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Bắ t đầu với BarTender
Phần mềmBarTender® cho phép các tổ chức trên toàn thế giới nâng cao sự an toàn, tính bảo mậ t,
tính hiệu quả và tính tuân thủ bằng cách tạo và tự động hóa việc in và kiểm soát nhãn, mã vạch, thẻ
RFID, thẻ nhựa v.v. BarTender cung cấp cho bạn các công cụ để thiế t kế nhãn và mẫu dễ dàng và
hiệu quả ; để định cấu hình và kế t nối với các nguồn dữ liệu và hệ thống doanh nghiệp; và để khởi chạy
các lệnh in từ bấ t kỳ hệ thống, hệ điều hành (HĐH) hoặc thiế t bịnào.
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Cài đặ t Phần mềm BarTender
BarTender bao gồm nhiều ứng dụngmang lạ i cho người dùng sức mạnh và độ linh hoạ t mà không gói
phần mềm thiế t kế và in ấn nào khác có được. Mọi ứng dụng và tính năng trong BarTender Suite đều
khả dụng sau khi bạn cài đặ t và kích hoạ t phần mềm.

Bạn có thể kiểm tra hoặc xem trước các tính năng và ứng dụng không
có trong phiên bản BarTender được cấp phép của bạn. Khi bạn thực
hiện điều này, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo rằng bạn đang sử dụng
một tính năng yêu cầu phiên bản cao hơn; nội dung in bằng các tính
năng chưa được cấp phép có chứa hình mờ để cho biế t rằng nội dung
đó được in ở chế độ thử nghiệm. Danh sách tấ t cả tính năng cụ thể
theo từng phiên bản cho BarTender Suite có sẵn trên trang web
BarTender.

Cài đặt BarTender
BarTender hiện có hai phiên bản: 32 bit và 64 bit.

l Nếu bạn có hệ điều hành (HĐH) 32 bit, bạn phả i cài đặ t phiên bản BarTender 32 bit.

l Nếu bạn có phiên bản Windows 64 bit, bạn có thể cài đặ t phiên bản BarTender 64 bit hoặc 32
bit. Chúng tôi khuyên dùng phiên bản 64 bit, nhưng bạn có thể cần cài đặ t phiên bản 32 bit
nếu đang sử dụngmột số trình điều khiển cơsở dữ liệu OLE DB hoặc ODBC nhấ t định hoặc nếu
bạn cần phát triển ứng dụng 32 bit bằng cách sử dụng bộ phát triển phần mềm (SDK).

Để biế t thêm thông tin chi tiế t, hãy tham khảo tài liệu kỹ thuậ t BarTender phiên bản 32 bit và 64
bit:

https://www.seagullscientific.com/resources/white-papers/

Trước khi cài đặ t BarTender, hãy đảm bảo có thể dễ dàng truy cập các nội dung sau đây:

l Mã khóa sản phẩm (PKC) của bạn, thường có sẵn từmột trong các nguồn sau:

l Email bạn nhận được sau khi mua BarTender có chứa giấy phép và hướng dẫn cài đặ t

l The email that you received after requesting a 30-Day Trial PKC from our
website: https://www.seagullscientific.com/30-day-trial/

l Thẻ mã khóa sản phẩm riêng biệ t đi kèm với gói phần mềm của bạn

l Gói cài đặ t BarTender 32 bit hoặc 64 bit cần thiế t, có thể tả i xuống từ trang web của chúng tôi:
https://portal.seagullscientific.com/downloads
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Trước khi cài đặ t, hãy chọn kiểu cài đặ t mà bạn cần:

l Thông thường, nếu bạn chỉsử dụngmột bản BarTender thì nên cài BarTender Licensing
Service (BLS) và BarTender trên cùngmột máy tính. Sử dụng quy trình Để cài đặt BarTender
và BarTender Licensing Service cho kiểu cài đặ t này.

l Nếu bạn sử dụng BarTender trên nhiều máy tính trongmôi trường của mình, chỉcài BLS trên
một máy tính. Máy tính này, thường là máy chủ, phả i có thể truy cập được trên toàn mạng của
bạn bởi tấ t cả các bản BarTender đã cài đặ t. Để cài đặ t BLS trên một máy tính hoặc máy chủ,
hãy sử dụng quy trình Để chỉ cài đặt BarTender Licensing Service và Administration
Console. Sau đó, khi bạn cài đặ t BarTender trên các máy tính khác, hãy sử dụng quy trình Để
chỉ cài đặt BarTender và liên kế t với BarTender Licensing Service hiện có.

l Theo mặc định, Thuậ t sĩ Thiế t lập BarTender sẽ cài đặ t Microsoft SQL Server Express để sử
dụng kèm với BarTender System Database. Khi bạn đã định cấu hình cơsở dữ liệu tập trung
của mình dành cho BarTender System Database, bạn có thể chọn không cài đặ t Microsoft SQL
Server Express bằng cách bỏ chọn tùy chọn này trên trang Tùy chọn Cài đặt Nâng cao của
Thuậ t sĩ Thiế t lập BarTender. Khi bạn chọn không cài đặ t SQL Server Express, bạn sẽ được
nhắc thiế t lập BarTender System Database khi bạn mở BarTender lần đầu tiên, tạ i thời điểm
đó, bạn có thể chọn cài đặ t kế t nối cho máy chủ cơsở dữ liệu của riêngmình. Ngoài ra, bạn có
thể chọn cài đặ t kế t nối trên trang System Database của Administration Console.

Sử dụngmột trong các quy trình sau để cài đặ t phần mềmBarTender.

Để cài đặt BarTender và BarTender Licensing Service

1. Nhấn đúp vào gói cài đặ t BarTender. Thuậ t sĩ Thiế t lập BarTender sẽ khởi chạy.

2. Trên trang chào mừng của thuậ t sĩ Thiế t lập BarTender, đọc và chấp nhận thỏa thuận cấp
phép, rồi nhấn Cài đặt.

3. Trên trang Cài đặt Hoàn tất, nhấn vào Hoàn tất. Thuậ t sĩ Cấp phép BarTender sẽ khởi chạy.

4. Nhập mã khóa sản phẩm của bạn, rồi nhấn Tiếp theo.

5. Nhấn để chọn Chọn một Licensing Server, rồi chọn máy chủ từ danh sách. Hoặc, nhấn để
chọn Chỉ định một Licensing Server, rồi nhập máy chủ và cổngmà bạn muốn sử dụng.

6. Nhấn vào Tiếp theo.

7. Ngoài ra, trên trang Chính sách Kích hoạt, bạn có thể nhấn Câu hỏi thường gặp về quá trình
kích hoạt để mở trang Kích hoạt phần mềm BarTender.

8. Trên trang Chính sách Kích hoạt, nhấn Tiếp theo.

9. Trên trang Kích hoạt Thành công, nhấn vào Chia sẻ giấy phép này với các máy tính khác
trên mạng khi bạn muốn các bản BarTender đã cài đặ t khác có thể giao tiếp với BLS này.

10. Nhấn vào Tiếp theo.

11. Hoàn tấ t các bước để đăng ký gói cài đặ t BarTender của bạn, sau đó nhấn Hoàn tất để đóng
thuậ t sĩ.
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Để chỉ cài đặt BarTender Licensing Service và Administration Console

1. Nhấn đúp vào gói cài đặ t BarTender. Thuậ t sĩ Thiế t lập BarTender sẽ khởi chạy.

2. Trên trang chào mừng của thuậ t sĩ Thiế t lập BarTender, đọc và chấp nhận thỏa thuận cấp
phép, nhấn để chọn hộp kiểm Chỉ định các tùy chọn cài đặt nâng cao rồi nhấn Tiếp theo.

