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Ο∆ΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ  ΝΑ  ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ  ΤΟΥΣ  ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ  ΣΑΣ

οι οδηγίες αυτές, διορθώθηκαν τελευταία φορά, την 22/09/2016

Ανάλογα µε το λογισµικό που αγοράσατε από την ΟΜΙΚΡΟΝ και τις δυνατότητες που αυτό σας παρέχει, µπορεί να
χρειαστεί να τυπώσετε µε διάφορους τρόπους. Οι επόµενες οδηγίες καλύπτουν όλους τους έξι (6) πιθανούς τρόπους
εκτύπωσης, καθώς επίσης και τον τύπο του χαρτιού που θα χρειαστείτε.

1.  ΓΙΑ NA ΕΚΤΥΠΩΣETE ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ (τοποθετώντας έναν-έναν πελάτη, σε κάθε µια από τις 12
ετικέτες του φύλου)

ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
- AVERY Zweckform No L 4772/12  ∆ΙΑΦΑΝΟ FILM, ΚΟΥΤΙ 25 ΦΥΛΩΝ ΜΕ 12 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΝΑ ΦΥΛΟ, ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  99,1*42,3 mm
- AVERY Zweckform No L 4781/12 ΛΕΥΚΕΣ, ΚΟΥΤΙ 25 ΦΥΛΩΝ ΜΕ 12 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΝΑ ΦΥΛΟ, ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  99,1*42,3 mm

1. Από την κύρια οθόνη των προσώπων (150), αναζητήστε τα πρόσωπα που σας ενδιαφέρουν. Για κάθε πρόσωπο
που θέλετε να τυπώσετε, πατήστε το πλήκτρο Ετικέτες. Στην οθόνη (151), που θα εµφανιστεί, γεµίστε κάθε µια
από τις 12 ετικέτες µε τα πλήκτρα ΝΑΙ και ΟΧΙ. Εαν θέλετε να τυπώσετε και τηλέφωνα, χρησιµοποιήστε τα
πλήκτρα + και -. Αφού συµπληρώσετε τις 12 ετικέτες, πατήστε το πλήκτρο Εκτύπωση.

2. Στο πρόγραµµα προεπισκόπησης που θα εµφανιστεί στην οθόνη σας, και στη γραµµή µε τα εργαλεία του, επιλέξτε
VIEW
και SET FONT
στην οθόνη που θα εµφανιστεί, δηλώστε

COURIER NEW, BOLD, 10cpi, ΕΛΛΗΝΙΚΑ
επίσης στη γραµµή µε τα εργαλεία, επιλέξτε

VIEW
και SET PRINTER FONT
στην οθόνη που θα εµφανιστεί, δηλώστε   

COURIER NEW, BOLD, 10cpi, ΕΛΛΗΝΙΚΑ
επίσης στη γραµµή µε τα εργαλεία, επιλέξτε

FILE
και PRINT SETUP/CONFIGURATION
και PAGE SETUP
στην οθόνη που θα εµφανιστεί, δηλώστε

NAI στο DISABLE HEADER και στο DISABLE FOOTER
στα margins, την τιµή 1, (σε ίντσες)
και ειδικά στο margin (right), την τιµή 0.1 (το 0.1 µε τελεία)

επίσης στη γραµµή µε τα εργαλεία, επιλέξτε
FILE
και PRINT SETUP/CONFIGURATION
και PRINT SETUP
στην οθόνη που θα εµφανιστεί, δηλώστε

προσανατολισµό ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ
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2.  ΓΙΑ NA ΕΚΤΥΠΩΣETE ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ (µαζικά σε οµάδες πελατών)

ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
- AVERY Zweckform No L 4772/12 ∆ΙΑΦΑΝΟ FILM, ΚΟΥΤΙ 25 ΦΥΛΩΝ ΜΕ 12 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΝΑ ΦΥΛΟ, ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  99,1*42,3 mm
- AVERY Zweckform No L 4781/12 ΛΕΥΚΕΣ, ΚΟΥΤΙ 25 ΦΥΛΩΝ ΜΕ 12 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΝΑ ΦΥΛΟ, ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  99,1*42,3 mm

1. Από την κύρια οθόνη των προσώπων (150), πατήστε το πλήκτρο Εκτύπωση. Στην οθόνη (271), που θα
εµφανιστεί, διαλέξτε µορφή εκτύπωσης «ετικέτες» και επίσης «εκτύπωση µε 2 στήλες». Αφού συµπληρώσετε
κάθε επιθυµητή επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Συνέχεια.

