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1. Příprava loga pro pokladní tiskárny
1.1. Obecně
Pokladní thermo tiskárny disponují funkcí vytištění grafického loga na účtenkách a jiných dokladech. Poctivou
přípravou loga před uploadem do tiskárny se vyhnete:
• Zdržení při uploadu loga do tiskárny.
• Problémům se správnou konverzí barev, vycentrováním, velikostí atp..
• Případným požadavkům na schválení převedeného loga od osoby zodpovědné za CI v průběhu instalace.
Vlastní logo je třeba pomocí speciálního programu nahrát do tiskárny. Aplikace při požadavku na vytištění
loga již zavolá pouze ESC sekvenci a vlastní logo je vytištěno z paměti tiskárny.

1.2. Parametry loga pro tiskárny
Pro úspěšnou instalaci loga do tiskárny musí být grafický návrh loga černobíý a splňovat určité parametry,
které se pro jednotlivé tiskárny liší viz tabulka níže. Výsledný formát souboru musí být BMP.
Typ tiskárny

Partner RP-300 H

IBM 4610

Epson TM88 X

Maximální šířka loga

520 px

570 px

500 px

Velikost paměti tiskárny pro loga

64KB

64KB

256KB

1.3. Úprava grafického loga
Pro úpravu loga je potřeba stáhnout a nainstalovat nějaký program pro editaci nebo vytváření obrázků. Doporučujeme program IrfanView http://www.irfanview.cz. Po stažení a instalaci programu IrfanView postupujte
dle níže uvedeného postupu:
• Spusťte program IrfanView.
• Klikněte na Soubor - Otevřít
• Zadejte cestu k souboru (grafickému logu) který chcete editovat.
• Zvolte soubor a klikněte na Otevřít.
• V menu zvolte Obrázek - Změnit velikost/rozlišení.
• Ve fieldu Nastavit novou velikost zadejte šířku dle výše uvedené tabulky. Výška se doplní automaticky.
• Klikněte na OK a logo změní svoji velikost dle zadaných údajů.
• Pokud je logo barevné převedeme ho na černobílé. Klikněte v menu na Obrázek - Převézt do odstínů šedi.
• Na závěr logo uložíme. Klikněte na Soubor - Uložit jako.
• Zadejte umístění kam chcete logo uložit a název souboru loga. Typ souboru musí být BMP.
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Po provedení všech výše uvedených kroků by nové logo mělo mít velikost několika desítek KB. V případě, že
do tiskárny nahrajeme větší logo než tiskárna podporuje, bude po vytištění rozměrově oříznuto.

Poznámka
Instalaci loga do tiskárny provádí servisní technik, při té příležitosti může logo doupravit dle
konkrétních představ zákazníka.
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