3. Nhấn để chọn Chỉ Licensing Service và Administration Console, rồi nhấn Cài đặt.

4. Trên trang Cài đặt Hoàn tất, nhấn vào Hoàn tất. Thuậ t sĩ Cấp phép BarTender sẽ khởi chạy.

5. Nhập mã khóa sản phẩm của bạn, rồi nhấn Tiếp theo.

6. Nhấn để chọn Chọn một Licensing Server, rồi chọn máy chủ từ danh sách. Hoặc, nhấn để
chọn Chỉ định một Licensing Server, rồi nhập máy chủ và cổngmà bạn muốn sử dụng.

7. Nhấn vào Tiếp theo.

8. Ngoài ra, trên trang Chính sách Kích hoạt, bạn có thể nhấn Câu hỏi thường gặp về quá trình
kích hoạt để mở trang Kích hoạt phần mềm BarTender.

9. Trên trang Chính sách Kích hoạt, nhấn Tiếp theo.

10. Trên trang Kích hoạt Thành công, nhấn vào Chia sẻ giấy phép này với các máy tính khác
trên mạng khi bạn muốn các bản BarTender đã cài đặ t khác có thể giao tiếp với BLS này.

11. Nhấn vào Tiếp theo.

12. Hoàn tấ t các bước để đăng ký gói cài đặ t BarTender của bạn, sau đó nhấn Hoàn tất để đóng
thuậ t sĩ.

Để chỉ cài đặt BarTender và liên kế t với BarTender Licensing Service hiện có

1. Nhấn đúp vào gói cài đặ t BarTender. Thuậ t sĩ Thiế t lập BarTender sẽ khởi chạy.

2. Trên trang chào mừng của thuậ t sĩ Thiế t lập BarTender, đọc và chấp nhận thỏa thuận cấp
phép, rồi nhấn Cài đặt. Hoặc, đọc và chấp nhận thỏa thuận cấp phép, nhấn để chọn hộp kiểm
Chỉ định tùy chọn cài đặt nâng cao, nhấn Tiếp theo, nhấn để chọn BarTender, rồi nhấn Cài
đặt.

3. Trên trang Cài đặt Hoàn tất, nhấn vào Hoàn tất. Thuậ t sĩ Cấp phép BarTender sẽ khởi chạy.

4. Nhấn vào Tìm kiếm Giấy phép Hiện có, nhập tên máy chủ hoặc địa chỉ IP của máy chủ, rồi
nhấn Tìm kiếm.

5. Nhấn để chọn giấy phép bạn muốn dùng, rồi nhấn Tiếp theo.

6. Nhấn vào Tiếp theo.

7. Hoàn tấ t các bước để đăng ký gói cài đặ t BarTender của bạn, sau đó nhấn Hoàn tất để đóng
thuậ t sĩ.
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Cài đặt BarTender Print Portal
BarTender Print Portal là một ứng dụng nền web mang lạ i cho người dùngmột giao diện để lựa chọn
và in các tài liệu BarTender. Một máy chủ web duy nhấ t sẽ "chứa" Print Portal, cho phép các máy tính,
máy tính bảng và thiế t bịdi động khác truy cập các tài liệu qua mạng Internet. Người dùng có thể in
tài liệu dễ dàng bằng cách truy cập trang web và chọn tài liệu họ muốn in.

Tấ t cả các thiế t bịkhách phả i có quyền truy cập vào trình duyệ t web và Print Portal phả i được cài trên
một máy tính có chạy phần mềm sau:

l Microsoft Internet Information Services (IIS)

l BarTender

Để biế t thông tin chi tiế t về cách cấu hình và khắc phục sự cố cho Print Portal, hãy tham khảo tài liệu
kỹ thuậ t BarTender Print Portal.

https://www.seagullscientific.com/resources/white-papers/

Để cài đặt Print Portal khi bạn cài đặt BarTender lần đầu tiên

1. Nhấn đúp vào gói cài đặ t BarTender. Thuậ t sĩ Thiế t lập BarTender sẽ khởi chạy.

2. Trên trang chào mừng của thuậ t sĩ Thiế t lập BarTender, đọc và chấp nhận thỏa thuận cấp
phép, nhấn để chọn hộp kiểm Chỉ định các tùy chọn cài đặt nâng cao, sau đó nhấn Tiếp
theo.

3. Trên trang Tùy chọn Cài đặt Nâng cao, nhấn để chọn BarTender kèm Print Portal, chọn một
thưmục để cài đặ t, rồi nhấn Tiếp theo.

4. Hoàn thành các trang còn lạ i trong thuậ t sĩ.

Để cài đặt Print Portal trên bản cài đặt BarTender hiện có

1. Duyệ t đến rồi nhấn đúp vào tệp gói cài đặ t BarTender. Hoặc, trong Control Panel của Windows,
nhấn vào Programs, nhấn vào Uninstall a program, nhấn vào BarTender rồi nhấn Change.

2. Trong hộp thoạ i Kiểm soát Tài khoản Người dùng, nhấn vào Có. Thuậ t sĩ Thiế t lập BarTender
sẽ khởi chạy.

3. Nhấn để chọn Sửa đổi rồi nhập Tiếp theo.

4. Trên trang Tùy chọn cài đặt nâng cao, nhấn để chọn BarTender kèm Print Portal rồi nhấn
Tiếp theo.

5. Hoàn thành các trang còn lạ i trong thuậ t sĩ.
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Bậ t Xác thực

Quản trịviên có thể định cấu hình Print Portal để người dùng đăng nhập bằng tài khoản Windows. Khi
xác thực được bậ t, chỉnhững người dùng có quyền Quản trị Print Portal trong Administration Console
mới có thể thay đổi cài đặ t quản trịPrint Portal. Bạn có thể bậ t xác thực trong phần cài đặ t Thiế t lập
Quản trị của Print Portal.

Nếu bạn muốn bảo mậ t hơn nữa cho môi trường của mình, bạn có thể chọn xác thực người dùng qua
HTTPS. Quy trình này yêu cầu phả i định cấu hình chứng chỉbảo mậ t và ràng buộc HTTPS cho trang
web Print Portal trong IIS. Để biế t thêm thông tin, hãy tham khảo hệ thống trợ giúp của BarTender
Print Portal.
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Dành cho Chuyên viên Thiế t kế và Chuyên viên In ấn
Cho dù bạn đang thiế t kế hay in ấn, giao diện BarTender chứa rấ t nhiều tính năng và sử dụng giao
diện này có thể khiến người dùngmới choáng ngợp. Thông tin trong chương này hướng dẫn bạn bắ t
đầu với các tác vụ cơbản để tạo, thiế t kế và in các mục trong BarTender.

Tạo Tài liệu Mới

Tùy thuộc vào cách cấu hình BarTender, khi bạn nhấn vào Mới trên menu Tệp hoặc nhấn vào trên
thanh công cụ chính, một trong ba điều sau sẽ xảy ra:

l Thuậ t sĩ Tài liệu mới khởi chạy, bạn có thể sử dụng thuậ t sĩ này để xác định thủ công kích thước
và hình dạng cho khu vực thiế t kế của mình. (Đây là hành vi mặc định.)

l Một mẫu trống sẽ xuấ t hiện trên màn hình có kích thước và hình dạng được xác định bởi các cài
đặ t của máy in mặc định trên máy tính của bạn.

l Bản sao của một tài liệu hiện có sẽ mở ra.