2. Στο πρόγραµµα προεπισκόπησης που θα εµφανιστεί στην οθόνη σας, και στη γραµµή µε τα εργαλεία του, επιλέξτε
VIEW
και SET FONT
στην οθόνη που θα εµφανιστεί, δηλώστε

COURIER NEW, BOLD, 10cpi, ΕΛΛΗΝΙΚΑ
επίσης στη γραµµή µε τα εργαλεία, επιλέξτε

VIEW
και SET PRINTER FONT
στην οθόνη που θα εµφανιστεί, δηλώστε

COURIER NEW, BOLD, 12cpi, ΕΛΛΗΝΙΚΑ
επίσης στη γραµµή µε τα εργαλεία, επιλέξτε

FILE
και PRINT SETUP/CONFIGURATION
και PAGE SETUP
στην οθόνη που θα εµφανιστεί, δηλώστε

NAI στο DISABLE HEADER και στο DISABLE FOOTER
στα margins, την τιµή 1, (σε ίντσες)
και ειδικά στο margin (right), την τιµή 0.1 (το 0.1 µε τελεία)

επίσης στη γραµµή µε τα εργαλεία, επιλέξτε
FILE
και PRINT SETUP/CONFIGURATION
και PRINT SETUP
στην οθόνη που θα εµφανιστεί, δηλώστε

προσανατολισµό ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ
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3.  ΓΙΑ NA ΕΚΤΥΠΩΣETE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (σε laser ή inject εκτυπωτές)

ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
- ΧΑΡΤΙ Α4 80 g/m2

1. Από την κύρια οθόνη των εκτυπώσεων ζητήστε την επιθυµητή κατάσταση, συµπληρώσετε κάθε επιθυµητή
επιλογή και πατήστε το πλήκτρο Συνέχεια.

2. Στο πρόγραµµα προεπισκόπησης που θα εµφανιστεί στην οθόνη σας, και στη γραµµή µε τα εργαλεία του, επιλέξτε
VIEW
και SET FONT
στην οθόνη που θα εµφανιστεί, δηλώστε

COURIER NEW, BOLD, 10cpi, ΕΛΛΗΝΙΚΑ
επίσης στη γραµµή µε τα εργαλεία, επιλέξτε

VIEW
και SET PRINTER FONT
στην οθόνη που θα εµφανιστεί, δηλώστε

COURIER NEW, BOLD, 8cpi, ΕΛΛΗΝΙΚΑ
επίσης στη γραµµή µε τα εργαλεία, επιλέξτε

FILE
και PRINT SETUP/CONFIGURATION
και PAGE SETUP
στην οθόνη που θα εµφανιστεί, δηλώστε

NAI στο DISABLE HEADER και στο DISABLE FOOTER
στα 4 margins, την τιµή 0.2, (σε ίντσες) (το 0.2 µε τελεία), ειδικά στο right margin την τιµή 0.1
OXI  στο WRAP TEXT WHEN…

επίσης στη γραµµή µε τα εργαλεία, επιλέξτε
FILE
και PRINT SETUP/CONFIGURATION
και PRINT SETUP
στην οθόνη που θα εµφανιστεί, δηλώστε

προσανατολισµό ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

4.  ΓΙΑ NA ΕΚΤΥΠΩΣETE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (σε κρουστικούς εκτυπωτές)

    Επικοινωνήστε µε την ΟΜΙΚΡΟΝ, για να λάβετε ειδικές οδηγίες

5.  ΓΙΑ NA ΕΚΤΥΠΩΣETE ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ (σε laser ή inject εκτυπωτές)

ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

- ΧΑΡΤΙ Α4 80 g/m2

Από την σχετική οθόνη των παραστατικού σας αφού συµπληρώσετε τα στοιχεία της είσπραξης ή της πληρωµής και
πατήσετε το πλήκτρο Εισαγωγή, το λογισµικό σας, αυτόµατα θα τυπώσει την κατάλληλη απόδειξη σε µια Α4 σελίδα (η
σελίδα θα περιέχει τα ίδια στοιχεία της απόδειξης επάνω & κάτω).  Επικοινωνήστε µε την ΟΜΙΚΡΟΝ, ώστε να τοποθετηθεί
µέσα στην απόδειξη, το logo της επιχείρησης σας.

6.   ΓΙΑ NA ΕΚΤΥΠΩΣETE ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ (σε κρουστικούς εκτυπωτές)
     

Επικοινωνήστε µε την ΟΜΙΚΡΟΝ, για να λάβετε ειδικές οδηγίες


