do Państwa potrzeb drukarki i 
media dopasowane do procesów biznesowych 
jak również zapewniamy wsparcie techniczne dla 
gotowych systemów.

Bogata oferta naszych produktów, obejmująca 
drukarki termiczne i drukarki termotransferowe, 
moduły druku OEM,10,5-calowe drukarki 
internetowe, akcesoria do drukarek, 
oprogramowanie do projektowania etykiet, 
etykiety i taśmy termotransferowe, to najwyższej 
jakości niezawodne rozwiązania.

Nowa generacja drukarek RFID wykorzystuje 
częstotliwość radiową w celu odczytywania 
i zapisywania danych na „inteligentnych” 
etykietach, które odpowiadają najnowszym 
standardom przemysłowym.