Khu vực thiế t kế trên màn hình khớp với kích thước và hình dạng của các hạngmục thực tế mà bạn sẽ
in lên. Các cài đặ t này, cùng với các cài đặ t nhưsố lượng hạngmục được in trên một trang, hướng của
thiế t kế hoặc kích thước của khoảng cách giữa nhiều hạngmục, được xác định bằng cách sử dụng
thuậ t sĩ Tài liệu mới hoặc hộp thoạ i Thiế t lập trang.

Mỗi khu vực thiế t kế trên màn hình được cấu hình để khớp với giấy in
trên một máy in cụ thể . Nếu bạn cần thay đổi máy in hoặc vậ t liệu in,
BarTender sẽ cố gắng tự động thay đổi kích thước của khu vực thiế t kế
cho phù hợp với máy in hoặc vậ t liệu in mới. Vì các máy in khác nhau hỗ
trợ các kích cỡ vậ t liệu in khác nhau, vị trí các đối tượng của bạn có thể
không còn phù hợp trên hạngmục in của bạn. Nếu điều này xảy ra, bạn
phả i thay đổi thiế t kế hoặc thay đổi cài đặ t trang bằng cách sử dụng
hộp thoạ i Thiế t lập Trang.

Bạn có thể truy cập Trung tâm Hỗ trợ trực tuyến của BarTender để xem các video đào tạo sau:

l Thiế t lập một tài liệu thẻ nhựa (video hướng dẫn trực tuyến)

l Thiế t lập một tài liệu nhãn cảm nhiệ t (video hướng dẫn trực tuyến)

l Thiế t lập một tài liệu nhãn laser/in phun (video hướng dẫn trực tuyến)

Sử dụng Tài liệu Mẫu BarTender
Vì việc tự thiế t kế mẫu có thể tốn thời gian, bạn có thể sử dụngmột số tài liệu mẫu được cài đặ t kèm
theo phần mềmBarTender. Bạn có thể sử dụng các tài liệu này làm cơsở để bắ t đầu và sửa đổi
chúng theo yêu cầu riêng của mình. Nếu đã có một tài liệu mẫu gần giống với ý tưởng thiế t kế của
bạn, thì bạn không cần phả i bắ t đầu từ trang giấy trắng.
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Khi bạn xem các tài liệu mẫu trên BarTender, bạn có thể dễ dàng khám phá nhiều tính năng và khả
năng của ứng dụng. Sau khi nạp tài liệu, bạn có thể kiểm tra các cài đặ t hộp thoạ i khác nhau để xem
tính năng và lựa chọn tùy chỉnh nào hiện đang khả dụng.

Khi muốn tạo thiế t kế riêng từmột tài liệu mẫu, bạn phả i tạo một bản
sao của tài liệu mẫu đó và lưu vào một thưmục khác thưmục chứa tài
liệu mẫu. Quy trình này nhằm đảm bảo tài liệu mẫu gốc không bịchỉnh
sửa và luôn có sẵn để tham khảo trong tương lai.

Để tạo bản sao của tài liệu mẫu

1. Trên menu Tệp, nhấn vào Mới. Hoặc, nhấn vào trên thanh công cụ chính.

2. Trong thuậ t sĩ Tài liệu Mới, chọn Chọn mẫu từ thưviện, sau đó nhấn Chọn để mở hộp thoạ i
Chọn tài liệu tạ i thưmục Templates (\Program Files\Seagull\BarTender 2021\Templates).

3. Nhấn đúp vào thưmục ngành hoặc danh mục mà bạn muốn, sau đó xác định vị trí tài liệu mẫu
mà bạn muốn mở.

4. Nhấn đúp vào tài liệu mẫu. Hoặc, nhấn tên tài liệu, sau đó nhấn Chọn.

5. Nhấn Hoàn tất để thoát thuậ t sĩ Tài liệu mới và mở bản sao tài liệu trong BarTender.

6. Nếu muốn lưu bản sao của tài liệu mẫu, nhấn Lưu trên menu Tê ̣p, sau đó sử dụng hộp thoả i
Lưu dưới dạng để duyệ t đến một vị trí nằm ngoài thưmục chứa tài liệu mẫu, chẳng hạn như
thưmục Tài liệu BarTender. Sau đó, nhấn Lưu.

Thêm Đối tượng vào Thiế t kế của bạn
Khi bạn có một mẫu (hoặc khu vực thiế t kế ) trống để làm việc, bạn có thể bắ t đầu thiế t kế các hạng
mục in bằng cách thêm các đối tượng vào mẫu. BarTender có các loạ i đối tượng sau:

Mã vạch: Thêmmã vạch vào khu vực thiế t kế . Nhấn vào đây để chọn mã vạch mà bạn muốn.

Văn bản: Thêmmột đối tượng văn bản vào khu vực thiế t kế . Nhấn vào để chọn loạ i văn bản
mà bạn muốn sử dụng.

Đường kẻ : Thêmmột đường kẻ vào khu vực thiế t kế

Hình dạng: Thêmmột hình dạng vào khu vực thiế t kế . Nhấn vào đây để chọn hình dạngmà
bạn muốn sử dụng.

Hình ảnh: Thêmmột hình ảnh vào khu vực thiế t kế . Nhấn để chọn nguồn của hình ảnh mà
bạn muốn sử dụng.

Bảng: Thêmmột đối tượng bảng vào khu vực thiế t kế .

Bố cục Lưới: Thêmmột đối tượng bố cục lưới vào khu vực thiế t kế .
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Bộ mã hóa: Thêmmột đối tượng bộ mã hóa vào khu vực thiế t kế . Sau khi thêmmáy in có hỗ
trợ công nghệ của bộ mã hóa mà bạn muốn sử dụng, bạn có thể nhấn để chọn đối tượng bộ mã
hóa mà bạn muốn sau khi chọn máy in hỗ trợ công nghệ của bộ mã hóa mà bạn muốn sử dụng.
Các đối tượng bộ mã hóa bao gồm công nghệ nhận dạng tần số vô tuyến (RFID), dả i từ và công
nghệ thẻ thôngminh.

Một cách để thêm các đối tượng này vào thiế t kế của bạn là sử dụng thanh công cụ đối tượng hoặc
menu Tạo. Sau khi bạn thêmmột đối tượng, có nhiều cách để đặ t và tùy chỉnh đối tượng đó theo nhu
cầu của bạn. Để biế t thêm thông tin về cách thêm và sửa đổi các đối tượngmẫu, hãy tham khảo chủ
đề Tạo và Sửa đổi Đối tượng Mẫu trong hệ thống trợ giúp của BarTender.

Để thêm một đối tượng vào mẫu của bạn

1. Trên thanh công cụ đối tượng, nhấn vào biểu tượng của loạ i đối tượngmà bạn muốn thêm.
Hoặc, nhấn vào loạ i đối tượng trên menu Tạo.

2. Trên menu phụ này, nhấn vào đối tượngmà bạn muốn thêm. Đối với các đối tượng đường kẻ ,
bỏ qua bước này.

3. Nhấn vào vị trí mà bạn muốn thêm đối tượng. Đối với các đối tượng đường kẻ , nhấn và kéo đến
điểm kế t thúc đường kẻ .

Sử dụng cơ sở dữ liệu với BarTender
Nhiều người dùng lưu trữ những dữ liệu nhưhồ sơkhách hàng hoặc thông tin sản phẩm trongmột tệp
bên ngoài BarTender, chẳng hạn nhưbảng tính Microsoft Excel, cơsở dữ liệu SQL hoặc tệp văn bản.
Nếu muốn sử dụng dữ liệu này, BarTender có thể chuyển trực tiếp thông tin vào bấ t kỳ mã vạch, đối
tượng văn bản, đối tượng bảng hoặc đối tượng bộ mã hóa trên mẫu của bạn, cũng nhưvào nhiều đối
tượng điều khiển trên biểu mẫu nhập dữ liệu. Các tệp dữ liệu ngoài này được gọi chung là cơ sở dữ
liệu.

