Universeel printerstuurprogramma
Template Manager

Denk creatiever en druk meer in-house af
Geniet van de creatieve vrijheid die Template Manager u biedt. Ontdek documentsjablonen en nieuwe manieren om
meer materialen in-house te maken – voor meer controle over tijd en kosten. Template Manager is gratis software
voor het maken en afdrukken van een groot scala aan zakelijk briefpapier en promotiematerialen zoals brochures,
adresetiketten, visitekaartjes, cd/dvd-etiketten, grote banners (tot 1320 mm lang) en documenten met variabele
gegevens of streepjescodes. De software helpt ook bij het maken van complexe of gepersonaliseerde items, met
sjablonen voor specifieke media.
Template Manager biedt de vrijheid, kennis en tools voor het maken en afdrukken van professioneel ogende
documenten in-house.

Belangrijkste kenmerken
l

Variabele gegevens en logo’s importeren en samenvoegen in een vooraf gedefinieerde of aangepaste sjabloon

l

Mogelijkheden voor dubbelzijdige documenten met meerdere pagina’s

l

Verstelbare linialen met live updates van X- en Y-coördinaten

l

Beeldbewerking, vormen tekenen en bewerken

l

Automatische koppeling van document aan juiste media en uitlijning

l

Sjabloonontwerpen opslaan als PDF en in JPEG-indeling

l

Documentbeveiliging met wachtwoord om ongeautoriseerde toegang te voorkomen

l

Afbeeldingen of documenten rechtstreeks scannen vanaf een aangesloten MFP of scanner met behulp van TWAIN

www.oki.nl/smartsolutions

Template Manager
Creatieve documenten, eenvoudig afdrukken
Template Manager voldoet aan de behoeften van iedere gebruiker, of u nu een nieuwe of ervaren documentontwerper bent.
Template Manager werkt goed samen met alle Microsoft-toepassingen zodat de gebruiker bestanden en illustraties kan
importeren voor gebruik op de pagina en Wordart kan worden ingesloten. De gebruiker kan afbeeldingen maskeren of bijsnijden
tot een nuttige vorm voor afdrukken op media van verschillende formaten en vormen, zoals een cd-label. Bovendien kunt u
basisgegevens in tabelvorm importeren uit spreadsheettoepassingen, afdrukken samenvoegen en vervolgens als adresetiketten,
naambadges en andere gepersonaliseerde items afdrukken.

Maak een creatieve indruk
Flexibiliteit – onbeperkt ontwerpen
l Uniek softwarepakket
l Geen limiet aan de ontwerpen die u kunt maken
l 
Produceer meer in-house voor meer controle over het
einddocument
l 
Deel sjabloonontwerpen via netwerken, om economische
redenen en voor merkconsistentie

l Met wachtwoord beveiligde sjabloonontwerpen
l Vergrendel gebieden van sjablonen ter bescherming van
merkintegriteit
l 
Sla sjabloonontwerpen op als PDF of in JPEG-indeling
voor gebruik in andere toepassingen

Gebruiksvriendelijk en veelzijdig
l E
envoudig in gebruik, voor extra productiviteit en
professionaliteit op kantoor
l Software koppelt het document aan de media
l 
De printer wordt automatisch ingesteld op het juiste
mediaformaat, het gewicht en de papierlade voor
probleemloos afdrukken

l B
eperk verspilde tijd en papier met gegarandeerde
uitlijning en bijpassende formaten
l 
Vertrouwde look en feel van Microsoft Windowsstandaardtoepassing
l 
Scan afbeeldingen of documenten rechtstreeks vanaf een
aangesloten MFP of scanner met behulp van TWAIN

Kosteneffectief
l B
eperkt de kosten van uitbesteding door documenten
in-house te produceren
l 
Geen aanschaf van extra gespecialiseerde
ontwerpsoftware nodig

l D
ubbelzijdige en mediaspecifieke ontwerpen kunnen
besparen op papierkosten
l 
Documenten kunnen in exacte aantallen worden
afgedrukt wanneer u ze nodig hebt, waardoor u geld
bespaart en verspilling tegengaat

Ga voor meer informatie over de Template Manager
naar www.oki.nl/smartsolutions
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