DİZAYN İLE RESİM BASIMI
Fayda

Dizayn modülünde yapılan düzenlemeler ile, her türlü dizayna resim
eklenebilmesi ve verilen koordinatlara göre basılabilmesi sağlanmıştır.

Yayın

05/07/2005

Amaç ve

Tarihi
Kategori
Ürün
Grubu

[X] Yeni Fonksiyon
[X] Fusion
[X] Fusion Standard
[X] Entegre W3

Modül
Versiyon

[X] Dizayn
3.0.6

Önkoşulu
Yükleme
ve Gereken
Dosyalar

Dizayn.dll,
Dzyntrk.dll,
Dizaynm.dll,
Fatura.dll,
Dbupdate dosyaları

Yükleme

[X] DBUPDATE Programının Çalıştırılması

Sonrası
İşlemler
Uygulama

Dizayn ile resim basımı, daha önceden sadece sipariş ve talep/teklif
dizaynları için özel parametrelerde yapılan bir tanımlama ile
desteklenmekteydi. Bu şekilde yapılan basımlarda resim, basılan formun en
üst kısmında ve ortada çıkmaktaydı. Dizayn modülünde yapılan düzenlemeler
sonucunda resimlerin her türlü dizayna eklenebilmesi ve istenilen yere
basılabilmesi sağlanmıştır. Böylece firmanıza ya da müşterinize ait
şirket logolarını ya da ürün resimlerini formlarda basılabilmeniz mümkün
olmuştur. Bunun için dizayn tanımlamalarında yapılması gerekenler aşağıda
açıklanmıştır.
Dizayn ile resim basılabilmesi için öncelikle Dizayn Genel Bilgiler
sayfasında Printer Port olarak “Windows Grafik” seçilmesi gerekmektedir.

Daha sonrada resmin nereden alınacağı ve nereye basılacağı Kalem
Bilgilerinde tanımlanmalıdır. Dizayn aracılığı ile, cari ve stok
kartlarındaki resimler ile sabit bir dizinde mevcut resim dosyasının
basımı yapılabilir. Kalem Bilgileri sayfasında resim sahasının
tanımlanması da resmin getirileceği yere göre değişecektir.

Resim basımı için yapılacak tanımlamada Tip olarak, programa yeni eklenen
“Resim” seçilmelidir. Eğer resim Cari veya Stok kartlarından getirilecek
ise, bunun için eklenen alan numaraları kullanılmalıdır. Resim basımı
için dizayn alanlarına eklenen sahalar şunlardır:
•

Cari kartlardan resim basımı için: 5408,

•

Stok kartlarından resim basımı için: 4500,

•

İş emrinden resim basımı için: 9036,

•

Banka hesap kartlarından resim basımı için: 7549

Cari, stok, iş emri ve banka kartlarındaki resimler dışında sabit bir
resim dosyasının basımı için ise, alan no. verilmeksizin başlık sahası
kullanılmalı ve resim dosya ismi, dizin bilgisiyle birlikte
belirtilmelidir.

Resmin basılacağı koordinatlar belirlendikten sonra, form üzerine hangi
ebatlarda basılacağı belirlenmelidir. Bunun için Kalem Bilgilerine “Resim
Yükseklik” ve “Resim Genişlik” sahaları eklenmiştir. Bu sahalar
kullanılarak resimlerin istenen boyutta basımı mümkün olacaktır.
Not: Dizaynda resim basımının yapılabilmesi için resim formatının mutlaka
JPG olması gerekmektedir.