Chủ đề này mô tả các bước cần thực hiện để kế t nối với một cơsở dữ liệu và chuyển thông tin vào mã
vạch, đối tượng văn bản hoặc đối tượng bộ mã hóa trên mẫu của bạn.

Để biế t thông tin về cách kế t nối cơsở dữ liệu với một đối tượng bảng,
hãy tham khảo chủ đề Tạo bảng Sử dụng Dữ liệu động trong hệ thống
trợ giúp của BarTender.Để biế t thông tin về cách kế t nối cơsở dữ liệu
với một đối tượng điều khiển nhập dữ liệu, hãy tham khảo bài viế t liên
quan đến đối tượng điều khiển đó trên hệ thống trợ giúp của
BarTender.

Để kế t nối với một cơsở dữ liệu

1. Trên menu Tệp, nhấn vào Thiế t lập Kế t nối Cơsở dữ liệu. Hoặc, nhấn vào trên thanh công
cụ chính. Bạn sẽ nhận được một trong những kế t quả sau:
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l Nếu bạn chưa từng kế t nối với cơsở dữ liệu nào trước đây, thao tác này sẽ khởi động
thuậ t sĩ Thiế t lập cơsở dữ liệu.

l Nếu bạn hiện đang kế t nối với một cơsở dữ liệu, thao tác này sẽ mở hộp thoạ i Thiế t lập
Cơsở dữ liệu. Nhấn vào để khởi chạy thuậ t sĩ Thiế t lập Cơsở dữ liệu.

2. Trên trang đầu tiên của thuậ t sĩ Thiế t lập Cơsở dữ liệu , chọn loạ i tệp lưu trữ dữ liệu của bạn,
sau đó nhấn Tiếp theo.

3. Làm theo các bước trong thuậ t sĩ để hoàn tấ t thiế t lập kế t nối cho loạ i tệp đã chọn. Khi kế t
thúc thuậ t sĩ, nhấn vào Hoàn tất để mở hộp thoạ i Thiế t lập Cơsở dữ liệu.

Sau khi bạn kế t nối với cơsở dữ liệu, thông tin được lưu trữ trong tệp có thể được sử dụng để điền mã
vạch, đối tượng văn bản hoặc đối tượng bộ mã hóa trên mẫu của bạn. Cách đơn giản nhấ t để lấy
thông tin này là sử dụng khung Nguồn Dữ liệu của Hộp công cụ để liên kế t đối tượng với trường cơsở
dữ liệu.

Để liên kế t một đối tượng với trường cơsở dữ liệu

1. Trong Hộp công cụ, nhấn vào tab Nguồn Dữ liệu để hiển thịkhung Nguồn Dữ liệu.

2. Mở rộng nút Trường Cơsở dữ liệu để hiển thị tấ t cả trường cơsở dữ liệu trong cơsở dữ liệu
được kế t nối.

3. Kéo trường cơsở dữ liệu mà bạn muốn vào đối tượngmã vạch, văn bản hoặc bộ mã hóa mà
bạn muốn. Hoặc, kéo trường vào mẫu để tạo một đối tượng văn bản được liên kế t với trường.

Thanh điều hướng bản ghi sẽ xuấ t hiện ở bên dưới khu vực thiế t kế mẫu sau khi bạn kế t nối tệp cơsở
dữ liệu với tài liệu của mình và liên kế t một hoặc nhiều trường với một đối tượng. Trên mẫu của bạn,
sử dụng các mũi tên để hiển thịcác bản ghi được in cùng với tài liệu của bạn.

Bạn cũng có thể nhấn vào Xem trước khi in trên menu Tệp để xem dữ liệu của bạn.

Nhập Dữ liệu tại Thời điểm In
Trongmột số trường hợp, dữ liệu cho một hoặc nhiều đối tượng trên mẫu của bạn có thể chưa xác
định hoặc chưa có sẵn cho đến thời điểm in. Hãy xem các ví dụ sau:

l Một nhãn vận chuyển tiêu chuẩn phả i bao gồm thông tin trọng lượng của gói hàng, nhưng tới
thời điểm in thì gói hàngmới được cân.

l Một nhãn sản phẩm cho các mặ t hàng dễ hỏng cần phả i được nhập ngày hiện tạ i mỗi lần in
nhãn.

l Chuyên viên in ấn phả i chỉđịnh một bản ghi cơsở dữ liệu cụ thể sẽ được in từmột nhóm các
bản ghi chứa trong bảng cơsở dữ liệu.
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Các biểu mẫu nhập liệu của BarTender hỗ trợ những kiểu tình huống nhưthế này và nhiều tình huống
khác. Tạ i thời điểm in, bạn có thể sử dụng biểu mẫu nhập liệu để nhập dữ liệu (hoặc các tiêu chí dùng
để xác định dữ liệu) sẽ được in lên các sản phẩm của bạn.

Để thêm một nút điều khiển vào biểu mẫu nhập dữ liệu

1. Trong cửa sổ xem Thiế t kế Mẫu, thêmmột đối tượng văn bản mới vào mẫu của bạn.

2. Ở cuối khu vực thiế t kế , nhấn vào tab Biểu mẫu 1 để mở cửa sổ xem Biểu mẫu Nhập Liệu.

3. Trên thanh công cụ đối tượng, nhấn vào biểu tượng cho loạ i nút điều khiển mà bạn muốn
thêm. Hoặc, nhấn vào loạ i nút điều khiển trên menu Tạo.

4. Trên menu phụ này, nhấn vào nút điều khiển mà bạn muốn thêm.

5. nhấn vào vị trí mà bạn muốn thêm nút điều khiển trên biểu mẫu.

6. Trong ngăn Nguồn Dữ liệu của Hộp công cụ, mở rộng nút Nguồn Dữ liệu Đối tượng Mẫu, tìm
đối tượng văn bản mà bạn đã tạo trên mẫu và sau đó mở rộng nút của đối tượng đó.

7. Kéo nguồn dữ liệu cho đối tượngmẫu đó vào nút điều khiển trên biểu mẫu nhập liệu. Thao tác
này sẽ liên kế t đối tượng văn bản với nút điều khiển.

8. Nhấn trên thanh công cụ chính để mở cửa sổ Xem trước khi in.

9. Khi biểu mẫu nhập liệu mở ra, hãy nhập văn bản mẫu hoặc chọn một tùy chọn cho nút điều
khiển, sau đó nhấn Xem trước để xem thử bản in của các hạngmục của bạn.

10. Nhấn vào Đóng trên thanh công cụ xem trước khi in để trở về cửa sổ xem Biểu mẫu Nhập
Liệu.

Để nhập dữ liệu vào biểu mẫu tại thời điểm in

1. Mởmenu Tệp, nhấn vào In để mở hộp thoạ i In. Hoặc, nhấn vào trên thanh công cụ chính.

2. Nhấn In để hiển thịbiểu mẫu nhập liệu cho tài liệu của bạn.

3. Nhập dữ liệu vào các nút điều khiển trên biểu mẫu của bạn, rồi nhấn In.

In tài liệu của bạn
Sau khi hoàn tấ t thiế t kế , bạn đã sẵn sàng để in tài liệu. Tùy thuộc vào cách thiế t lập môi trường sản
xuấ t của bạn mà bạn có thể in từ nhiều ứng dụng khác nhau trong BarTender.

