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LABELSTAR OFFICE
Made-to-measure label design 
Διαμόρφωση ετικέτας ανάλογα με τις διαστάσεις

Ποιότητα . Παράδοση . Πρωτοπορία
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LABELSTAR OFFICE

LABELSTAR OFFICE
the software for label printing. 
το λογισμικό για την εκτύπωση 
ετικετών.
Companies‘ requirements for their labelling are beco-
ming ever more differentiated. Accordingly, we at Carl 
Valentin want, with this software, to offer our customers 
the maximum number of options combined with the 
greatest possible ease of use. With Labelstar Office, we have taken 
one more step toward the future of label printing.

Οι απαιτήσεις των επιχειρήσεων σε ετικέτες διαφοροποιούνται ολοένα και περισσότερο. Κατ‘ αντιστοιχία θα θέλαμε από τον Carl Valentin με 
αυτό το λογισμικό να προσφέρουμε στους πελάτες μας τις περισσότερες δυνατές δυνατότητες, σε συνδυασμό με τη μέγιστη δυνατή απλότητα 
στο χειρισμό. Με το Labelstar Office προχωρήσαμε άλλο ένα βήμα στο μέλλον της εκτύπωσης ετικετών.

System Requirements . Απαιτήσεις συστήματος
 

Microsoft Windows 7 SP1/ 8 / 8.1/10 (x86 / x64)

.Net Framework 4.6 or higher (http://www.microsoft.com/net/)

Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x86)

Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x86)

Microsoft Access 2013 Runtime (x86)

Highlights . Reflejos

 >  Simple operation by drag & drop

 >  Support for all the most common bar code types

 >  Direct database connection possible

 >   Individual label design through various printer and system variables

 >  Mark-ups for flexible formatting

 >  Print preview, logging, memory card support and other features

 >  Απλός χειρισμός μέσω Drag & Drop

 >  Υποστηρίζει τους πιο συνήθεις τύπους Barcode

 >  Δυνατή η άμεση σύνδεση με την τράπεζα δεδομένων

 >   Ατομικός σχεδιασμός ετικετών με μεγάλη ποικιλία εκτυπωτών και συστημάτων

 >  Markups για ευέλικτη μορφοποίηση κειμένων

 >   Προεπισκόπηση εκτύπωσης, πρωτοκόλληση, υποστήριξη κάρτας μνήμης και άλλα

You can find the most recent software version online: 
Την εκάστοτε τελευταία έκδοση λογισμικού θα τη βρείτε στο διαδίκτυο:
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LABELSTAR OFFICE

Label Designer . Σχεδιαστής Ετικετών 

Label designing – Labels can be easily and rapidly created and printed with the Label  
Designer. Everything is possible from straightforward layout creation through to 
complex barcode labels with variables and user inputs.

Διαμόρφωση ετικετών – Με τον Σχεδιαστή Ετικετών μπορείτε να δημιουργήσετε και να 
εκτυπώσετε ετικέτες, εύκολα και γρήγορα. Τα πάντα είναι δυνατά, από τη δημιουργία απλών 
layout μέχρι τη δημιουργία σύνθετων ετικετών barcode με μεταβλητές και δεδομένα, που 
εισάγονται από τον χρήστη.

Print Form . Φόρμα εκτύπωσης  

Label print – The uniform user interface with dynamic label previewing of the  
Labelstar Office Print Form ensures that the printout of labels and printing jobs is 
optimized and accelerated.

Εκτύπωση ετικετών – Με τη φόρμα εκτύπωσης του Labelstar Office βελτιστοποιείται και 
επιταχύνεται η εκτύπωση των ετικετών μέσω της ενιαίας επιφάνειας εργασίας με δυναμική 
προεπισκόπηση ετικετών.

Quick Print . Γρήγορη εκτύπωση 

Label print – With the Quick Print program, labels can be easily printed out from a  
browser interface.

Εκτύπωση ετικετών – Το πρόγραμμα Quick Print επιτρέπει την εύκολη εκτύπωση ετικετών 
από την επιφάνεια ενός φυλλομετρητή (browser).

Folder Monitor . Παρακολούθηση Φακέλου  

Automatic print  – Thanks to a simple file interface in the Folder Monitor of Labelstar 
Office, the label print is integrated into your business application..

Αυτοματοποιημένη εκτύπωση – Με τη βοήθεια της παρακολούθησης φακέλου του  
Labelstar Office ενσωματώνεται η εκτύπωση ετικετών μέσω μιας απλής διεπαφής 
αρχείων στο υπάρχον πληροφοριακό σύστημα της επιχείρησης.

LABELSTAR OFFICE
a suitable version for every requirement. 
για κάθε απαίτηση η κατάλληλη έκδοση. 
 
With Labelstar Office, you become your own label designer. An optimised user interface with control via drag & drop offers maximum 
comfort. Numerous options are available for text formatting and symbol embedding. In addition to the most common bar code types, 
the software offers various printer and system variables for flexible label design.

Με το Labelstar Office θα γίνετε από μόνοι σας σχεδιαστές ετικετών. Μια βελτιστοποιημένη επιφάνεια χρήστη με σύστημα ελέγχου per Drag 
& Drop προσφέρει μέγιστη άνεση. Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες επιλογές για τη μορφοποίηση των κειμένων και την παρουσίαση συμβόλων. 
Επίσης, για τους πιο συνήθεις τύπους Barcode το πρόγραμμα προσφέρει πολλές και διαφορετικές μεταβλητές εκτυπωτή και συστήματος για 
ευέλικτη διαμόρφωση στις ετικέτες.
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Carl Valentin GmbH
Neckarstraße 78 – 86 u. 94
78056 Villingen-Schwenningen
Phone + 49 7720 9712 - 0 . Fax + 49 7720 9712 - 9901
info@carl-valentin.de . www.carl-valentin.de

Branches . Εγκαταστάσεις :

Sales office Bavaria . Το γραφείο της εταιρείας στη Βαυαρίας 
Marienplatz 8a . 83043 Bad Aibling
Phone + 49 8061 3498888 . Fax + 49 8061 3499127 . rstreck@carl-valentin.de
Sales office Spain . Το γραφείο της εταιρείας στην Ισπανία 
Calle historiador Vedia 14 5°B . 15004 La Coruña
Phone +34 881 103163 . Mobile +34 609 022 241 . mllano@carl-valentin.es
Sales office Switzerland . Το γραφείο της εταιρείας στην Ελβετία 
Swiss Business Haus . Moosäckerstraße 75 . 8105 Regensdorf
Phone + 41 61 9739641 . Mobile + 41 79 7448436 . info@carl-valentin.ch

Local retailer . Ο εισαγωγέας σας
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