Sporočilo za javnost

NiceLabel organizacijam, ki se borijo proti virusu covid-19, omogoča brezplačno
uporabo programske rešitve za označevanje
Šenčur, 8. april 2020 — NiceLabel (krovno podjetje skupine je Euro Plus d.o.o.), vodilno globalno razvojno podjetje na
področju programskih rešitev za označevanje, podjetjem in drugim organizacijam, ki pomagajo v borbi proti virusu
covid-19, omogoča brezplačno naročnino na najsodobnejšo programsko rešitev v javnem oblaku ter spremljajoče
tehnične svetovalne storive.
NiceLabel je pripravil nekomercialno in neprofitno ponudbo z namenom, da bi organizacijam, ki proizvajajo in dobavljajo
medicinsko opremo in materiale, respiratorje, razkužila, maske ter druge v trenutnih razmerah pomembne artikle, le-te pomagal
karseda hitro posredovati tistim, ki jih potrebujejo.
Rešitev za označevanje v oblaku bo tem organizacijam pomagala hitro pripraviti nove etikete v skladu z mednarodnimi
standardi za označevanje medicinskih pripomočkov ter jih učinkovito namestiti na embalažo na proizvodnih linijah, s tem pa
omogočila pravočasno dobavo opreme in materialov v prve bojne vrste.
Med prejemnike pomoči se bodo uvrstila npr. podjetja, ki svoje proizvodne zmogljivosti začasno preusmerjajo v izdelavo
medicinskih pripomočkov in opreme, kmetije in drugi proizvajalci hrane, ki morajo izdelke hitro označiti skladno z zahtevami
trgovskih verig, bolnišnice ter druge organizacije, ki se borijo proti virusu covid-19.
NiceLabel bo tovrstnim organizacijam brezplačne rešitve za označevanje nudil neposredono ali prek svoje globalne mreže
partnerskih podjetij.
“Označevanje ne sme biti ovira na poti opreme in izdelkov do tistih, ki jih nujno potrebujejo; organizacijam, ki se borijo proti
virusu covid-19, želimo pomagati odpraviti vsakršne zamude pri dobavah. Naša rešitev v oblaku omogoča izvedbo
označevanja na daljavo na katerikoli drugi lokaciji na svetu – in to ultra hitro,” je poudaril Ken Moir, podpredsednik za
trženje v skupini NiceLabel.
“Z našimi programskimi rešitvami želimo podjetjem pomagati pri preusmeritvi proizvodnje v izdelovanje opreme in izdelkov,
potrebnih za boj proti pandemiji, in nuditi podporo za hitro dobavo izdelkov, ki jih rabi osebje v prvih bojnih vrstah. Tu smo,
da pomagamo, zato bi radi spodbudili vse organizacije, ki v trenutnih razmerah iščejo rešitve na področju označevanja za
kritično pomembno opremo in pripomočke, naj se čim prej povežejo z nami.”
Organizacije, se pomagajo boriti proti virusu in rabijo pomoč pri označevanju, naj svoje potrebe oz. interes sporočijo prek
spletne strani www.nicelabel.com/covid19.

***
Pojasnila uredništvom:
Dodatne informacije o NiceLabelovi ponudbi Covid-19
Opomba: Pogoji brezplačne ponudbe so navedeni na spletni strani www.nicelabel.com/covid19:
•
•
•
•
•
•

NiceLabel bo omogočil brezplačno naročnino na programsko rešitev Label Cloud ter tehnično-svetovalne storitve organizacijam, pri
katerih nujna skrb za boj proti pandemiji prevlada komercialne interese.
Ta ponudba je namenjena za nekomercialne, neprofitne namene, povezane s premagovanjem bolezni covid-19. NiceLabel na podagi
ponudbe ne namerava ustvarjati poslovnih koristi, niti ne pričakuje, da bi to pričakovala katerakoli vpletena stran.
NiceLabel ima diskrecijsko pravico odločanja o tem, ali na podlagi te ponudbe podari programsko opremo drugim organizacijam, ter o
obsegu, trajanju, prenehanju trajanja in drugih parametrih ponudbe.
NiceLabel bo samostojno pretehtal vsako prošnjo za dodelitev programske opreme, svetovalnih storitev in tehnične podpore.
NiceLabel se samostojno odloča o prenehanju brezplačne naročnine na njegove programske rešitve.
Brezplačna ponudba je predmet vseh ostalih pravnih določil o pogojih prodaje in licenčne pogodbe za končnega uporabnika (EULA), ki
so navedeni na spletni strani www.nicelabel.com/legal.

Organizacije, se pomagajo boriti proti virusu in rabijo pomoč pri označevanju, naj svoje potrebe oz. interes sporočijo prek spletne strani
www.nicelabel.com/covid19.
Organizaciije, ki rabijo pomoč pri tiskanju paletnih etiket, skladnih z določili GS1, lahko najdejo brezplačne predloge na spletni strani
https://www.nicelabel.com/gs1/print-gs1.
Dodatne informacije:
NiceLabel (Euro Plus d.o.o.), Metka Šilar Šturm, metka.sturm@nicelabel.com, +386 4 280 50 17, www.nicelabel.com
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O skupini NiceLabel:
Mednarodna skupina NiceLabel (krovno podjetje Euro Plus, ustanovljeno leta 1993) je vodilni globalni ponudnik programskih rešitev za oblikovanje
etiket in sistemov za označevanje, ki podjetjem vseh velikosti pomagajo izboljšati kakovost, hitrost in učinkovitost označevanja, hkrati pa znižajo
stroške poslovanja. S pomočjo naših sistemov za upravljanje označevanja lahko organizacije opravijo celovito digitalno preobrazbo celotnega procesa
označevanja, od oblikovanja in tiskanja etiket do upravljanja označevanja. Rezultat je vitkejše, bolj agilno poslovanje, ki podjetjem omogoča hitrejše
odzivanje na spreminjajoče se razmere in zahteve na trgu, hitrejšo predstavitev novih izdelkov na trgu in večjo konkurenčnost v lastni panogi. S
sedeža podjetja v Sloveniji in prek hčerinskih podjetij v Nemčiji, ZDA, Singapurju in na Kitajskem NiceLabel nudi napredne rešitve in podporo
poslovnim partnerjem in končnim uporabnikom po vsem svetu. www.nicelabel.com
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