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Zobacz film pokazujący pracę z programem TEgraf Calendar Wizard.

Pobierz program TEgraf Calendar Wizard.
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1. TEgraf Calendar Wizard – o programie
TEgraf Calendar Wizard to program generujący pliki pdf, które po wydrukowaniu
i obróbce introligatorskiej tworzą kalendaria, będące częścią popularnego produktu
poligraficznego, jakim są kalendarze jednodzielne i trójdzielne.

2. Interfejs programu
2. 1. Uruchomienie programu
Po uruchomieniu programu należy wybrać rok, dla którego będzie generowane kalendarium i kliknąć klawisz Wczytaj domyślne dane dla ramek tekstowych.

W głównym oknie programu wyświetlony zostanie bazowy szablon (projekt graficzny)
wraz z przykładowymi danymi dla wybranego roku (imieniny, święta ruchome i stałe,
wschody i zachody słońca).
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Zebrane przez nas dane umożliwiają przygotowanie kalendariów na lata 2022 – 2030.

Literą „P” zaznaczone zostały lata przestępne.
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2.2. Główne okno programu
Główne okno programu składa się z dwóch części.
Prawą część zajmuje zestaw paneli z narzędziami do formatowania obiektów składających się na kalendaria [1]. Lewa część okna to przeglądarka plików pdf [2]. Nad nią
znajduje się panel służący do zarządzania podglądem [3].

2.3. Panel zarządzania podglądem
W panelu zarządzania podglądem 8 pierwszych przycisków służy do regulowania
stopnia powiększenia wyświetlanego pliku pdf i wyglądu samej przeglądarki.

Znaczenie wszystkich ikon jest opisane dymkami podpowiedzi widocznymi po najechaniu na nie kursorem myszy.
Przycisk TB włącza/wyłącza pokazywanie TrimBox, czyli rozmiaru określonego w
panelu ROZMIARY ELEMENTÓW bez spadów.
Włączenie tego przełącznika narysuje na podkładzie szarą siatkę milimetrową.
Siatka jest rysowana nad elementami kalendarza.
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Pozostałe dwa elementy w tym panelu pozwalają na zmianę miesiąca wyświetlanego
w oknie podglądu.

2.4. Panele elementów kalendariów
Prawą część interfejsu stanowi kilka rozwijanych paneli służących do ustalania wyglądu elementów składowych kalendariów – podkładów oraz ramek tekstowych.
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3. Budowa kalendarium
3.1. Pola (prostokąty)
Każda strona kalendarza składa się z pól (prostokątów).
Główny prostokąt to tło arkusza [1].

Wiersz z nazwami dni tygodnia jest podzielony na osobne prostokąty:
•

prostokąt pod słowem Tydzień [2],

•

prostokąt pod nazwami dni roboczych (poniedziałek – piątek) [3],

•

prostokąt pod słowem Sobota [4],

•

prostokąt pod słowem Niedziela [5].
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Kolejne prostokąty są rysowane:
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•

pod komórkami z numeracją tygodni (Tło kolumny z numerem tygodnia) [6],

•

pod komórkami z numeracją dni roboczych (Tło kolumny dni roboczych) [7],
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•

pod komórkami z numeracją sobót (Tło kolumny sobót) [8],

•

pod komórkami z numeracją niedziel (Tło kolumny niedziel) [9].

Każdemu z wyżej wymienionych prostokątów można ustalić osobny kolor.

Więcej informacji na temat możliwości ustalania kolorów poszczególnych elementów kalendarium znajdą Państwo w rozdziale 4.
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3.2. Rozmiary elementów
Szerokość ramek przeznaczonych na każdy dzień określa się poprzez odjęcie od szerokości arkusza wartości marginesów lewego i prawego, odjęcie szerokości kolumny
z numerem tygodnia i podziale tak wyliczonej wartości przez 7. Jeżeli nie chcemy,
aby wyświetlała się kolumna z numerem tygodnia, należy ustalić jej szerokość na
0 mm.
Analogicznie ustalana jest wysokość ramek przeznaczonych na każdy dzień. Od wysokości arkusza odejmowane są wartości marginesów górnego i dolnego, wysokość
wiersza z nazwami dni tygodnia i podziale tak wyliczonej wartości przez 5 lub 6, w
zależności od przyjętej liczby tygodni na każdy miesiąc. Jeżeli wiersz z nazwami dni
tygodnia będzie miał przypisaną wartość 0 mm, to nie będzie wyświetlany.

Definicje rozmiarów można zapisać jako domyślne dla kolejnych uruchomień programu oraz można je importować z innego projektu kalendarium.
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3.3. Ramki tekstowe
Na kalendarium można umieścić oznaczenie roku, nazwy miesięcy i dni.

