نرم افزار شماره زن و لیبل زن آرما
website: www.armarayaneh.com
Telegram: https://t.me/arma_anm
مهندس سارمي 09143425316

نام پروژه :شماره زنی فاکتور سه رنگ
سايز صفحه طراحي  :برگه  A5افقي
تعداد برگه ارسالي به چاپ 300 :برگ
نحوه شماره زني :در صفحات بعد
تعداده شمارنده :يک عدد
ساير توضیحات:
در اين پروژه يک فاکتور  A5افقي را شماره زني مي کنیم هر يک از رنگ ها  100شماره زده مي شود

 – 1در صفحه روی دکمه جديد کلیک مي کنیم

 - 2نام پروژه را مي نويسیم ( در صورت لزوم مي توانیم محل ذخیره پروژه را تغییر دهیم ) و روی دکمه بعدی کلیک مي کنیم

 - 3در اين صفحه

.a

جهت کاغذ (افقي و عمودی ) ر

 .bسايز صفحه
.c

تعداد برگه ارسالي به پرينتر

 .dحاشیه کاغذ
را مشخص نموده و سپس روی دکمه بعدی کلیک مي کنیم

 - 4روی دکمه بعدی کلیک مي کنیم

 - 5توضیحات مربوط به پروژه را در اين قسمت مي نويسیم ( .هر توضیحي داده شود بعداْ قابل جستجو است ).و روی دکمه اتمام کلیک مي کنیم

 – 7روی آيکون اضافه کردن کلیپ عکس کلیک کرده و روی صفحه کلیک مي کنیم.
از صفحه باز شده برا ی اضافه کردن لیست ; روی "انتخاب لیست عکس" کلیک مي کنیم

 – 8از صفحه انتخاب پوشه  ،پوشه حاوی تصاوير فاکتور را انتخاب مي کنیم.

(اسامي تصاوير داخل پوشه بايد با نام های  004 ،003 ،002 ، 001و  ....ذخیره شود)
برنامه تمامي تصاوير داخل پوشه را انتخاب مي کند و در هر صفحه يکي از تصاوير نمايش داده مي شود.

 – 9مرحله انتخاب تصاوير زمینه تمام شده است و در اين مرحله مي خواهیم شماره های مورد نظر را تولید کنیم .با توجه به اين که مي خواهیم از هر شماره سه
عدد داشته باشیم بايد اعداد را به صورت لیست تولید کنیم .روی آيکون لیست کلیک میکنیم

 – 10در اين صفحه روی "ایجاد لیست دلخواه" کلیک می کنیم

 – 11عنوان شمارنده را مي نويسیم تعداد برگه را به  100و تعداد کپي از شمارنده را به  3تغییر مي دهیم و روی دکمه مرحله بعد کلیک مي کنیم

 – 12در صورت لزوم متن قبل ،شماره شروع و ساير مشخصات را تغیي مي دهیم

 – 13برای ذخیره لیست ايجاد شده روی "تايید" کلیک مي کنیم

 – 14يک شمارنده به صفحه اضافه مي کنیم .نوع آن را به شماره تغییر مي دهیم .از لیست باز شده "شمارنده" انتخاب مي کنیم

 - 15دکمه ( )Ctrl + Pرا برای پیش نمايش مي زنیم.

صفحات  1،2و  3شماره  1زده مي شود ،صفحات  4،5و  6شماره 2

و ....

