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Geleceğin Makinaları ile
Büyüleyici Şeritler ve Dar Dokumalar

MÜCAD için ilave yazılım

MÜNUMBER-MASTER

Birbirini takip eden veya kodlarla numaralandırılmış,
her biri birbirinden ayrı, ve bağımsız,benzersiz ve

taklit edilemez nitelikte etiketlerin üretimi için

Sevkıyat kapsamı:
– MÜCAD e ilave yazılımımız MÜNUMBER-MAS-

TER (Diller: Almanca, İngilizce, Fransızca,
İtalyanca, İspanyolca, Çince, Türkçe)

– 1 sunucu kilidi (dongle)ı
– Toplam 1 milyon lisanslı etiket 
– 1 makine lisansı
–

Bu lisanslarla, en az bir serbest işaret dizisi ya da
hazır bir metin, ürün üzerine uygulanabilmektedir.
Böylece taklitlere karşı korumalı ve benzersiz
etiketlerin üretimine olanak sağlanmıştır. Etiketler,
istenilen sıralamada ve şekilde dokunarak sarıldı-
ğından bir sonraki işlem aşaması için mükemmel bir
şekilde hazırlanmış olur. 

CAD Sistemine ilişkin donanım gereklilikleri
– MÜCAD BASIS-İstasyonu (paralel istasyon 

üzerine de yüklenebilmektedir)
– Microsoft işletim sistemi
– MÜCAD BASIS kursuna katılmış olmak

Tamamlayıcı yazılımlarımız
(Lütfen ilgili prospektüslere bakınız)
– DIGICOLOR
– MÜBARCODE
– MÜNUMBER-MASTER Picture

Genel Özellikler
– Müşterilerinin ihtiyaçlarını tanıyan tek bir üretici-

den etiket uzmanları tarafından geliştirilen yazı-
lım ve dokuma tezgahları (Seri iş akışı daha ra-
hat sağlanır)

– Birinci sınıf etiket üretimi için örnek resim ve do-
kuma örneğinin, tüm yan işlemleri dahil olmak 
üzere kolayca hazırlanabilmesi 

– Kullanıcıya kolaylık ve rahatlık sağlayan emni-
yetli ve modern kullanıcı ara birimi

Taklit edilemez bir kombinasyona ilişkin örnek

JM-001 / 500
316934

Değişmeyen metin Birbirini takip eden bölüm

Rastlantısal numaraSeri numarası



MÜNUMBER-MASTER MÜNUMBER-MASTER

Alışılagelmiş üretim yöntemi
İsim veya numaralı etiketler gibi, her biri birbirinden
ayrı etiketlerin üretimi için sayılar ve harfler veya
logolar ayrı ayrı örnek olarak hazırlanmalı ve desenli
temel zeminin (zemin dokuma) üzerine dikkatlice
yerleştirilmelidir. Her büyüklük ve atkı sıklığı için,
jakar makinesi kumanda bilgilerinin tamamını içeren
tüm öğeler bir veri bankasında hazırda bulundurul-
ması gerektiğinden böyle bir işlem çok zaman ve
emek gerektirmektedir. Desen parçacıklarının ayrı
ayrı yerleştirilmesi zor olduğu kadar, uygulanabilir
seçeneklerin sayısı da az olmaktadır. 

MÜNUMBER-MASTER yöntemi
Müller'in MÜNUMBER-MASTER sistemi ile her bir
veri dizayn aşamasında etiketin üzerine işlenebil-
mektedir. Örneğin standart yazı dizelerini etiket üze-
rinde  istediğiniz herhangi bir yere, istediğiniz
şekilde yerleştirebileceğinizden, çok yönlü düzen-
leme seçeneklerine sahip olursunuz. Makine ile
okuma için, ilave bir opsiyon vasıtası ile etiketlere
barkod eklenebilmektedir. Çok yönlü dizaynlarınızı,
numaralandırma ve mastar etiket oluşturma aşama-
ları ile hazırlarsınız.  Bu  işlemler esnasında rulolar
isimlendirilir ve sonraki işlemler ile ilgili bilgiler de
kayıt edilir. Son olarak jakar makinesi için gerekli
kumanda bilgileri atanır ve dokuma tezgahınız için
desen dosyanız hazırlanır.
MÜNUMBER-MASTER sayesinde etiketlerinizin
benzersizliği ve sınıflandırılması aynı anda sağlan-
mış olur. Bu sistem üretim akışınıza hareketlilik ve
verimlilik kazandırır.