Oznaczenie roku może być poprzedzone lub zakończone dodatkową frazą.

Na nazwy miesięcy i nazwy dni tygodnia przeznaczone są po dwie ramki tekstowe.
Umożliwia to np. wpisanie tych tekstów w innych językach.

Teksty w ramkach można dowolnie zmieniać.
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W każdej komórce przeznaczonej na jeden dzień można umieścić 5 ramek tekstowych: tekst 1, 2, 3, 4 i numer dnia.

Domyślnie tekst numer 1 to wykaz imienin, tekst numer 2 jest wykazem świąt stałych
i ruchomych, ramka numer 3 pokazuje wschody słońca, a ramka numer 4 - zachody
słońca. Wyliczenia czasów wschodów i zachodów słońca dotyczą Warszawy.

3.4. Treści ramek tekstowych
Treści wyświetlane w ramkach zebrane są w tabelach w panelu TREŚCI RAMEK TEKSTOWYCH. W ramkach dla tekstów nr 1, 2, 3 i 4 liczba wierszy w tabelach jest równa
366. W latach nieprzestępnych wpis 29 lutego (oznaczony kolorem pomarańczowym)
jest pomijany.
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Do zarządzania treścią (korekty) służy menu kontekstowe wywoływane po naciśnięciu prawego klawisza myszy. Treści w tabelach można importować z innego projektu
kalendarium lub z pliku tekstowego o liczbie wierszy równej 366. Więcej informacji
na ten temat znajdą Państwo w rozdziale 6 i 7.

Znak „¬” (Alt+0172) jest interpretowany jako znak przejścia do nowego wiersza.
Poniżej przedstawiamy porównanie układu tekstu ramki tekstowej z imionami oddzielonymi przecinkami i z zastosowaniem znacznika przejścia do nowego wiersza.
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Należy pamiętać, że przy każdej tego typu zmianie konieczna jest korekta położenia
ramek tekstowych. W powyższym przykładzie dotyczyła ona położenia ramki z nazwą
święta.
Treści ramek tekstowych mogą zostać zapisane jako domyślne dla danego roku przy
kolejnych uruchomieniach.

3.5. Formatowanie ramek tekstowych
Tekstom w ramkach (rok, nazwy miesięcy, nazwy dni tygodnia, numer dnia, tekst nr
1, 2, 3 i 4) można przypisać font i stopień (wielkość). Dodatkowo, każdy tekst może
zostać wyrównany w poziomie i w pionie oraz przesunięty na osi góra/dół lub
lewo/prawo.
Dobór parametrów dotyczy wszystkich tekstów z danej grupy np. wszystkich numerów dni.

Dla roku, nazw miesięcy i nazw dni tygodnia ramką jest całe kalendarium. Teksty te
mogą być umieszczone w dowolnym miejscu. W przykładzie poniżej rok został napisany fontem o stopniu 300 i w ten sposób stanowi tło dla całego kalendarium.
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Dla numeru dnia, tekstów nr 1, 2, 3 i 4
ramką jest prostokąt przeznaczony na
dzień miesiąca.

Wyboru elementu dokonuje się z listy
rozwijanej w panelu FORMATOWANIE
RAMEK TEKSTOWYCH.

Formatowanie elementów na liście o numerach od 12 do 21 dotyczy tylko tych projektów kalendarzy, w których została wybrana opcja 5. tygodniowego miesiąca. W takim przypadku mogą pojawić się ramki z podwójnymi wpisami.

Przy każdej zmianie rozmiaru kalendarium, opcji wyświetlania liczby tygodni miesiącu
(5 lub 6) oraz zmianie parametrów fontu używanego w ramce tekstowej konieczna
jest korekta położenia ramek tekstowych.
Formatowania ramek można zapisać jako domyślne dla kolejnych uruchomień programu oraz można je importować z innego projektu kalendarium.
14
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4. Kolory elementów
Na arkuszu kalendarium występują 24 elementy, którym można określić kolor.

W panelu KOLORY ELEMENTÓW ustala się kolor elementu po wybraniu go z listy rozwijanej. Kolory mogą być określane w przestrzeni barwnej CMYK, RGB lub jako kolory
dodatkowe (spot).

