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Wzorzec
wydruku
zamówienia
od klienta ZK
z rozbiciem
kompletów
Subiekt nexo
PRO
Cena brutto

149,00 zł

Cena netto

121,14 zł

Numer katalogowy

7636

Kod producenta

5534

Producent

wzorce

Opis produktu
Subiekt nexo PRO - wzorzec wydruku zamówienia od klienta
z rozbiciem kompletów
Wzorce wydruków w Subiekt nexo PRO

Subiekt nexo PRO pozwala na zarządzanie definicjami postaci wydruków poprzez moduł Wzorce wydruków. Istnieje
możliwość częściowej zmiany postaci wydruku z poziomu programu lub z wykorzystaniem wbudowanego edytora. Dzięki temu
możliwe jest między innymi:
- zmieniać definicje pól
- dodawać nowe pola
- zmieniać układ graficzny elementów raportu.
Dla klientów, którzy chcą ułatwić pracę sobie z kompletami, proponujemy wzorzec graficzny zamówienia od klienta ZK z
rozbiciem kompletów na składniki je tworzące. Dzięki temu ułatwiona jest poprawna identyfikacja kompletów i składników je
tworzących.
UWAGA! Wzorzec zadziała tylko i wyłącznie w wersji Subiekt nexo PRO.
Podgląd przykładowego wydruku w pliku PDF
Instalacja wzorca wydruków

W celu instalacji wzorca wydruku wystarczy skorzystać z wbudowanego w Subiekta nexo PRO modułu Wzorce wydruku i
zaimportować dostarczany przez nas wzorzec w postaci pliku NPT. Zaimportowany wzorzec można opcjonalnie ustawić jako
domyślny dla danego typu wydruku, dzięki czemu może być on automatycznie używany przy wydrukach na drukarce, czy
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generowaniu wydruku do pliku PDF.
Na życzenie jesteśmy w stanie przygotować inne wzorce zgodne z potrzebami klienta. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego
pod numerem 793 952200 lub 509 342200 w dni robocze w godz 11:00-16:00 lub drogą mailową na adres
biuro@subiektywnedodatki.pl.
Przedmiotem oferty jest dostarczenie w postaci elektronicznej pliku wzorca wydruku w formacie NPT wraz z informacjami
niezbędnymi do samodzielnej instalacji wzorca w systemie Subiekt GT. Na życzenie, za dodatkową opłatą, realizujemy
instalację wzorca na komputerze u klienta z wykorzystaniem narzędzia do pomocy zdalnej.
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