İşaretleme işlemi için olanaklar
– Seri etiketler
– Birbirini takip eden artan veya azalan numara-

landırma (lisans gerektirmez).
– Taklit edilemez etiketler

Ürün taklidi her sene iki basamaklı yüzdelik oran-
da artmaya devam ederken, marka ürünlerinin 
imajları da ciddi biçimde sarsılabiliyor. Oluşan 
kayıplar dünya ticaret hacminin yaklaşık %10 
una tekabül ediyor. Nihai ürünlerde makineler 
vasıtası ile okutulabilen, ürüne ilişkin görülebilir 
ve görünmez verileri barındıran  taklide karşı em-
niyetli etiketler dış ve iç giyim veya teknik alanla-
rında kolay uygulanabilir ve düşük maliyetli bir 
çözüm sağlamaktadır.

– MÜNUMBER-MASTER Picture ile üretilen re-
simler

Üretim akışı
MÜNUMBER-MASTER sistemi tamamı ile birbirine
uyumlu iş ve üretim akışı – sipariş alımından başla-
yarak, kreasyon ve üretimden paketlemeye kadar
tüm aşamalar – sağlar. 

Lisans sayesinde rasyonel ve kesinlikle benzersiz
taklit edilemez özellikteki etiketler üretilebilmektedir.
Bu işlem için, müşterimize siparişi veren kişinin
numaraları otomatik olarak oluşturabileceği ve sipa-
riş kartını doldurabilme imkanı sunan, bağımsız bir
yazılım geliştirilmiştir. 

Her biri birbirinden eşsiz mamul üretimi için
gereken makine donanımı
Dokuma tezgahınızın donanımı ve yazılımı üze-
rinde MÜNUMBER-MASTER a uyum ayarları yapıl-
dıktan sonra benzersiz etiket üretimi için hazır hale
gelmiş olur. Çalışma süreci çok kullanımlık Ürün
kartı vasıtası ile başlar.

Kullanım alanları
Görünür alfa nümerik rakamlı Etiketler:
– Ürünlerin sertifikalandırılması
– Limitli serilere dayalı satış kampanyalarına

destek
– Hediye çekilişli reklam amaçlı kampanyalar
– Moda trendlerine uygun kişisel işaretlendirmeler
– Taklit edilemez etiketler
Makineler tarafından okunabilen, görünür rakamlar
ve harfler:
Barkotlar için gerekli olan ilave yazılımımız saye-
sinde her biri birbirinden farklı benzersiz etiketler
üretebilir ve bu etiketlerin üzerindeki bilgileri bildiği-
niz barkot okuyucularına, elle veya makine ile kod-
ları okutarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsi-
niz
– Kalite kontrolü
– Lisans hesaplamaları
– Ürün geri takibi/üretim akışı takibi
– Adet kontrolü
– Hatalı üretim takibi
– İade malların takibi

Desen yazılımı
Bu yazılımımızın en önemli özellikleri, kolay kullanı-
mının yanı sıra geniş seçenekler yaratmasıdır.
Daha önce MÜCAD Basis yazılımımız ile çalışanlar
sadece birkaç saat içerisinde MÜNUMBER-MAS-
TER yazılımımızın tüm fonksiyonlarına aşinalık
kazanabilmektedir. En önemli veriler ana sayfada
kolay anlaşılır bir şekilde toplanmaktadır.

