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FLEXIMARK® Software 10.0 programvara 
Gör det möjligt att skriva ut F ärkning snabbt och enkelt 
 

 

 
Generell beskrivning:  
•Programvara för att skapa och skriva ut identifikations- och märksystem 

• Software är baserat på ndows 

•Med fördefinierade etikettmallar för märkning ur Märksortiment 

•Många användbara egenskaper: textgenerering, sekvenser, streckkoder, bilder, importera Excel filer, olika typsnitt m.m.  

•Skriv ut din egen märkning för kablar, ledningar och komponenter  

•  light- och fullversion 

 

 

Systemkrav: 

Operativsystem:   Minst Micro Windows 2000    

Minne:   Minst 20MB free hard disk space  

Streckkoder:  EAN-8, EAN-13, EAN-128, Code-128, Code-39, interleaved 2/5, UPC-A 

Grafik:   Minst VGA 

Skrivare:   Laser och termotransferskrivare   

Språk:   engelska, tyska, franska och svenska  
Copyright:  Fleximark AB, Sweden 

Version:   10.0 

 

 

Artikel data:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-nr. Artikel nr. Artikel beskrivning PU 

2972098 83251080  FLEXIMARK Software 10.0 1 
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Leverans:  

F  fullversion levereras på CD eller laddas ner från Fleximark 

hemsida. Nerladdningen är gratis med en provperiod på 30 dagar. 

  

Den fulla 

kan köpas direkt av Fleximark AB eller din närmaste återförsäljare.  

 

Software 10.0 fullversion inkluderad i paketet utan extra kostnad.  

 

version finns tillgänglig för gratis nerladdning från Fleximark 

hemsida. Lightversionen används för att skriva ut tillgängliga mallar från 

Märksortiment. 

 

 

Installera från CD:  

1. Sätt i CD-skivan  

2. Välj språk för programmet  Software 10.0  

3. Installationsguiden guidar dig igenom installationen av  Software 10.0 direkt på din dator 

4. Öppna programvaran och registrera företagsnamn, namn och lisensnummer 

5. Programmet är redo att användas för utskrift av märkning 

 

 

Övrig produkt data:  

ETIM Klassifikation: EC002537 

 

Skillnaden mellan light- och fullversion visas i tabellen nedan: 

  

Egenskaper Fullversion Lightversion 

Ändra typsnitt X X 

Skapa konstant text X X 

Skapa egna etiketter och märkning X  

Skapa egna projekt X X 

Skapa sekvenser X X 

Rita objekt X  

Filtrera olika filer X  

Utan extra kostnad  X 

Identifiering med tid och datum X  

Importera bilder X  

Låsa skrivarinställningar till en etikett X  

Öppna sparade Excel filer X X 

Förhandsgranska sina etiketter  X X 

Skriva ut tillgängliga etikettmallar X X 

Skriva streckkoder X  

Skriva ut bilder X  

Spara skrivarinställningar X  

Prova i 30 days, utan extra kostnad X  
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Fördelar:  

•Användarvänligt program för utskrift av din identifikation och märkning 

•Anpassat för Windows 7 

•Baserat på Microsoft  

•Manual och hjälpfunktion i programmet  

•Snabbguide inkluderat i paketet  

•Fördefinierade etikettmallar gör utskriften enkel och snabb 

•Många användbara egenskaper: textgenerering, sekvenser, streckkoder, bilder, importera Excel filer, olika typsnitt m.m. 

•En programvara för utskrift av märkning för kablar, ledningar och komponenter 

•Online uppdateringsservice för nya etikettmallar via Fleximark hemsida 

•Teknisksupportservice från Fleximark AB 

 

 

Relaterade produkter:  

Programvaran används för utskrift via laser- och termotransferskrivare. I 

Märksortiment finns manga olika märksystem och etiketter tillgängliga för utskrift i  

All tillbehör nämnda nedan finns tillgängliga inom F ärksortiment. 

 

 

Utskrift på laserskrivare (Rekommenderar kontorslaserskrivare): 

Flexilabels LFL  för kabel- och komponentmärkning med skyltprofiler och skylthållare. 

Cablelabel LFL  för kabelmärkning med plastbuntband. 

FLEX Kabeletikett LCK  för kabelmärkning. 

Flexiprint LF  för lednings- och partmärkning och märkning av tunna kablar 

Labels LA  för komponentmärkning. 

LMB etiketter  för lednings-, part- och kabelmärkning med olika hylsor 

 

 

Utskrift på termotransferskrivare (Rekommenderar CAB termotransferskrivare): 

Flexilabels TFL  för kabel- och komponentmärkning med skyltprofiler och skylthållare 

Cablelabel TFL  för kabelmärkning med plastbuntband 

Cablelabel PUR  för kabelmärkning med plastbuntband 

Kabeletikett TCK  för kabelmärkning 

Flexiprint TF  för lednings- och partmärkning och märkning av tunna kablar 

Etikett TA  för komponentmärkning 

Etikett TA Foam  för komponentmärkning 

Flat krympslang  för krympslangsmärkning 

Organiserad krympslang  för krympslangsmärkning i olika längder 

Flaggetikett för kabelmärkning i trånga utrymmen 

 

Utskrift av plastmaterial på Multiskrivare: 

FLEXIM Cablelabel MTFL  för kabelmärkning med plastbuntband 

Plintmärkning TB  för plintmärkning  

Märkbrickor TMB  för lednings-, part- och kabelmärkning med olika hylsor 

Partmärkning  för lednings- och partmärkning 

 Identifieringsbrickor TCM  för identifikation av komponentmärkning  

Stripmärkning TCM  för komponentmärkning 

Haklappsskyltar TCM  för komponentmärkning med tryckknappshållare  
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Etikettmallar 

Nya etikettmallar för specifik märkning från  Märksortiment finns tillgängliga för gratis nerladdning från 

www.fleximark.com och sparas direkt in I programmet FLEXIMARK SOFTWARE 10.0 enligt följande instruktioner: 

  

1. Hitta rätt etikettmall till märkningen som behöver skrivas ut på hemsidan 

2. Ladda ner etikettmallen 

3. Spara filen på C:\Users\(Användarnamn)\AppData\Roaming\Fleximark Soft V10.0\Labels 

  

Etiketten visas nu i programmet under “Etikettmallar”. I de fall då mappen AppData inte visas, se till att inställningarna för 

dolda filer är aktiverade enligt följande: 

 

1. Starta utforskaren, 

2. Klicka på Ordna, 

3. Klicka på Mapp- och sökalternativ, 

4. Klicka på fliken Visning, 

5. Rulla ned till Dölj filnamnstillägg för kända filtyper och avmarkera raden genom att klicka i kryssrutan, 

6. Klicka Ok 

 

 

Termotransferskrivare: 

Fleximark rekommenderar utskrift av märkning på rulle med 

Software på CAB Termotransferskrivare med hög användarkomfort. 

 

Termotransferskrivare CAB EOS kombinerar alla funktioner I en industriell 

skrivare med högsta användarkomfort. Fleximark AB erbjuder i sitt 

sortiment CAB EOS1 för rullar upp till 155 mm i diameter och CAB EOS4 för 

rullar upp till 210 mm i diameter. 

 

Termotransferskrivare CAB A4+ är utmärkta för industriell märkning för 

permanent utskrift med hög kapacitet. Termotransferskrivare CAB A4+M 

är speciellt lämpad för krympslangsmärkning och märkning med smala 

material.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotnot:  

Fotografier är ej skalenliga och representerar inte detaljerade bilder av varje produkt.  

http://www.fleximark.com/

