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BRADY WORKSTATION – ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 
Pro připojení všech tiskáren Brady k počítači je určen balík programů řady Brady Workstation. Řešení 
pracuje na bázi základní platformy Brady Workstation, do které uživatel může stahovat různé moduly pro 
přípravu a tisk etiket dle svých potřeb. Základní aplikací celé platformy je modul Vlastní návrhář, který 
existuje v plné (placené) verzi a základní, bezplatné. Vlastní návrhář / Vlastní návrhář Lite 
 
Brožura, která uvádí rozdíly mezi bezplatným modulem Lite a plnou placenou verzí, je ke stažení zde:  
https://p.widencdn.net/la7gna/Brady_Workstation_Custom_Designer_Comparison 
 
Modul Vlastní návrhář (anglicky Custom Designer) umožňuje základní přípravu etiket v "prázdném" 
editoru, vkládání obrázků, textů, loga, čárových kodů, základní importy z Excelu atp. 
 
Vedle tohoto modulu je k dispozici mnoho dalších aplikací, které jsou určeny specificky pro určitý typ 
činnosti, jako např. značení potrubí, tisk BOZP značení, značení CLP chemikálií, značení svorkovnic a 
mnoho dalších modulů.   
 
Některé aplikace jsou zdarma, některé aplikace jsou placené v ceně cca 1.000-2.500 kč za aplikaci 
samostatně a nebo je možné zakoupit Sadu aplikací, která obsahuje vždy několik aplikací pro danou 
činnost (např. BOZP) za zvýhodněnou cenu kolem Kč 7.000 dle typu sady. 
 
V případě současného nákupu tiskárny Brady a vybraných sad je možné koupit zvýhodněný kit tiskárny + 
sady aplikací za cenu cca Kč 5.000 dle typu sady. 
 
Pro specifické požadavky jako je tisk etiket s využitím scanneru, modul pro psaní instrukcí Lockout Tagout 
a další speciální aplikace jsou ceny stanoveny individuálně dle typu aplikace, pro bližší informace prosím 
kontaktujte svého distributora Brady 
 
Výhodou řešení Brady Workstation je že všechny moduly (včetně placených) je možné volně stáhnout a  
30 dnů bezplatně využívat a vyzkoušet a ověřit si tak, které moduly nebo sady Vám nejlépe budou 
vyhovovat. Protože software pracuje i bez připojené tiskárny, doporučujeme si platformu Workstation 
nainstalovat a vhodné moduly stáhnout ještě před nákupem tiskárny a vyzkoušet co vyhovuje, aby při 
nákupu tiskárny bylo možné přesněji definovat, které aplikace chce zákazník využívat a zvolit tak vaši práci 
ty nejlepší aplikace nebo sady aplikací.  
 
Všechny aplikace je možné libovolně dokoupit dle potřeby uživatele i kdykoliv později po nákupu tiskárny.  
 
Brožuru platformy Brady Workstation je možné stáhnout zde:  
 
https://p.widencdn.net/ujide5/Brady_Workstation_Brochure_Europe_English 
 

- Brožura přehledně vysvětluje všechny dostupné aplikace a uvádí, zda jsou bezplatné nebo  
za úhradu 

- Cenu pro vybrané moduly za úhradu vám sdělí distributor Brady 
- Brožura dále zobrazuje dostupné sady aplikací a uvádí, které aplikace jsou sdruženy do které 

sady 
- Nejobvyklejší sady (které lze dle typu tiskárny objednat i ve zvýhodněném kitu) jsou  

o Product & Wire identification Suite (PWID Suite) pro uživatele tisknoucí na vysekané 
etikety (značení kabelů, výrobní štítky atp) 

o Safety & Facility Identificaiton Suite (SFID Suite) pro uživatele tisknoucí na kontinuální 
materiály pro značení potrubí, BOZP značení atp. 
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BRADY WORKSTATION – STAŽENÍ APLIKACE, DALŠÍ INFORMACE 
 
 
Základní – bezplatnou – sadu aplikací a doplňků Brady Workstation pro připojení všech 
tiskáren k PC je možné stáhnout zde: http://workstation.bradyid.com/cs/Free 
 
 
Pro stažení všech dalších modulů Brady Workstation můžete buď 
nainstalovat základní bezplatnou sadu a následně již v programu 
stáhnout další aplikace přes tlačítko:  
 
Alternativně můžete navštívit stránku http://workstation.bradyid.com/cs/catalog kde je možné 
zvolit v horní záložce buď stažení jednotlivých Aplikací nebo celých Sad a následně dle potřeby 
vybrat potřebné produkty.  
 
Volbou jakékoliv aplikace(aplikací) nebo sady se automaticky do stahování přidá základní 
platforma Brady Workstation (zobrazí se v dalším kroku, poté co dáte Pokračovat). 
 
Pro další informace můžete navštívit stránky 
https://www.youtube.com/results?search_query=brady+workstation kde lze shlédnout množství 
videí o aplikaci Brady Workstation. 
 

AKTIVACE PLACENÝCH APLIKACÍ A SAD 
 
 
Pokud se rozhodnete využívat některou z placených aplikací nebo sad po skončení jejich 30 
denní bezplatné zkušební lhůty, bude třeba aplikaci aktivovat.  
 
Nejsnadnější způsob je mít již aplikaci nainstalovanou, kontaktovat svého distributora Brady 
s požadavkem na zakoupení licenčního klíče. Po objednání a úhradě Vám distributor Brady 
zajistí dodávku licenčního čísla a hesla, které snadno dopíšete do aktivačního pole v programu a 
aplikaci můžete dále využívat.  
 
Všechny placené aplikace jsou licencovány pro použití na jednom počítači. Multilicence je možné 
zajistit dle typu aplikace na vyžádání.  
Při reinstalaci počítače nebo potřebě přenést licenci na jiný počítač je platforma Brady 
Workstation vybavena nástrojem pro snadný přenos licence z jednoho počítače na druhý. 
 

DALŠÍ INFORMACE 
 
 
V případě jakýchkoliv dotazů můžete kontaktovat svého distributora Brady a nebo přímo 
zástupce Brady pro Českou republiku:  
 
Eduard Knopek, tel. 776 302 229 – eduard_knopek@bradycorp.com 
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