Kolory elementów można zapisać jako domyślne dla kolejnych uruchomień programu
oraz można je importować z innego projektu kalendarium.
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4.1. Kolory tekstów (ramek tekstowych)
Kolor, w jakim jest rysowany numer dnia miesiąca zależy od jego położenia. Możliwe
są 4 kolory, w jakich będzie wyświetlany numer dnia miesiąca:
[1] kolor dnia miesiąca następnego (poprzedniego) – oznaczenie numerów dni widocznych na kalendarium, ale będących poza dniami wybranego miesiąca (w wierszu pierwszym i ostatnim);
[2] kolor dnia roboczego – numery dni od poniedziałku do piątku;
[3] kolor sobót - numery dni rysowanych w kolumnie sobót;
[4] kolor niedziel – numery dni rysowanych w kolumnie niedziel.

Kolory tekstów w ramkach nr 1, 2, 3 i 4 są rysowane w kolorach zdefiniowanych dla
tych ramek: Tekst nr 1 (imieniny), Tekst nr 2 (święta), Tekst nr 3 i Tekst nr 4.
Opcja: w panelu Dodatkowe ustawienia w podpanelu
Inne, znajdują się przełączniki nadpisujące kolor, w jakim są wyświetlane teksty w ramkach 1, 2, 3, i 4. Włączenie odpowiedniego przełącznika dla danej ramki wymusza rysowanie tych tekstów w kolorze, w jakim rysowany jest numer dnia miesiąca (np. jeżeli numer dnia
miesiąca jest rysowany w kolorze niedzieli, to ramka
tekstowa też jest rysowana w kolorze niedzieli – kolor
przypisany dla wybranej ramki jest pomijany).
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4.2. Wyróżnianie dni (np. świąt)
Niezależnie do kolorów zdefiniowanych dla tekstów nr 1, 2, 3 i 4 oraz jednego z czterech kolorów
przeznaczonych dla numeru dnia miesiąca, kolory dla tych elementów możemy nadpisać jednym z 9 kolorów dodatkowych. Wykaz tych kolorów znajduje się na końcu rozwijanej listy elementów w panelu Kolory elementów.

Kolory dodatkowe zostały w programie wstępnie
zdefiniowane:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

czerwony
zielony
granatowy
cyjan
magenta
fioletowy
brązowy
pomarańczowy
żółty

Każdy z kolorów można dowolnie dopasować do
swoich potrzeb.
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Ustalenie koloru, w jakim będzie rysowany wybrany tekst (numer dnia, tekst nr 1, 2, 3 lub 4),
polega na wpisaniu odpowiedniego numeru od 0
do 9 w panelu Treści ramek tekstowych. Przykład obok pokazuje przypisane kolorów dla świąt
przypadających na 1, 2 i 3 maja.

Aby zwiększyć czytelność tabeli wartość 0 (zero) nie jest wyświetlana. Oznacza ona, że
dla danego tekstu używany jest kolor domyślny lub nadpisany przełącznikiem Tekst
nr X w kolorze numeru dnia.
Błędne wpisane wartości powyżej 9 spowoduje, że pojawi się znak ostrzegawczy,
który zniknie dopiero po wpisaniu właściwego numeru koloru dodatkowego z zakresu
od 0 do 9.
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5. Opcje dodatkowe
Panel DODATKOWE USTAWIENIA składa się z trzech podpaneli: Pokaż/Ukryj, Przezroczystości (0-100%) i Inne.

Pokaż/Ukryj
W tym panelu można wyłączyć rysowanie niektórych elementów.
Wyłączenie rysowania kolumny z numeracją tygodni uzyskuje się poprzez ustalenie
jej szerokość na 0 mm, a wyłączenie wiersza z nazwami dni tygodnia, poprzez wyzerowanie jego wysokości.
Przezroczystości (0-100%)
Panel umożliwia nadanie przezroczystości rysowanym prostokątom wchodzącym
w skład tła tabeli. Przezroczystość 100% oznacza, że wybrany prostokąt nie będzie
rysowany.
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Inne
W panelu Inne można:
[1] zamienić tradycyjne numerowanie dni miesiąca na numerowanie kolejnymi
dniami roku,
[2] wybrać taką opcję kalendarium, w której będzie wyświetlane 5 wierszy (a nie jak
jest domyślnie 6) przeznaczonych na numerację dni danego miesiąca (poniżej omówiliśmy to zagadnienie bardziej szczegółowo),
[3] ustawić niedzielę jako pierwszy dzień tygodnia,
[4] wstawić grafikę z pliku pdf (skalowaną do rozmiarów kalendarium),jako tło kalendarium (tło arkusza),
[5] wybrać opcję, w której kolor nazwy dni tygodni jest zgodny z kolorem, w jakim
wyświetlany jest numer dnia, a ponadto włączyć rysowanie tekstów 1, 2, 3 lub 4 w kolorze dnia.
Panel: Inne/Tygodni w miesiącu
Program umożliwia wykonanie kalendarium z uwzględnieniem pięciu lub sześciu tygodni w miesiącu. Domyślny szablon opracowany jest w wersji sześciotygodniowej.