Để in tài liệu của bạn từ Trình thiế t kế BarTender

Mỗi khu vực thiế t kế trên màn hình đối với một tài liệu được cấu hình
để khớp với giấy in trên một máy in cụ thể . Vì các máy in khác nhau hỗ
trợ các kích cỡ vậ t liệu in khác nhau, nếu bạn cần thay đổi máy in hoặc
vậ t liệu in, vị trí các đối tượng trên các hạngmục in của bạn có thể bị
ảnh hưởng. Nếu điều này xảy ra, bạn có thể cần phả i sửa đổi thiế t kế
của mình để phù hợp với máy in và vậ t liệu in mới trước khi in.
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1. Mở tài liệu mà bạn muốn in.

2. Mởmenu Tệp, nhấn vào In để mở hộp thoạ i In. Hoặc, nhấn vào trên thanh công cụ chính.

3. Kiểm tra xem đã chọn đúngmáy in chưa.

4. Nếu có kế t nối với một cơsở dữ liệu, hãy kiểm tra để đảm bảo đã chọn hộp kiểm Sử dụng Cơ
sở dữ liệu.

5. Đối với Số bản in, nhập số lượng bản in mà bạn muốn in. Nếu bạn có kế t nối với một cơsở dữ
liệu, đây là số bản in cho mỗi bản ghi trong cơsở dữ liệu của bạn và không phả i là tổng số mục
sẽ được in.

6. Nhấn In.

Để in tài liệu của bạn từ Print Station

1. Mở Print Station.

2. Duyệ t tới tài liệu mà bạn muốn in.

3. Nhấn một lần vào tài liệu đó. Tùy thuộc vào cách cấu hình Print Station, thao tác này sẽ bắ t
đầu lệnh in hoặc mở hộp thoạ i In Tài liệu.

4. Nếu được nhắc, hãy chọn máy in mà bạn muốn sử dụng, sau đó nhập số bản cần in.

5. Nhấn In.

Để in tài liệu của bạn từ Print Portal

1. Mở Print Portal.

2. Duyệ t tới tài liệu mà bạn muốn in.

3. Nhấn một lần vào tài liệu đó. Tùy thuộc vào cách cấu hình Print Portal, thao tác này có thể
nhắc bạn kế t nối với máy in. Trong trường hợp này, hãy làm theo các bước trong thuậ t sĩ cho
đến khi trang In được hiển thị.

4. Trên trang In, chọn máy in mà bạn muốn sử dụng, sau đó nhập bấ t kỳ thông tin nào khác mà
bạn muốn thêm.

5. Nhấn In.

Khi nhấn In, một trong những hành động sau đây sẽ diễn ra, tùy thuộc vào cấu hình tài liệu của bạn:

l Lệnh in sẽ được gửi đến máy in.

l Một biểu mẫu nhập liệu sẽ mở ra.
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Dành cho Quản trị viên
Sau khi cài đặ t, BarTender sẽ hoạ t động với đầy đủ chức năng. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tùy chỉnh
nhiều cài đặ t cấu hình của ứng dụng để tốiưu hóa công dụng của ứng dụng cho phù hợp với môi
trường in ấn của bạn. Là quản trịviên của BarTender, bạn có thể quản lý cấp phép, định cấu hình cài
đặ t ứng dụng, theo dõi hiệu quả hoạ t động của BarTender và tùy chỉnh BarTender sao cho phù hợp
với nhu cầu của công ty bạn. Phần này giúp bạn nắm vị trí của các cài đặ t quản trịkhác nhau để có
thể thiế t lập BarTender cho môi trường in của mình.

Quản lý BarTender Licensing Service
Mỗi gói cài đặ t BarTender phả i có thể giao tiếp với BarTender Licensing Service (BLS). Dịch vụ này
theo dõi việc sử dụngmáy in và thực thi dịch vụ cấp phép theo phiên bản phần mềmBarTender bạn
đã mua. Bản BLS của bạn sẽ thuộc một trong các thiế t lập sau:

l Nếu bạn chỉđang chạy một bản BarTender, rấ t có thể bạn đã cài đặ t BLS và BarTender trên
cùngmột máy tính.

l Nếu bạn đang chạy BarTender trên nhiều máy tính trongmôi trường của mình, bạn đã cài đặ t
BLS chỉ trên một máy tính, thường là máy chủ, mà tấ t cả các bản BarTender đã cài đặ t trên
toàn mạng đều có thể truy cập được đến máy tính này. Bạn cũng có thể dùng thiế t lập này để
cài đặt một bản BarTender đơn lẻ .

Bạn có thể sử dụng các trang thuộc tính trong phần Cấp phép của Administration Console để quản lý
tấ t cả các khía cạnh của BarTender Licensing Service. Bạn có thể theo dõi số lượngmáy in đang sử
dụng và xu hướng sử dụngmáy in, chặn các máy in mà bạn khôngmuốn BarTender sử dụng và định
cấu hình BLS để gửi thông báo qua email hoặc tạo nhậ t ký tin nhắn khi máy in của bạn đạ t đến giới
hạn. Trong các môi trường có nhiều BLS, bạn có thể tạo các nhómmáy in được sử dụng cho mỗi BLS.

Để biế t thêm thông tin về cách định cấu hình BLS, hãy tham khảo phần Cấp phép trong hệ thống trợ
giúp của BarTender.

Để truy cập các trang thuộc tính để định cấu hình BLS

1. Mở Administration Console. Để thực hiện việc này, trên menu Công cụ, nhấn Administration
Console. Hoặc, trongWindows, nhấn Bắt đầu, nhấn để mở rộng thưmục BarTender 2021
trong danh sách ứng dụng, sau đó nhấn vào biểu tượng Administration Console.

2. Trong khung điều hướng, nhấn nút Cấp phép để mở trang Cấp phép.

3. Mở rộng nút Cấp phép để truy cập trang Sử dụng Máy in, Hoạt động Người dùng, Thiế t lập
Giấy phép và Thiế t lập Thông báo.
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Thiế t lập BarTender System Database
BarTender System Database là kho lưu trữ dữ liệu trung tâm cho các ứng dụng trong BarTender
Suite. Cơsở dữ liệu này bao gồm nhiều loạ i dữ liệu, chẳng hạn như:

l Các sự kiện mà bấ t kỳ ứng dụng BarTender nào gặp phả i (nhưthông báo lỗi và hộp thoạ i "bậ t
lên")

l Thông tin về từng lệnh in được gửi từ BarTender (chẳng hạn nhưtài liệu được in và thời gian gửi
lệnh)

l Các kiểm tra bảo mậ t được xác định trong Administration Console

l Thiế t kế mẫu và hình ảnh xem trước (để in lạ i sau)

l Các trường dữ liệu chung

l Các tệp Librarian và thông tin sửa đổi

BarTender System Database mặc định được tạo khi bạn cài đặ t BarTender. Cơsở dữ liệu này sử dụng
Microsoft SQL Server Express, một nền tảngmiễn phí nhưng có giới hạn kích thước cơsở dữ liệu ở 10
GB. Nếu bạn muốn nhiều máy tính chia sẻ cơsở dữ liệu tập trung hoặc nếu bạn có một máy tính duy
nhấ t để ghi nhậ t ký lệnh in khối lượng lớn, có thể cần phả i sử dụngmáy chủ cơsở dữ liệu riêng.

Bạn có thể chạy thuậ t sĩ BarTender System Database Setup từ Administration Console sau khi cài
đặ t BarTender. Bằng cách sử dụng thuậ t sĩ này, bạn có thể tạo cơsở dữ liệu hệ thống tập trung hoặc
kế t nối với cơsở dữ liệu hệ thống tập trung hiện có.

