Expanda as capacidades do LinkWare TM Live
com a integração do aplicativo Brady Text Labels

O aplicativo móvel Brady Text Labels agora integra os recursos de impressão sem fio
da impressora de etiquetas Brady BMP®61-W com a plataforma de software
LinkWareLive, líder do setor.

melhore a
produtividade

reduza os erros

automatize
processos

aumente a
lucratividade

Elimina as tarefas manuais de entrada de dados imprimindo com dados gerados a partir do LinkWareLive,
um único banco de dados contendo todos os dados necessários durante o projeto de rede e os estágios de
instalação.

Como funciona?

baixar os dados da nuvem do LinkWare
usando o aplicativo Brady Text Labels

visualizar e editar seus dados para atender
às suas especificações

conecte seu celular com a impressora
via Wi-Fi.

imprima as etiquetas na sua BMP61-W

Comece agora
Vamos testar juntos?

Faça o dowload do

Adquira a sua

Faça o login no

aplicativo Brady Text Label

BMP61-W

LinkWare Live do

pelo Google Play Store ou

app Brady Text

Apple Store

Labels

Conectando-se ao LinkWare Live
1. Acesse as configurações do celular
2. Conecte-se à rede Wi-Fi ou rede de dados do celular
3. Abra o aplicativo Brady Text Labels
4. Selecione uma impressora e material

5. Clique no ícone do 6. Clique no ícone do
lapis e uma nova
tela aparecerá

teclado para
expandir as
opções

7. Clique no ícone
página para abrir as
opções de dados
externos

8. Clique no ícone
LinkWare no rodapé
do app

9. Informe seu login
e senha de
acesso ao
LinkWare Live

Importando dados
Conclua estas etapas após efetuar login no LinkWare Live:

1. Selecione a sua
organização

2. Selecione seu
projeto

3. Selecione o tipo de
cabo

4. Selecione o conjunto 5. Defina a quantidade de
de etiquetas

etiquetas (linhas) para
imprimir (até 100)

Importando dados
Conclua estas etapas após efetuar login no LinkWare Live:

6.Confirme a
definição e os
dados importados

7. Aplique as opções
de formatação como
necessário usando a
barra de ferramentas
de formatação

8. Toque no ícone de prévisualização para
visualizar os dados, a
tela mudará para
"visualização prévia"

Imprimindo
Conclua estas etapas após importar e formatar os seus dados:
1. Clique no ícone da impressora

2. Defina as opções de Corte e Conjunto de Etiquetas
3. Clique em imprimir

Entre em conosco pelo nosso site
e solicite o contato de um de
nossos especialistas.