Zdarza się, że ostatnie dni miesiąca przypadają w szóstym tygodniu. W przypadku wyboru opcji kalendarium z pięcioma wierszami (tygodniami), program przeniesie takie
wpisy do tygodnia poprzedniego (piątego) tworząc komórkę z podwojonymi wpisami.
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Wielkości ramek z informacjami o jednym, jak i o dwóch dniach są takie same, sugerujemy więc (jeżeli to możliwe), usunięcie treści w odpowiednich wierszach ramki 2, 3
lub 4.

Usunięcie części tekstów niewątpliwie wpłynie na czytelność podwójnej ramki tekstowej.

Program umożliwia korektę położenia tekstów zarówno w ramkach z dniami pojedynczymi, jak i podwójnymi. Więcej informacji na temat formatowania ramek tekstowych
znajdą Państwo w podrozdziale 3.4.
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6. Importowanie projektów kalendariów
6.1. Bezpłatne projekty kalendariów
Po uruchomieniu programu w głównym oknie wyświetlony zostanie bazowy szablon
(projekt graficzny) wraz z przykładowymi danymi dla wybranego roku.

Na stronie https://www.impozycjoner.pl/calendarwizard można zobaczyć i pobrać
bezpłatnie projekty kalendariów wykonane w programie Tegraf Calendar Wizard.
Zróżnicowane są pod względem układu ramek tekstowych, rodzajów zastosowanych
fontów i kolorystyki. Baza projektów będzie uaktualniana.
Bezpośrednio z programu można przejść do strony z projektami po wybraniu:
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Przykładowe projekty:
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6.2. Importowanie formatowań, kolorów i danych z innych
projektów
Formatowania ramek tekstowych, definicje kolorów, rozmiarów i dane w tabelach są elementami rozłącznymi, co umożliwia ich bezproblemowe przenoszenie między projektami.
Przykładowo, mając dwa różne projekty różniące się treścią i wyglądem, można utworzyć kolejny projekt importując do jednego z nich np. definicje kolorów z drugiego
projektu.
Do importowania wybranych parametrów służy klawisz widoczny pod nazwą odpowiedniego panelu.

Importowanie kolorów i formatowania ramek tekstowych z innych projektów
– przykład
Krok 1.
Otwieramy projekt, który chcemy zmodyfikować. W tym przykładzie posłużymy się
projektem bazowym, domyślnie wczytywanym po uruchomieniu programu.
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Kolorystykę zaimportujemy z projektu 1, natomiast formatowanie ramek tekstowych z projektu 2.

Krok 2.
W panelu KOLORY ELEMENTÓW klikamy na klawiszu Importuj kolory z innego projektu,
następnie wybieramy interesujący nas projekt.
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Tak wygląda nasz wstępnie zmodyfikowany projekt:

Porównując go z projektem bazowym łatwo zauważyć, że zmianie uległa tylko kolorystyka.
Krok 3.
Teraz zaimportujemy formatowanie ramek tekstowych z projektu nr 2. Przełączamy
się na panel FORMATOWANIE RAMEK TEKSTOWYCH, klikamy klawisz Importuj formatowanie z innego projektu i wybieramy właściwy projekt.
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Nasz nowy projekt jest prawie gotowy.
Krok 4.
Należy pamiętać, że przy każdej zmianie układu ramek tekstowych lub zmianie parametrów fontów konieczna jest korekta położenia ramek tekstowych.

W przypadku tego projektu przesunięcia wymagała ramka z numerem dnia i z imieninami.

Jeżeli jest taka potrzeba projekt możemy nadal modyfikować.
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7. Przygotowanie danych do importu
Dane do ramek tekstowych można przygotować samodzielnie. Muszą być zapisane
jako pliki tekstowe (*.txt). W przykładzie prezentowanym poniżej dane ze znakami zodiaku zostały przygotowane w arkuszu kalkulacyjnym i za pomocą systemowego
schowka zostały przekopiowane do programu do edycji danych tekstowych. Polecamy bezpłatny program Notepad++, który m.in. pozwala na łatwe usuwanie zbędnych spacji.
Pliki tekstowe powinny mieć 366 wierszy (także dla lat zwykłych, nieprzestępnych).
W latach nieprzestępnych wpis 29 lutego będzie pomijany.

