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Hatasız markalamanın penceresi

HATASIZ MARKALAMA

TGS Ltd. başta kablo, boru ve ekstrüzyon hatları 

olmak üzere pek çok sektöre hizmet edebilecek 

TGSsend yazılımını geliştirmiştir. TGSsend 

yazılımı farklı cihaz ve işletim sistemlerinde 

çalışarak hatasız markalama yapabilme imkanı 

sunmaktadır.

KOLAY KULLANIM

TGSsend yazılımı ve sahip olduğu bütün 

arayüzler, sektörde tecrübeleri bulunan ve bu 

arayüzleri kullanacak kişilerin danışmanlığında 

geliştirilmiştir. Bu sayede yazılım kullanıcı dostu 

ve kolay anlaşılabilir olmuştur.

GELİŞMİŞ KONTROL

TGSsend yazılımı masaüstü sürümü, CIJ 

yazıcısının bütün markalama ayarlarını 

düzenleyebilecek yeterliliktedir. Yazılımın bütün 

arayüzleri yazıcı ekranındaki arayüzler ile birebir 

aynı olacak şekilde tasarlanmıştır.

KURULUM KOLAYLIĞI

TGSsend yazılımı, yazılımı kullanacak bütün 

kullanıcılar tarafından yüklenmek zorunda 

değildir. İnternet tarayıcıları üzerinden kolaylıkla 

kullanılabilmektedir.

MOBİL CİHAZLARDAN ERİŞİM
Kullanıcılar TGSsend programının mobil 

arayüzlerine kendi mobil cihazları üzerinden 

kullanıcı girişi yaparak ulaşabilirler. 

BARKOD OKUYUCU DESTEĞİ
TGSsend programı için gerekli, 

     - Yazıcı bilgisi, 

     - Kullanıcı bilgisi, 

     - Marka bilgisi, 

barkod okuyucu yardımı ile kolaylıkla yazılıma 

sunulabilir. Bu sayede yazılım kullanımı çok 

kolaylaşmaktadır.
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Mobil arayüz 

bütün ekran

genişliklerinde 

en uygun 

görüntüyü 

sunacak 

şekilde 

tasarlanmıştır.

Masaüstü arayüzü 

internet 

tarayıcınızda 

çalışarak gelişmiş 

kontrol imkanı sunar.

GELİŞMİŞ YAZICI DESTEĞİ

BAĞIMSIZ AYARLAR

TGSsend yazılımı profil oluşturma algoritması 

kullanarak, her CIJ yazıcısına farklı bir profil 

tanımlayabilmektedir. Bu sayede tesiste 

bulunan bütün yazıcılar birbirinden farklı hat 

ayarlarına sahip olabilmektedir.

LOGO KÜTÜPHANESİ
Markalama işlemlerinde kullandığınız bütün 

logolar TGSsend yazılımı kütüphanesinde 

saklanabilmektedir. Bu sayede yazıcı hafızaları 

kullanılmayarak, yazıcılar arasındaki 

uyumsuzluklar giderilebilmektedir.
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ESNEK TASARIM

TGSsend yazılımı arayüzleri ve programlarının 

tamamı TGS Ltd. firması tarafından 

geliştirilmektedir. Bu sayede üretim tesisinizin 

özel ihtiyaçlarına yönelik çözümler firmamız 

tarafından kolaylıkla geliştirilebilecektir.

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
TGSsend yazılımı arayüzleri internet tarayıcılar 

üzerinden çalıştığından, üzerinde internet 

tarayıcı bulunan bütün cihazlardan kolaylıkla 

erişilebilir. 

Arayüzler haricinde kullanılması gereken 

TGSsend sunucu programı sistem 

gereksinimleri: 

 - İşlemci, en az 1 GHz 

 - RAM, en az 512 MB 

 - Disk Alanı, en az 4.5 GB (32-bit veya 64-bit) 

İşletim Sistemleri: 

 - Windows 10 (32-bit veya 64-bit) 

 - Windows 8.1 (32-bit veya 64-bit) 

 - Windows 8 (32-bit veya 64-bit) 

 - Windows 7 SP1 

 - Windows Vista SP2 

 - Windows XP 

 - Windows Server 2016, 2012, 2008

OTOMATİK MESAJ YERLEŞTİRME

TGSsend yazılımı ile metrede bir yazdığınız 

yazıları, gerekirse metrede iki, üç veya daha 

fazla adette yazdırabilmenize imkan sağlar. Bu 

işlem için yazıcı üzerinde ek ayar yapılmasına 

ihtiyaç duymaz. Sadece iş emirlerinizde bu 

durumu belirtmeniz yeterlidir.TGSsend yazılımı pek çok CIJ yazıcı markası ve 

modelini desteklemektedir.


