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Instrukcja użytkownika Ne720
Instalację programu należy przeprowadzić „jako Administrator”.
Po zainstalowaniu należy wprowadzić indywidualny numer seryjny lub numer testowy
- 242458622301256454652GGE. Wersja testowa programu pozwala na zapoznanie
się z wszystkimi funkcjami, ale dla prefiksu XYZ.
Przy pierwszym uruchomieniu program zapyta o import danych z poprzedniej wersji.
Jeśli AutoLabel v.1 był zainstalowany w standardowym folderze, to dane zostaną
przeniesione automatycznie. W innym przypadku należy je wgrać (Autolabel.log
do C:\Pliki programów (x86)\Autolabel\, a Autolabel.ini do C:\Windows\ )
przed instalacją wersji 2.

Uruchom: AutoLabel, zaloguj się jako “admin”.

Hasło na początek “online2” lub zaimportowane z poprzedniej wersji, w zakładce
“admin” można zmienić hasło i dodać użytkowników. W hasłach nie można stosować
znaków specjalnych.
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Instalacja sterowników.
1. drukarka OKI serii Cx12n
Przy instalacji sterownika należy wybrać PCL5 (z płyty CD z Autolabelem
lub strony www.oki.pl . W menu “Konfiguracja” należy
wybrać “Podajnik uniwersalny” oraz Gramatura “Lekki”, Typ „Zwykły”.
w zakładce „opcje podawania papieru” wyłączyć wszystko, a w Ustawieniach
koloru zaznaczyć “Skala szarości - Monochromatyczny”.

Dla drukarki OKI Offset X ustawić wstępnie na 1400, a Offset Y na 950.
2. drukarki Lexmark serii T640 lub T650
W menu “papier” należy wybrać “Podajnik uniwersalny” oraz “Zwykły papier”,
a w menu “Jakość wydruku” zaznaczyć “Normalna”.

Dla drukarki Lexmark Offset X ustawić wstępnie na 325, a Offset Y na 950.
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kierunek wkładania do drukarki

Po ustawieniu drukarki należy dokonać pozycjonowania wydruku “Offset x”
i “Offset y”, które również znajduje się w menu “Ustawienia”.
Do kalibracji wydruków użyj wydrukowanych i pociętych kartek z pliku: papier.pdf
(przy drukowaniu z AcrobatReader wyłączyć skalowanie strony).

współrzędna “y”

Pozycjonowanie zadruku wykonuje się po wydrukowaniu dowolnego numeru.

współrzędna “x”

AW99 BC

LP

Przy rozdzielczości ustawionej na 600dpi w sterowniku 1mm na wydruku odpowiada
25 punktom w ustawieniach Offset X i Offset Y, które zapisuje się w menu:admin/
ustawienia (czyli wydruk można pozycjonować z dokładnością 1/25 mm).
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W menu “Naklejki” można dodać jedną, wówczas możliwe jest wprowadzenie
numerów rejestracyjnych specjalnych np. HCP 4444, G2 JOLKA, czy G5 KOT.
W przypadku dodawania serii program generuje serię numerów np. od GCH 21WR
do GCH 77WR lub od GCH A30Z do GCH A42Z.
Podczas wysyłania do wydruku można wybrać czy ma drukować wszystkie przygotowane numery, czy tylko zaznaczone.
Program domyślnie wysyła wydruki do drukarki po 10 numerów z 2 minutowymi przerwami - odpowiednia informacja pojawia się na ekranie użytkownika. Dla drukarek OKI
wymagana jest zmiana ustawień na: 3 naklejki pod rząd i 50 sekund przerwy.
Zmiany dokonuje się w menu Ustawienia po wciśnięciu Alt+Ctr+A.
Co 200 nalepek wskazane jest wydrukowanie kilku stron na papierze formatu A4
w celu przeczyszczenia zespołu grzewczego.
W zakładce “Admin” znajduje się menu “Raporty”, z którego jest dostęp do
następujących informacji: kiedy, jaki numer rejestracyjny i kto drukował. Można je
po tych danych filtrować i drukować raporty na dowolnej zainstalowanej drukarce.

Uwagi:
W przypadku błędów na wydruku należy wybrać sterownik PCL5 ze strony producenta www.oki.pl.
Autolabel 2.0 domyślnie instaluje się w folderze C:\Pliki programów (x86)\Autolabel,
a dane gromadzone są w C:\ProgramData\Autolabel i zalecane jest wykonywanie
kopii zapasowej danych.
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Opcjonalne rejestrowanie numerów seryjnych naklejek.
Aby rejestrować numery seryjne naklejek należy w Ustawieniach zaznaczyć
Rejestrowanie etykiet. Podczas generowania serii etykiet wpisujemy numer seryjny
pierwszej naklejki, a kolejne zostaną przydzielone automatycznie do numerów
rejestracyjnych rosnąco albo malejąco w zależności od wybranej opcji w Ustawieniach. Podczas kolejnego wydruku program podpowiada kolejny numer seryjny
naklejki.

Numery seryjne naklejek są dostępne w Raportach w programie oraz w plikach
csv, do których można wyeksportować rejestrowane dane.

Przy imporcie plików csv do arkusza kalkulacyjnego należy zaznaczyć kodowanie
znaków UTF-8 oraz jako separator pola wybrać Tabulator.
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