Özgün dokunan etiketler, alışılagelmiş metotlarla
hazırlanan statiksel bölümler ve bileşenlerin yanı
sıra aşağıda sıralanan uygulamalar için de değişken
elemanlar içerebilmektedir.
– Birbirini takip eden veya kombinasyonlu 

numaralandırma
– Nümerik ve alfa nümerik kombinasyonlar
– Birçok birbiri ile bağlantılı veya birbirinden ba-

ğımsız kullanılan numaralar
– Kopyalanan numara ve yazılar
Kodlar çözgü ve atkı yönlerinde hazırlanır ve isteni-
len ebatlarda, etiket üzerinden istenilen alanlara
yerleştirilebilir. 
WINDOWS yazılımının hali hazır işaretlerinin yanı
sıra kendi tasarladığınız işaretleri de kullanabilir ve
kombine edebilirsiniz.
DIGICOLOR yazılımımız ile kombine edildiğinde ise
ayrıca yüksek çözünürlüklü, çok renkli resimler de
etiket üzerine dahil edilebilmektedir.

Ambalajlamaya hazırlık
Bu yazılımımız sipariş işleminin kendi içerisinde oto-
matik olarak ambalajlama bilgilerini tanımlamakta-
dır; mesela rulo başlarının başını ve sonunu teker
teker işaretlemek gibi. Kesme ve katlama makineleri
için dokuma payı oranları da isteğe göre seçilebil-
mektedir.

MÜNUMBER-MASTER Sevkiyat kapsamı 
Temel paket yazılımımız ile çok az uğraş sarf
edilerek, birbirini takip eden tek numaralandırma ile
lisanssız özgün etiketler üretilebilmektedir. Numara-
landırma artan veya azalan şekilde seçilebilmekte-
dir.

Order 100301
Roll 26
Labels 001100-001200

Order = isteğe bağlı seçilebilir metin
Roll = Ruloda birbirini takip eden numaralandırma
Labels = Bu rulodaki etiketlerin numara alanı
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Alışılagelmiş üretim yöntemi
İsim veya numaralı etiketler gibi, her biri birbirinden
ayrı etiketlerin üretimi için sayılar ve harfler veya
logolar ayrı ayrı örnek olarak hazırlanmalı ve desenli
temel zeminin (zemin dokuma) üzerine dikkatlice
yerleştirilmelidir. Her büyüklük ve atkı sıklığı için,
jakar makinesi kumanda bilgilerinin tamamını içeren
tüm öğeler bir veri bankasında hazırda bulundurul-
ması gerektiğinden böyle bir işlem çok zaman ve
emek gerektirmektedir. Desen parçacıklarının ayrı
ayrı yerleştirilmesi zor olduğu kadar, uygulanabilir
seçeneklerin sayısı da az olmaktadır. 

MÜNUMBER-MASTER yöntemi
Müller'in MÜNUMBER-MASTER sistemi ile her bir
veri dizayn aşamasında etiketin üzerine işlenebil-
mektedir. Örneğin standart yazı dizelerini etiket üze-
rinde  istediğiniz herhangi bir yere, istediğiniz
şekilde yerleştirebileceğinizden, çok yönlü düzen-
leme seçeneklerine sahip olursunuz. Makine ile
okuma için, ilave bir opsiyon vasıtası ile etiketlere
barkod eklenebilmektedir. Çok yönlü dizaynlarınızı,
numaralandırma ve mastar etiket oluşturma aşama-
ları ile hazırlarsınız.  Bu  işlemler esnasında rulolar
isimlendirilir ve sonraki işlemler ile ilgili bilgiler de
kayıt edilir. Son olarak jakar makinesi için gerekli
kumanda bilgileri atanır ve dokuma tezgahınız için
desen dosyanız hazırlanır.
MÜNUMBER-MASTER sayesinde etiketlerinizin
benzersizliği ve sınıflandırılması aynı anda sağlan-
mış olur. Bu sistem üretim akışınıza hareketlilik ve
verimlilik kazandırır.