Để biế t thêm thông tin về cách tạo, quản trịvà duy trì BarTender System Database, hãy tham khảo
phần Cơsở dữ liệu Hệ thống trong hệ thống trợ giúp của BarTender.

Cấu hình Bảo mật Tài liệu và Ứng dụng
Một số biện pháp bảo mậ t có sẵn trong BarTender để giúp bạn bảo vệ tài liệu và điều chỉnh môi
trường in ấn của mình. Trong BarTender, có thể cấu hình tùy chỉnh nhiều tùy chọn bảo mậ t, từ bảo vệ
tài liệu đơn giản đến các hệ thống cấp quyền cho người dùng phức tạp hơn. Để giúp bạn quyế t định
xem phương pháp nào là phù hợp nhấ t với môi trường của mình, hãy tham khảo tài liệu kỹ thuậ t Bảo
mật Hệ thống BarTender để biế t mô tả đầy đủ về tấ t cả các biện pháp bảo mậ t có sẵn.

https://www.seagullscientific.com/resources/white-papers/

Tấ t cả cài đặ t bảo mậ t của BarTender thuộc một trong các danh mục sau:

l Bảo mật Cấp độ Ứng dụng giới hạn khả năng chạy hoặc quản lý của người dùng trong ứng dụng
BarTender. Ví dụ: khi bạn áp dụngmậ t khẩu chỉcho phép in, bạn sẽ giới hạn khả năng sửa đổi
của người dùng đối với mọi tài liệu trong BarTender.

l Bảo mật Cấp độ Tài liệu chỉ tác động đến một tài liệu duy nhấ t. Các cài đặ t bảo mậ t này được
lưu trữ cùng với tài liệu, do đó việc di chuyển tài liệu sangmáy tính khác không ảnh hưởng đến
cài đặ t bảo mậ t của tài liệu. Ví dụ, đặ t mậ t khẩu cho tài liệu hoặc mã hóa tài liệu.
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Bảo mậ t Cấp độ Ứng dụng

Hiện có các phương thức bảo mậ t cấp độ ứng dụng sau đây:

l Mật khẩu Chỉ cho phép In: Mậ t khẩu chỉcho phép in sẽ khóa BarTender lạ i và nếu không
có mậ t khẩu, người dùng sẽ bịhạn chế truy cập vào chức năng thiế t kế của BarTender. Đây
là phương thức bảo mậ t thiế t lập nhanh nhấ t nhưng cũng dễ bịphá vỡ nhấ t.

Để đặt mật khẩu chỉ cho phép in

1. Trên menu Quản trị, nhấn vào Thiế t lập Mật khẩu Chỉ cho phép In để mở hộp thoạ i
Thiế t lập Mật khẩu Chỉ cho phép In.

2. Nhập và xác nhận mậ t khẩu.

3. Nhấn OK.

l Quyền Người dùng: Bằng cách sử dụng Administration Console, một ứng dụng đồng hành
của BarTender, quản trịviên có thể hạn chế quyền người dùng để thực hiện các hành động
khác nhau khi sử dụng BarTender Suite. BarTender cho phép quản trịviên ngăn người
dùng thay đổi cấu hình, sửa đổi tài liệu hoặc in ấn.

Gán quyền bằng Administration Console

1. Mở Administration Console. Để thực hiện việc này, trên menu Công cụ, nhấn
Administration Console. Hoặc, trongWindows, nhấn Bắt đầu, nhấn để mở rộng thư
mục BarTender 2021 trong danh sách ứng dụng, sau đó nhấn vào biểu tượng
Administration Console.

2. Trong khung điều hướng, nhấn Ba ̉o mâ ̣t đê ̉mở trang Ba ̉o mâ ̣t.

3. Nhấn để chọn hộp kiểmBật Bảo mật cho máy tính này nếu chưa chọn.

4. Mở rộngmục Bảo mật trong khung điều hướng, nhấn Quyền Người dùng để mở
trang Quyền Người dùng.

5. Ở cuối khung Người dùng và Nhóm, nhấn vào Thêm để mở hộp thoạ i Thêm Người
dùng hoặc Nhóm.

6. Chọn người dùng hoặc nhómmà bạn muốn thêm. Bạn có thể lọc người dùng và
nhóm trong danh sách bằng cách chọn một vị trí hoặc bằng cách nhập tiêu chí tìm
kiếm, chẳng hạn nhưtên người dùng hoặc nhóm.

7. Nhấn OK để đóng hộp thoạ i Thêm người dùng hoặc nhóm.

8. Trong khung Người dùng và nhóm, chọn người dùng hoặc nhómmới được thêm vào,
sau đó bấm để chọn các hộp kiểm cho các quyền mà bạn muốn cho phép hoặc từ
chối.

9. Nhấn Áp dụng để áp dụng cài đặ t. Hoặc, nhấn OK để áp dụng cài đặ t đồng thời đóng
Administration Console.
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Bảo mậ t Cấp độ Tài liệu

Hiện có các phương thức bảo mậ t cấp độ tài liệu sau đây:

l Mật khẩu Tài liệu BarTender:Mật khẩu Tài liệu BarTender bảo vệ nhiều yếu tố khác nhau
của tài liệu khỏi tấ t cả những người dùng không biế t mậ t khẩu. Những yếu tố được bảo vệ
bao gồm hành độngmở tài liệu, sửa đổi thiế t kế hoặc thay đổi VBScript.

Không thể khôi phục mậ t khẩu tài liệu nếu bịmấ t. Điều này
có nghĩa là nếu mậ t khẩu bịmấ t sau khi bạn đặ t mậ t khẩu
tài liệu cho tài liệu của mình, có khả năng bạn không thể sử
dụng tài liệu đó được nữa.

Để thiế t lập mật khẩu tài liệu BarTender

1. Mở tài liệu BarTender mà bạn muốn bảo vệ bằngmậ t khẩu.

2. Trên menu Tệp, nhấn vào Mật khẩu Tài liệu BarTender để mở hộp thoạ i Mật khẩu
Tài liệu BarTender.

3. Nhập và xác nhận mậ t khẩu. Chọn một gợi ý mậ t khẩu (không bắ t buộc).

4. Trong phần Hành động Được bảo vệ , nhấn để chọn các hộp kiểm của các hành
độngmà bạn muốn bảo vệ .

5. Nhấn OK để đóng hộp thoạ i.

l Mã hóa Tài liệu: Bằng cách bậ t mã hóa tài liệu trong Administration Console, quản trịviên
có thể ngăn người dùng truy cập trái phép vào các tài liệu được mã hóa trên các máy tính
không bảo mậ t. Nếu một tài liệu mã hóa được chuyển đến một máy tính khác thì sẽ không
thể mở được tài liệu đó trừ khi máy tính đó có cài đặ t Administration Console và có cùng
khóa với khóa đã được sử dụng để mã hóa tài liệu đó.

Để tạo một khóa mã

1. Mở Administration Console. Để thực hiện việc này, trên menu Công cụ, nhấn
Administration Console. Hoặc, trongWindows, nhấn Bắt đầu, nhấn để mở rộng thư
mục BarTender 2021 trong danh sách ứng dụng, sau đó nhấn vào biểu tượng
Administration Console.

2. Trong khung điều hướng, nhấn Ba ̉o mâ ̣t đê ̉mở trang Ba ̉o mâ ̣t.

3. Nhấn để chọn hộp kiểmBật Bảo mật cho máy tính này nếu chưa chọn.

4. Mở rộngmục Bảo mật trong khung điều hướng, sau đó nhấn Mã hóa Tài liệu để mở
trangMã hóa Tài liệu.

5. Nhấn Thêm để mở hộp thoạ i Thêm Khóa mã hóa Tài liệu.
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6. Đặ t cho khóa mã hóa một tên gọi thân thiện với người dùng. Hoặc, nhập bấ t kỳ bình
luận nào bạn muốn liên kế t với khóa.

