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Adresowanie kopert, etykiety adresowe 
 

Porada dla zakładów fotograficznych - dotyczy programu diPhoto Network 

 

Informacje ogólne 

Program ma moŜliwość drukowania na kopertach (róŜne formaty) oraz etykiet adresowych (np. 
samoprzylepnych), co ułatwia proces przygotowania zleceń do wysłania Klientowi (lub odbioru osobistego). 

 

Opis działania 

W menu głównym programu diPhoto Network > okno „Zlecenia” dodano opcję „Wydruki”. 

Po jej wybraniu otwiera się podmenu pozwalające wybrać wydruk jaki chcemy wykonać. 

W chwili obecnej moŜna wykonać nadruki danych adresowych na kopertach C4, C6, DL oraz wydrukować 
etykiety adresowe 105x35mm i 70x25mm. 

Przed wykonaniem wydruków naleŜy w tabeli zleceń zaznaczyć rekordy zawierające dane, które mają być 
umieszczone na wydrukach. 

Program tworzy wydruki z wskazanymi danymi i pokazuje ich podgląd. 

Korzystając z tego podglądu operator powinien ocenić czy wydruki wyjdą poprawne i w razie potrzeby wejść 
do Ustawień strony i dopasować je do wydruku tj. np. zmienić rozmiar papieru lub orientację papieru 
z pionowej na poziomą. 

Po tym moŜna nacisnąć przycisk Drukuj w celu skierowania wydruku na drukarkę. 

Podgląd i drukowanie realizowane jest poprzez mechanizmy Internet Explorera. 

Szablony wydruków znajdują się w katalogu:  

c:\Program Files\diphoto network\admin\patterns 

Składają się z plików html, skryptów javascript i ew. dodatkowych plików, np. obrazka zawierającego logo 
firmy do nadrukowania na kopertach. 

Osoby potrafiące tworzyć dokumenty html i znające podstawy javascript mogą  modyfikować przykładowe 
definicje dołączone do programu lub tworzyć nowe (zaleca się zachować kopie oryginalnych plików przed ich 
modyfikacją). 

Program pokaŜe w menu Wydruki nowe pliki html dodane przez uŜytkownika. 

Szablony dostarczone wraz z programem:  

• Nadruki na kopertach zawierają logo firmy i jej dane teleadresowe oraz dane adresowe Klienta 
i numer zlecenia. 

• Etykiety adresowe zawierają jedynie dane adresowe Klienta i numer zlecenia. 

Dane teleadresowe firmy brane są z konfiguracji programu diphAdm/Ustawienia/Ogólne/Firma i kiosk. 

Logo firmy brane jest z pliku: c:\Program Files\diphoto network\admin\patterns\logo.gif 