İşaretleme işlemi için olanaklar
– Seri etiketler
– Birbirini takip eden artan veya azalan numara-

landırma (lisans gerektirmez).
– Taklit edilemez etiketler

Ürün taklidi her sene iki basamaklı yüzdelik oran-
da artmaya devam ederken, marka ürünlerinin 
imajları da ciddi biçimde sarsılabiliyor. Oluşan 
kayıplar dünya ticaret hacminin yaklaşık %10 
una tekabül ediyor. Nihai ürünlerde makineler 
vasıtası ile okutulabilen, ürüne ilişkin görülebilir 
ve görünmez verileri barındıran  taklide karşı em-
niyetli etiketler dış ve iç giyim veya teknik alanla-
rında kolay uygulanabilir ve düşük maliyetli bir 
çözüm sağlamaktadır.

– MÜNUMBER-MASTER Picture ile üretilen re-
simler

Üretim akışı
MÜNUMBER-MASTER sistemi tamamı ile birbirine
uyumlu iş ve üretim akışı – sipariş alımından başla-
yarak, kreasyon ve üretimden paketlemeye kadar
tüm aşamalar – sağlar. 

Lisans sayesinde rasyonel ve kesinlikle benzersiz
taklit edilemez özellikteki etiketler üretilebilmektedir.
Bu işlem için, müşterimize siparişi veren kişinin
numaraları otomatik olarak oluşturabileceği ve sipa-
riş kartını doldurabilme imkanı sunan, bağımsız bir
yazılım geliştirilmiştir. 

Her biri birbirinden eşsiz mamul üretimi için
gereken makine donanımı
Dokuma tezgahınızın donanımı ve yazılımı üze-
rinde MÜNUMBER-MASTER a uyum ayarları yapıl-
dıktan sonra benzersiz etiket üretimi için hazır hale
gelmiş olur. Çalışma süreci çok kullanımlık Ürün
kartı vasıtası ile başlar.

Kullanım alanları
Görünür alfa nümerik rakamlı Etiketler:
– Ürünlerin sertifikalandırılması
– Limitli serilere dayalı satış kampanyalarına

destek
– Hediye çekilişli reklam amaçlı kampanyalar
– Moda trendlerine uygun kişisel işaretlendirmeler
– Taklit edilemez etiketler
Makineler tarafından okunabilen, görünür rakamlar
ve harfler:
Barkotlar için gerekli olan ilave yazılımımız saye-
sinde her biri birbirinden farklı benzersiz etiketler
üretebilir ve bu etiketlerin üzerindeki bilgileri bildiği-
niz barkot okuyucularına, elle veya makine ile kod-
ları okutarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsi-
niz
– Kalite kontrolü
– Lisans hesaplamaları
– Ürün geri takibi/üretim akışı takibi
– Adet kontrolü
– Hatalı üretim takibi
– İade malların takibi

Desen yazılımı
Bu yazılımımızın en önemli özellikleri, kolay kullanı-
mının yanı sıra geniş seçenekler yaratmasıdır.
Daha önce MÜCAD Basis yazılımımız ile çalışanlar
sadece birkaç saat içerisinde MÜNUMBER-MAS-
TER yazılımımızın tüm fonksiyonlarına aşinalık
kazanabilmektedir. En önemli veriler ana sayfada
kolay anlaşılır bir şekilde toplanmaktadır.