UWAGA. Dane w plikach tekstowych powinny być kodowane w systemie UTF-8.
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8. Zarządzanie fontami
Program Tegraf Calendar Wizard nie korzysta z systemowego mechanizmu zarządzania fontami. Fonty, jakie mogą być użyte to fonty typu otf. Program uruchamia się
z zestawem 40. najbardziej typowych fontów (Arial, Calibri, Consolas, Courier, Georgia, Segoe, Tahoma, Times i Verdana – wszystkie w odmianach). Aby użyć w ramkach
tekstowych fontu spoza listy, należy go dodać za pomocą okna dialogowego Opcje>Wczytaj fonty [1].

Fonty już wczytane nie są usuwane. Możliwe jest użycie fontu zapisanego na dysku, a
nie zainstalowanego w systemie. Fonty spoza listy podstawowej użyte w projekcie,
ładują się razem z projektem.
29
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8.1. Edycja listy podstawowej
Jeżeli chcemy, aby jakiś font ładował się zawsze z uruchamianym programem, możemy dopisać jego nazwę do pliku Fonts.txt (w folderze MyPersonalizator/Settings).
Fonty o nazwach zapisanych na liście są szukane w systemowych folderach fontów
w czasie uruchamiania programu. Plik ten można również wygenerować za pomocą
polecenia Zapisz aktualną listę fontów jako domyślną. Usunięcie pliku z dysku przed
uruchomieniem programu odtworzy ją z wartościami domyślnymi.

Zobacz film pokazujący pracę z programem TEgraf Calendar Wizard.

Pobierz program TEgraf Calendar Wizard.
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9. TEgraf Calendar Wizard – sposób licencjonowania
Licencja programu TEgraf Calendar Wizard jest licencją jednostanowiskową. Klucz
aktywacyjny (w postaci ciągu cyfr i liter, np. HK4T-VPRB-5TJG-XT5T-BEXV-DR6R-V5) jest
elementem definiującym uprawnienia użytkownika (czas użytkowania programu).
Program bez wprowadzonego klucza (bez licencji), a po zakończeniu okresu testowego (trial), pracuje w trybie demonstracyjnym. W trybie tym do generowanych
przez program plików pdf dodawany jest znak wodny. Program przechodzi w tryb demonstracyjny także po odinstalowaniu licencji.
Przenoszenie licencji na inny komputer
Licencję można samodzielnie przenosić między dwoma komputerami. Aby przenieść
licencję na inny komputer (np. ze służbowego na domowy), należy licencję na komputerze "służbowym" odinstalować, a na komputerze domowym - zainstalować, przez
podanie klucza licencyjnego (i odwrotnie).
UWAGA. Należy pamiętać, żeby odinstalowywać licencję przed przeniesieniem
jej na inny komputer. Licencja jest jednostanowiskowa i nie jest możliwe licencjonowanie programu tym samym kluczem jednocześnie na kilku komputerach.
Licencję można przenosić między DWOMA wybranymi komputerami. Przeniesienie
licencji na TRZECI komputer i jej odinstalowanie - spowoduje zablokowanie klucza na 24 godziny. Wcześniejsze odblokowanie będzie wymagało kontaktu z pomocą
techniczną.
Możliwe problemy
Jeżeli po zainstalowaniu programu, próba jego uruchomienia kończy się wyświetleniem poniższego komunikatu:

oznacza to, że w systemie brak niezbędnych bibliotek Visual C. Można je doinstalować ręcznie, pobierając program instalacyjny z linku poniżej.
Wersja 64-bitowa: vc_redist.x64.exe
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10. Pomoc techniczna
Czasami opis problemu przesłany mejlem lub przedstawiony w rozmowie telefonicznej - to za mało, aby rozwiązać problem. Proponujemy zatem, aby w przypadku problemów z programem, spróbować je po prostu pokazać.
Najlepszym (naszym zdaniem) do tego narzędziem jest AnyDesk - szybki, mały i niezawodny program do przekazywanie sobie nawzajem pulpitu komputera.
Pobierz program AnyDesk.
Wejdź na stronę AnyDesk.pl i pobierz program. Po pobraniu i uruchomieniu - zadzwoń
i podaj swój adres AnyDesk w postaci 7 cyfrowego kodu.
Jeżeli zamiast ciągu cyfr w polu adresu masz coś, co przypomina adres e-mail - kliknij na
ikonę w postaci kilku poziomych kresek na górnej belce programu, wybierz menu Ustawienia, dalej w zakładce Interfejs użytkownika zaznacz opcję Pokazuj numer AnyDesk
zamiast aliasu. Po naciśnięciu klawisza Zamknij, w polu adresu wyświetli się numer
w postaci ciągu cyfr.
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