7. Nhấn OK để đóng hộp thoạ i.

8. Để tự độngmã hóa tấ t cả các tài liệu trong BarTender khi lưu, nhấn để chọn hộp
kiểmMã hóa tài liệu khi lưu, sau đó chọn khóa mã hóa mà bạn muốn trong danh
sách Tên Khóa mã hóa.

9. Nhấn Áp dụng để áp dụng cài đặ t. Hoặc, nhấn OK để áp dụng cài đặ t đồng thời đóng
Administration Console.

Để mã hóa tài liệu hiện có

1. Mở Administration Console. Để thực hiện việc này, trên menu Công cụ, nhấn
Administration Console. Hoặc, trongWindows, nhấn Bắt đầu, nhấn để mở rộng thư
mục BarTender 2021 trong danh sách ứng dụng, sau đó nhấn vào biểu tượng
Administration Console.

2. Trong khung điều hướng, nhấn Ba ̉o mâ ̣t đê ̉mở trang Ba ̉o mâ ̣t.

3. Nhấn để chọn hộp kiểmBật Bảo mật cho máy tính này nếu chưa chọn.

4. Mở rộngmục Bảo mật trong khung điều hướng, sau đó nhấn Mã hóa Tài liệu để mở
trangMã hóa Tài liệu.

5. Ở cuối trangMã hóa Tài liệu, nhấn vào liên kế t Document Encryptor để mở hộp
thoạ i BarTender Document Encryptor.

6. Nhấn Thêm để mởWindows Explorer.

7. Duyệ t đến và chọn các tài liệu mà bạn muốn mã hóa, rồi nhấn Mở.

8. Trong khung Tài liệu BarTender, chọn các tài liệu mà bạn muốn mã hóa.

9. Trong danh sách Tên Khóa mã hóa mới, nhấn để chọn khóa mã hóa mà bạn muốn
sử dụng.

10. Nhấn vào Mã hóa Tài liệu đã chọn bằng Khóa mới.

11. Nhấn Đóngđể đóng hộp thoạ i Document Encryptor.

12. Nhấn Áp dụng để áp dụng cài đặ t. Hoặc, nhấn OK để áp dụng cài đặ t đồng thời đóng
Administration Console.

Thay đổi Ngôn ngữ
BarTender hiện hỗ trợ hơn 20 ngôn ngữ và người dùng có thể chuyển đổi giao diện theo yêu cầu giữa
các ngôn ngữ sau:

Tiếng Trung (Giản thể và Phồn thể ), tiếng Séc, tiếng Đan Mạch, tiếng Hà Lan, tiếng Anh, tiếng
Phần Lan, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nhậ t, tiếng Hàn, tiếng Na Uy, tiếng Ba Lan, tiếng
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Bồ Đào Nha (Châu Âu và Brazil), tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thụy Điển, tiếng Thái, tiếng
Thổ Nhĩ Kỳ

Để thay đổi ngôn ngữ của giao diện người dùng

1. Trên menu Công cụ, nhấn vào Tùy chọn Người dùng để mở hộp thoạ i Tùy chọn Người dùng.

2. Nhấn vào tab Cài đặt Khu vực.

3. Trong danh sách Ngôn ngữ, chọn ngôn ngữmà bạn muốn sử dụng.

4. Nhấn OK để áp dụng cài đặ t của bạn và đóng hộp thoạ i.

5. Khởi động lạ i BarTender.

Quản lý tệp và thưmục của BarTender
Là quản trịviên, bạn có thể chỉđịnh nơi BarTender lưu trữ các tệp dành riêng của ứng dụng. Bạn cũng
có thể đặ t các thưmục mặc định nơi BarTender lưu và truy xuấ t tài liệu, hình ảnh và tập lệnh. Trang Vị
trí Tệp trong Administration Console là nơi để thiế t lập tấ t cả các vị trí này, cho dù chúng nằm trên
máy tính cục bộ của bạn, ở đâu đó trên mạng hoặc được lưu trữ trong Librarian.

Để đặt một vị trí tệp mặc định

1. Mở Administration Console. Để thực hiện việc này, trên menu Công cụ, nhấn Administration
Console. Hoặc, trongWindows, nhấn Bắt đầu, nhấn để mở rộng thưmục BarTender 2021
trong danh sách ứng dụng, sau đó nhấn vào biểu tượng Administration Console.

2. Trong khung điều hướng, nhấn nút Vị trí Tệp để mở trang Vị trí Tệp.

3. Xác định vị trí rồi chọn thưmục hoặc vị trí tệp mà bạn muốn đặ t.

4. Nhấn Thay đổi Vị trí.

5. Trong hộp thoạ i Duyệ t tìm Thưmục, duyệ t đến thưmục mà bạn muốn BarTender lưu và/hoặc
truy xuấ t tệp. Đối với tệp cấu hình, hãy nhập thêm tên cho tệp cấu hình đó.

6. Nhấn OK để đóng hộp thoạ i Duyệ t tìm Thưmục.

7. Nhấn Áp dụng để áp dụng cài đặ t. Hoặc, nhấn OK để áp dụng cài đặ t đồng thời đóng
Administration Console.

Tấ t cả vị trí được xác định có thể được chuyển qua lạ i giữa các phiên bản BarTender đã cài đặ t. Để lưu
các vị trí hiện tạ i thành tệp XML, chọn Cài đặt Xuất rồi duyệ t tới thưmục đích mà bạn muốn xuấ t tệp
ra. Sau khi tệp XML được lưu, bạn có thể nhập nó vào một phiên bản BarTender khác bằng tùy chọn
Cài đặt Nhập.

Sử dụng Librarian

Librarian dùng để lưu trữ các tệp trongmột cơsở dữ liệu tập trung thay vì lưu trữ “rời rạc” trên
nhiều ổ đĩa cứng khác nhau để dễ theo dõi và quản lý tệp hơn. Quy trình kiểm nhập và kiểm xuấ t
tệp ngăn người dùng ghi đè lên các thay đổi của nhau. Bạn có thể sử dụng tính năng kiểm soát
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sửa đổi để giữ lạ i bản sao của tấ t cả các phiên bản trước đó của một tệp. Nhưvậy, bạn không
những nắm được lịch sử về những người đã thay đổi và thời gian thay đổi, mà còn có thể truy xuấ t
các bản sao thực tế của các phiên bản trước đó và thậm chí có thể quay lạ i phiên bản cũ hơn nếu
muốn. Bạn có thể chỉđịnh cài đặ t bảo mậ t trên Administration Console để kiểm soát người dùng
nào có quyền truy cập các tệp trong Librarian và tác vụ nào họ được phép thực hiện đối với các
tệp đó.

Để biế t thêm thông tin, hãy tham khảo phần Librarian trong hệ thống trợ giúp BarTender.

Ghi Nhật ký Tin nhắn Ứng dụng
Khi bạn sử dụng BarTender, thỉnh thoảng bạn sẽ thấy các tin nhắn ứng dụng chứa nội dung là thông
tin, cảnh báo hoặc lỗi. BarTender có thể ghi các tin nhắn này vào BarTender System Database
và/hoặc vào một tệp văn bản. Ví dụ về các tin nhắn này bao gồm:

Lưu các thay đổi đối với tài liệu [documentName.btw]?

