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CaraCterístiCas exClusiva STD

Controle imediato da conformidade regulatória ●
Exibição imediata da etiqueta durante a formulação ●
Comparação imediata de 5 fórmulas/rotulos durante 
a formulação ●

Cálculo da possível sanção administrativa (multa) ●
Multi-fórmula (*) ●
Otimização da fórmula de acordo com vários 
parâmetros ●

Multi-usuário sem limitações ●
Exportabilidade de tags e formulações em vários 
formatos ●

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

servizi inClusi nel paCChetto STD

Assistência telefônica 24h/365 dias ●
Integração simples com os softwares de 
gerenciamento mais comuns ●

Importação assistida de fórmulas pré-existentes ●

O MagniFeed 
® é o sistema mais rápido 

e seguro para o meu trabalho e para 
a minha empresa. Avalie seu potencial 
diretamente, ligue e peça uma demonstração 
personalizada imediatamente![        ]

VERYLEX�

É o sistema ativo que controla em tempo real a 
regularidade formal da fórmula e a etiqueta em 
conformidade com os Regulamentos CE 767/2009 
e CE 1831/2003. Esta peculiaridade exclusiva do 
MagniFeed® reduz o risco de sanções administrativas 
e oferece a certeza de fazer etiquetas atualizadas e 
comercialmente corretas..

QUICKSHOW PT

Solução patenteada. Função exclusiva que permite 
atualizar a rotulo em tempo real, imediatamente visível 
na tela, durante a criação ou modificação de uma 
formulação. Sempre em tempo real, destaca-se a falta 
de conformidade, permitindo que o formulista aplique 
as soluções apropriadas..

MULTISHEET
Modelo poderoso de formulação, exclusivo para 
Magnifeed®, que permite criar, editar e comparar até 
5 fórmulas lado a lado por janela. Além disso, até 20 
janelas podem ser processadas simultaneamente. 
Solução que permite economizar muito tempo na 
formulação de linhas de produtos com conteúdo 
similar. 
 
BABELFAST
A conversão automática de tags para destinos 
estrangeiros graças a Babelfast não é mais um 
problema. Etiquetas com vários idiomas também 
podem ser facilmente feitas.


