Yleinen tulostinohjain
Template Manager

Laajenna luovaa ajattelua ja lisää tulostusta
yrityksen sisällä
Nauti Template Managerin tuomasta luovasta vapaudesta. Voit hallita ajankäyttöä ja kustannuksia tuottamalla
enemmän materiaaleja yrityksen sisällä. Template Manager on maksuton ohjelmisto, jonka avulla voit suunnitella
ja tulostaa erilaisia markkinointimateriaaleja, kuten esitteitä, osoitetarroja, käyntikortteja, CD-/DVD-levyjen tarroja,
suurikokoisia (jopa 1 320 mm pitkiä) bannereita sekä eri tietoja tai viivakoodeja sisältäviä asiakirjoja. Ohjelmistossa
on kaikille materaaleille valmiita malleja ja sen avulla on helppo luoda myös yksilöllisiä materiaaleja.
Template Manager tarjoaa vapauden, tietotaidon ja työkalut ammattimaisten asiakirjojen luomiseen ja tulostamiseen
yrityksen sisällä.

Keskeiset ominaisuudet
l

Muuttuvien tietojen ja logojen tuominen ja yhdistäminen esimääritettyyn tai mukautettuun malliin

l

Kaksipuoliset tai monisivuiset asiakirjat

l

Säädettävät viivaimet ja X- ja Y-koordinaattien päivittäminen reaaliaikaisesti

l

Kuvankäsittely, muotojen piirtäminen ja muokkaus

l

Asiakirjojen automaattinen yhdistäminen oikeaan materiaaliin ja kohdistus

l

Mallien tallentaminen PDF- tai JPEG-muodossa

l

Salasanasuojatut asiakirjat luvattoman käytön estämiseen

l

Kuvien tai asiakirjojen skannaus suoraan yhdistetystä monitoimilaitteesta tai skannerista TWAIN-yhteydellä

www.oki.fi/smartsolutions

Universal Print Driver
Template Manager
Luovat asiakirjat, helppo tulostus
Template Manager vastaa kaikenlaisten käyttäjien tarpeisiin, oli kyseessä sitten aloitteleva tai kokeneempi asiakirjojen
suunnittelija. Template Manager toimii hyvin kaikkien Microsoft-sovellusten kanssa, joten käyttäjä voi tuoda tietoja ja kaavioita
ja upottaa Wordart-kuvia sivulle. Image Masking (Clip Images) -toiminnolla käyttäjä voi rajata kuvat tiettyyn muotoon, mistä
on hyötyä tulostettaessa eri kokoisia ja muotoisia materiaaleja, kuten CD-levyn tarroja. Lisäksi Basic Data Import mahdollistaa
taulukkotietojen tuomisen laskentataulukkosovelluksista, tietojen yhdistämisen ja niiden tulostamisen osoitetarroina,
nimikyltteinä tai muina mukautettuina materiaaleina.

Anna luova vaikutelma
Joustavuutta rajoittamattomilla malleilla
l Ainutlaatuinen ohjelmistokokonaisuus
l Luotavien mallien määrää ei ole rajoitettu
l 
Tuota enemmän materiaalia yrityksen sisällä ja hallitse
lopullista asiakirjaa helpommin
l 
Jaa malleja eri verkostoihin ja lisää näin taloudellisuutta
ja säilytä brändin yhdenmukaisuus

Käyttäjäystävällinen ja monipuolinen
l H
elppokäyttöisyys lisää tuottavuutta ja ammattimaisuutta
työpaikalla
l Ohjelmisto valitsee asiakirjalle oikeanlaisen materiaalin
l 
Tulostin määrittää automaattisesti materiaalin koon,
painon ja paperilokeron

l Salasanasuojatut mallit
l Huolehdi brändin yhtenäisyydestä lukitsemalla mallien
tietyt osat
l 
Tallenna mallit PDF- tai JPEG-muodossa, jota voidaan
käyttää muissa sovelluksissa

l H
ukkaan heitetyn ajan ja paperin minimointi luotettavalla
kohdistuksella ja koon valinnalla
l 
Microsoft Windows -sovelluksista tuttu ulkoasu
l 
Kuvien tai asiakirjojen skannaus suoraan yhdistetystä
monitoimilaitteesta tai skannerista TWAIN-yhteydellä

Kustannustehokas
l V
ähentää ulkoistamiskustannuksia, koska materiaalit
voidaan tuottaa yrityksen sisällä
l 
Erillistä suunnitteluohjelmistoa ei tarvitse hankkia

l K
aksipuolisella tulostuksella ja materiaalikohtaisilla
malleilla säästetään paperikustannuksissa
l 
Asiakirjoja voidaan tulostaa aina tarvittaessa juuri oikea
määrä, jolloin säästyy rahaa ja paperia

Lisätietoja Template Managerista löydät osoitteesta
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