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Brady Workstation update 

Nieuwe functies voor Brady Workstation 

●  Verbeteringen aan barcodes 

●  Nieuwe sneltoetsen ondersteund 

●  Optie om “Categorienaam” in bestandsnaam op te nemen of uit te sluiten 

 

Verbeteringen aan barcodes 
Aan kader aanpassen 

Gebruikers kunnen een barcode zo instellen dat deze binnen het 
kader past, zelfs bij het importeren van gegevens met variabele 
lengte. De app past de dichtheid van de barcode aan om een 
vaste grootte te behouden, zodat de barcode niet overlapt met 
andere objecten. 
 
Stel de grootte en de positie van de barcode op uw label of 
sjabloon in en klik vervolgens op “Aan kader aanpassen”. 
 
 

Nieuwe barcodesymbologieën 
Gebruikers kunnen kiezen uit 3 nieuwe barcodesymbologieën: 

• GS1-DataMatrix 
• ITF14 
• MicroPDF147 

 
Klik op het keuzemenu “Symbolen” om te selecteren. 
 
Speciaal gegevensformaat voor GS1-Datamatrix 
 

Om GS1-DataMatrix-barcodes een formaat te geven, zet u elke 
applicatie-identifier (AI) tussen haakjes om de AI te onderscheiden 
van het gegevenssegment dat volgt. De haakjes zijn niet in de 
barcode zelf gecodeerd. 
 
Gebruikers kunnen de gegevenswaarde handmatig invoeren, 
importeren uit Excel, of “Velden groeperen” gebruiken om de waarde 
uit afzonderlijke componenten op te bouwen.  
 
VOORBEELD:  
(01)03453120000011(17)211108(10)310428(21)10001 
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Nieuwe sneltoetsen ondersteund 
 
Aangepaste ontwerper, Aangepaste ontwerper Lite en Tekstlabels ondersteunen nu sneltoetsen 
waar onze LabelMark-klanten om hebben gevraagd, waaronder CTRL+F, CTRL+H en vele 
andere. Ontdek alle sneltoetsen in de handleiding!  
 

“Categorienaam” in de bestandsnaam 
opnemen/uitsluiten 
 
Gebruikers kunnen nu kiezen of de “Categorienaam” 
al dan niet moet worden opgenomen in de volledige 
bestandsnaam bij het opslaan van een bestand. 
Schakel het selectievakje “Categorienaam opnemen” 
in bestandsnaam in. 
 
 
 
 
 
 
 

Continue verbetering 
 
Wij streven ernaar de efficiëntie van Brady Workstation voortdurend te verbeteren om onze klanten 
een geweldige labelontwerpervaring te bieden. 
Deze release beantwoordt aan meer dan 40 verzoeken van gebruikers, lost problemen op en 
verbetert bestaande functies in Brady Workstation. 
 
 

Beschikbaarheid 
 
De update is beschikbaar op 15 december 2021. Voer de update van Brady Workstation uit en 
probeer de nieuwe en geactualiseerde functies! 
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