Özgün dokunan etiketler, alışılagelmiş metotlarla
hazırlanan statiksel bölümler ve bileşenlerin yanı
sıra aşağıda sıralanan uygulamalar için de değişken
elemanlar içerebilmektedir.
– Birbirini takip eden veya kombinasyonlu 

numaralandırma
– Nümerik ve alfa nümerik kombinasyonlar
– Birçok birbiri ile bağlantılı veya birbirinden ba-

ğımsız kullanılan numaralar
– Kopyalanan numara ve yazılar
Kodlar çözgü ve atkı yönlerinde hazırlanır ve isteni-
len ebatlarda, etiket üzerinden istenilen alanlara
yerleştirilebilir. 
WINDOWS yazılımının hali hazır işaretlerinin yanı
sıra kendi tasarladığınız işaretleri de kullanabilir ve
kombine edebilirsiniz.
DIGICOLOR yazılımımız ile kombine edildiğinde ise
ayrıca yüksek çözünürlüklü, çok renkli resimler de
etiket üzerine dahil edilebilmektedir.

Ambalajlamaya hazırlık
Bu yazılımımız sipariş işleminin kendi içerisinde oto-
matik olarak ambalajlama bilgilerini tanımlamakta-
dır; mesela rulo başlarının başını ve sonunu teker
teker işaretlemek gibi. Kesme ve katlama makineleri
için dokuma payı oranları da isteğe göre seçilebil-
mektedir.

MÜNUMBER-MASTER Sevkiyat kapsamı 
Temel paket yazılımımız ile çok az uğraş sarf
edilerek, birbirini takip eden tek numaralandırma ile
lisanssız özgün etiketler üretilebilmektedir. Numara-
landırma artan veya azalan şekilde seçilebilmekte-
dir.

Order 100301
Roll 26
Labels 001100-001200

Order = isteğe bağlı seçilebilir metin
Roll = Ruloda birbirini takip eden numaralandırma
Labels = Bu rulodaki etiketlerin numara alanı
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MÜCAD için ilave yazılım

MÜNUMBER-MASTER

Birbirini takip eden veya kodlarla numaralandırılmış,
her biri birbirinden ayrı, ve bağımsız,benzersiz ve

taklit edilemez nitelikte etiketlerin üretimi için

Sevkıyat kapsamı:
– MÜCAD e ilave yazılımımız MÜNUMBER-MAS-

TER (Diller: Almanca, İngilizce, Fransızca,
İtalyanca, İspanyolca, Çince, Türkçe)

– 1 sunucu kilidi (dongle)ı
– Toplam 1 milyon lisanslı etiket 
– 1 makine lisansı
–

Bu lisanslarla, en az bir serbest işaret dizisi ya da
hazır bir metin, ürün üzerine uygulanabilmektedir.
Böylece taklitlere karşı korumalı ve benzersiz
etiketlerin üretimine olanak sağlanmıştır. Etiketler,
istenilen sıralamada ve şekilde dokunarak sarıldı-
ğından bir sonraki işlem aşaması için mükemmel bir
şekilde hazırlanmış olur. 

CAD Sistemine ilişkin donanım gereklilikleri
– MÜCAD BASIS-İstasyonu (paralel istasyon 

üzerine de yüklenebilmektedir)
– Microsoft işletim sistemi
– MÜCAD BASIS kursuna katılmış olmak

Tamamlayıcı yazılımlarımız
(Lütfen ilgili prospektüslere bakınız)
– DIGICOLOR
– MÜBARCODE
– MÜNUMBER-MASTER Picture

Genel Özellikler
– Müşterilerinin ihtiyaçlarını tanıyan tek bir üretici-

den etiket uzmanları tarafından geliştirilen yazı-
lım ve dokuma tezgahları (Seri iş akışı daha ra-
hat sağlanır)

– Birinci sınıf etiket üretimi için örnek resim ve do-
kuma örneğinin, tüm yan işlemleri dahil olmak 
üzere kolayca hazırlanabilmesi 

– Kullanıcıya kolaylık ve rahatlık sağlayan emni-
yetli ve modern kullanıcı ara birimi

Taklit edilemez bir kombinasyona ilişkin örnek

JM-001 / 500
316934

Değişmeyen metin Birbirini takip eden bölüm

Rastlantısal numaraSeri numarası