Chưa có nguồn dữ liệu nào được đặt để đánh mã thứ tự
Bạn đã chỉ định một số bản mẫu có đánh mã thứ tự nhưng chưa chọn nguồn dữ liệu để
đánh mã thứ tự trong số các nguồn dữ liệu của các đối tượng. Để bật tính năng đánh
mã thứ tự cho một đối tượng, xem hộp thoại Thuộc tính Đối tượng.

Máy in của bạn không hỗ trợ cỡ giấy được chỉ định trong tài liệu này. Bạn sẽ chỉ có
thể in sau khi điều chỉnh lại cài đặt cỡ giấy.
Bạn có thể chọn tự động điều chỉnh cài đặt cỡ giấy để dùng cài đặt cỡ giấy dùng gần
đây nhất hoặc bạn có thể tự giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng hộp thoại Thiết lập
Trang.

Trong số những tin nhắn này, một số tin nhắn chỉmang tính chấ t cung cấp thông tin, trong khi số khác
sẽ yêu cầu bạn thực hiện một số sửa đổi đối với tài liệu. Khi tin nhắn được ghi lạ i, BarTender cũng
đồng thời lưu các thông tin liên quan về tin nhắn, nhưthời gian phát sinh, phản hồi của người dùng,
mức độ nghiêm trọng của tin nhắn và máy tính đang sử dụng. Bạn có thể xem và kiểm tra các nhậ t ký
này sau để đánh giá hiệu quả hoạ t động của BarTender hoặc để xác định các lỗi phổ biến của người
dùng trong ứng dụng.

Để ghi tin nhắn ứng dụng vào BarTender System Database

1. Trên menu Quản trị, nhấn vào Thiế t lập Nhật ký để mở hộp thoạ i Thiế t lập Nhật ký.

2. Nhấn để chọn hộp kiểmGhi Tin nhắn vào System Database.

3. Trong danh sách Mức độ Nghiêm trọng, nhấn để chọn mức độ nghiêm trọng của tin nhắn mà
bạn muốn ghi.

l Để chọn thủ công các tin nhắn mà bạn muốn ghi nhậ t ký, nhấn Tùy chỉnh trong danh
sách Mức độ Nghiêm trọng rồi nhấn Chọn để mở hộp thoạ i Chọn Tin nhắn. Nhấn để
chọn hộp kiểm của các tin nhắn mà bạn muốn ghi nhậ t ký rồi nhấn OK để đóng hộp
thoạ i.

4. Nhấn OK để đóng hộp thoạ i Thiế t lập Nhật ký.
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Bạn có thể xem tấ t cả tin nhắn được ghi vào BarTender System Database bằng cách sử dụng History
Explorer, đây là một trong những ứng dụng đồng hành đi kèm trong BarTender Suite.

Để ghi tin nhắn ứng dụng vào một tệp văn bản

1. Trên menu Quản trị, nhấn vào Thiế t lập Nhật ký để mở hộp thoạ i Thiế t lập Nhật ký.

2. Nhấn để chọn hộp kiểmGhi tin nhắn vào tệp văn bản.

3. Nhấn Thiế t lập để mở hộp thoạ i Thiế t lập Ghi Tin nhắn vào Tệp Văn bản.

4. Chỉđịnh vị trí của thưmục để lưu tệp nhậ t ký bằng cách nhập vị trí vào trường Thưmục Tệp
Nhật ký. Hoặc, nhấn Duyệ t để chọn vị trí thưmục.

5. Để chọn thủ công các tin nhắn mà bạn muốn ghi nhậ t ký, nhấn Chọn để mở hộp thoạ i Chọn Tin
nhắn. Nhấn để chọn hộp kiểm của các tin nhắn mà bạn muốn ghi nhậ t ký rồi nhấn OK để quay
trở lạ i hộp thoạ i Thiế t lập Ghi Tin nhắn vào Tệp Văn bản.

6. Nhấn OK để đóng hộp thoạ i Thiế t lập Ghi Tin nhắn vào Tệp Văn bản.

7. Nhấn OK để đóng hộp thoạ i Thiế t lập Nhật ký.

Bạn có thể xem nhậ t ký tin nhắn bấ t cứ lúc nào trong hộp thoạ i Thiế t lập Ghi Tin nhắn vào Tệp Văn
bản hoặc bằng cách duyệ t đến vị trí lưu tệp nhậ t ký.

Gửi thông báo qua email
Bạn có thể định cấu hình tin nhắn thông báo qua email sẽ được gửi khi BarTender tạo tin nhắn thông
báo lỗi, cảnh báo và cung cấp thông tin. Tin nhắn qua email bao gồm các thông tin sau:

l Ngày

l Giờ

l Số Tin nhắn

l Loạ i Tin nhắn

l Danh mục Tin nhắn

l Trả lời Tin nhắn

l Nội dung Tin nhắn

Khi bạn định cấu hình các thông báo này, bạn có thể chỉđịnh một trong các định dạng gửi sau:

l Báo cáo Văn bản: Mỗi phần tin nhắn được hiển thị trên một dòng riêng biệ t.

l Phân tách bằng Tab: Mỗi phần tin nhắn được phân tách bằngmột ký tự tab.

l Phân tách bằng Dấu phẩy: Mỗi phần tin nhắn được phân tách bằngmột dấu phẩy.

Bắt đầu với BarTender 22



l Phân tách bằng dấu ngoặc kép và dấu phẩy: Mỗi phần tin nhắn được đặ t trongmột cặp dấu
ngoặc kép và phân tách bằngmột dấu phẩy.

Để nhận thông báo, hãy sử dụng hộp thoạ i Thiế t lập Thông báo để cấu hình máy chủ thưđi và chỉ
định một hoặc nhiều người nhận.

Để cấu hình thông báo qua email

1. Trên menu Quản trị viên, nhấn vào Thiế t lập Thông báo để mở hộp thoạ i Thiế t lập Thông báo.

2. Trên tab Email, nhấn để chọn hộp kiểmBật Email.

3. Đối với Hệ thống Thư, chọn giao thức email mà bạn muốn sử dụng để gửi tin nhắn.

4. Nhấn vào Thiế t lập để định cấu hình máy chủ thưđi và nhập thông tin đăng nhập, sau đó nhấn
OK để quay trở lạ i hộp thoạ i Thiế t lập Thông báo.

5. Trong trường Người nhận, nhập một hoặc nhiều địa chỉemail người nhận, phân cách bằng dấu
chấm phẩy.

6. Đối với Loại Đầu ra, chọn định dạng gửi mà bạn muốn áp dụng.

7. Để chọn thủ công các tin nhắn sẽ kích hoạ t thông báo, nhấn vào Chọn Tin nhắn để mở hộp
thoạ i Chọn Tin nhắn: Thông báo qua Email.

8. Nhấn để chọn hộp kiểm tương ứng với những tin nhắn mà bạn muốn là sẽ kích hoạ t thông báo,
sau đó nhấn OK để quay trở lạ i hộp thoạ i Thiế t lập Thông báo.

9. Nhấn OK để đóng hộp thoạ i Thiế t lập Thông báo.
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Tài liệu Liên quan

Tài liệu kỹ thuật

l BarTender phiên bản 32 bit và 64 bit
l Bảo mật hệ thống BarTender
l Tìm hiểu về BarTender System Database
l BarTender Administration Console
l BarTender Librarian
l BarTender Print Portal

Để xem và tả i xuống tài liệu kỹ thuậ t, hãy truy cập:

https://www.seagullscientific.com/resources/white-papers/

Các nguồn tài nguyên khác

l Trang web Phần mềmBarTender
https://www.seagullscientific.com

l Trung tâm Hỗ trợ BarTender
https://support.seagullscientific.com

l Hệ thống Trợ giúp Trực tuyến BarTender
http://help.seagullscientific.com
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