 Centrale : +32-15-767 410
 Hardware : +32-15-767 411
 Software : +32-15-767 412

 Fax
 Email
 Website

: +32-15-756 576
: info@servico.be
: www.servico.be

DRUKKEN VAN ETIKETTEN (KLANTEN)
In ServiTravel is het mogelijk etiketten te drukken op basis van het klantenbestand. Het drukken
gebeurt in drie stappen.

Eerst moet het etiketformaat worden ingesteld.

Daarna kan u kiezen

welke van de klantgegevens op de etiketten moet worden afgedrukt. Vervolgens kan u het drukken
opstarten, eventueel met een selectie op bepaalde gegevens uit het klanten- en dossiersbestand.

1. Instellen van het etiketformaat
In het programma 15.5.1.

Inbrengen en wijzigen etiketformaat kan u een nieuw etiketformaat

definiëren. De code kan u willekeurig kiezen en heeft een maximale lengte van 10 karakters. Naar
gelang de printer en de etiketsoort die u zal gebruiken, zal u de gevraagde waarden moeten
aanpassen.

Volgende gegevens dient u te vervolledigen :
-

omschrijving (maximaal 40 karakters)

-

ketting-papier/los papier (K/L)

-

lengte van het papier (mm)

-

linker-marge papier (mm)

-

boven-marge papier (mm)

-

aantal etiketten naast elkaar (=aantal banen)

-

aantal etiketten onder elkaar (=aantal rijen)

-

horizontale afmeting van 1 etiket (=breedte in mm)

-

horizontale afmeting tot 2de etiket (mm)

-

vertikale afmeting van 1 etiket (=lengte in mm)

-

vertikale afmeting tot 2de etiket (mm)

-

linker-marge etiket (mm)

-

rechter-marge etiket (mm)
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2. Instellen van de etiketdata
In het programma 15.5.14. Inlezen default etiketdata bepaalt u welke klantgegevens afgedrukt
moeten worden op de etiketten.

Default heeft u de keuze tussen
de

postnummer, gemeente en land), AD2 (=naam, 2

: AD1 (= naam, straat,

naam, straat, postnummer, gemeente en land),

AD3 (=aanspreektitel, naam, straat postnummer, gemeente en land) en AD4 (=aanspreektitel,
naam, 2de naam, straat, postnummer, gemeente en land). Het is mogelijk meerdere standaarden
als etiketdata in te lezen.

3. Het afdrukken van de etiketten
Tot slot gaat u over tot het drukken van de etiketten in het programma 3.5.2. Drukken etiketten.
Het is aan te raden de initialisaties te testen, door een proefpagina af te drukken. Wordt alles netjes
op elk etiket afgedrukt, kan u het drukken in reeks starten. Hierbij is het mogelijk te selecteren op
agentschap, dossiergegevens (vertrekdata, boekingsdata, aantal boekingen,etc.), klantgegevens en
reizigers.

Uiteindelijk wordt ook gevraagd de etiketgegevens in te stellen.

Dit is dus de eerder

aangemaakte etiketformaat en de ingelezen etiketdata. U kan hier ook bepalen hoeveel etiketten er
per geselecteerde klant moeten worden afgedrukt. Het programma vermeldt hoeveel etiketten er
gedrukt zullen worden en indien u bevestigd met F10 of # zal het afdrukken worden gestart.
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