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Impozycjoner EDU – 10 zadań z impozycji wraz z rozwiązaniami

Program Impozycjoner EDU jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych i nie może być wykorzystywany do celów komercyjnych, zawodowych lub
innych przynoszących zyski.

Pobierz program Impozycjoner

Wszystkie pliki pdf potrzebne do wykonania zadań (wraz z rozwiązaniami) można
pobrać z adresu:
https://www.impozycjoner.pl/zadania/zadania_pliki_pdf.zip.
Wymagana wersja programu Impozycjoner: nie niższa niż 3.8.1.9.
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Impozycjoner – o programie
Impozycjoner jest programem wspomagającym wykonywanie impozycji plików typu
pdf. Służy do montażu akcydensów oraz druków wielokartkowych (książek), ponadto
zawiera ponad 20 narzędzi dodatkowych przydatnych na stanowisku operatora DTP.
Wersja edukacyjna programu Impozycjoner jest wersją PEŁNĄ, nie ma żadnych
ograniczeń narzędziowych ani czasowych.

Zobacz film pokazujący rozwiązanie 10 zadań z impozycji z wykorzystaniem
programu Impozycjoner.
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Zadanie 1. Impozycja pocztówki
pocztowka.pdf

•
•
•
•

rozmiar docelowy pracy: 150 x 105 mm;
liczba kolorów: 4 + 1 (dwustronny);
papier do druku: karton jednostronnie powlekany B3 (500x350 mm);
nakład: 3000 szt.

1. Ile arkuszy papieru należy przygotować, uwzględniając naddatek konieczny do
uzyskania właściwego nafarbienia równy 100. arkuszom?
Krok 1

Ponieważ druk ma być wykonany techniką offsetową, to minimalny zestaw znaczników rysowanych przez program, niezbędnych do kontroli
druku w tej technice, to:
•
•
•
•

znaczniki rozmiaru netto;
pasery;
opis kolorów podstawowych (niezbędny do rozróżnienia kolorów
separacji);
przykładowy pasek kontroli koloru.

Pozostałe znaczniki – wg uznania.
Krok 2

Rozmiary arkusza B3 wynoszą 500 x 350 mm. Po wczytaniu do programu pliku
i ustaleniu wielkości spadów na np. 2 mm – określ liczbę kolumn i wierszy na:
kolumn = 3, wierszy = 3.
Przy domyślnych ustawieniach wartości (wielkości) znaczników dodatkowych (rozmiaru netto, paserów, opisu, pasków kontroli koloru), pole zadruku powinno wynosić
466 x 336 mm. Różnica rozmiarów pola zadruku i rozmiarów papieru wynosi: w pionie: 350 – 336 = 14 mm (minimalną wartość marginesu technicznego „na łapki” przyjmujemy jako 11 mm), w poziomie: 500 – 466 = 34 mm. Zwiększenie liczby kolumn lub
liczby wierszy w siatce użytków spowoduje, że rozmiary pola zadruku będą większe
4
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od rozmiarów papieru, zatem liczba użytków wynosi 9 (rozmieszczona w 3 kolumnach
i 3 wierszach) jest wielkością maksymalną.
Krok 3

Ponieważ praca ma być drukowana na kartonie jednostronnie powlekanym (jedna
strona matowa, druga strona błyszcząca), wykluczony jest druk arkuszem niepełnym.
Wybierz rodzaj arkusza: Dwustronny. PEŁNY przez markę boczną. Na pierwszej
stronie arkusza umieść same pierwsze strony, na stronie drugiej: dziewięć stron drugich z pliku
.

1. Ile arkuszy papieru należy przygotować, uwzględniając naddatek konieczny do uzyskania właściwego nafarbienia = 100 arkuszy?
Ponieważ na arkuszu umieszczonych jest 9 pocztówek, a docelowy nakład wynosi
3000 szt., to liczba arkuszy potrzebnych do druku wynosi: 3000/9=334 +100 arkuszy
naddatku, czyli razem 434. Do uzyskania właściwego nafarbienia przy druku każdej
ze stron użyjemy tych samych arkuszy naddatku.
Zobacz prezentację rozwiązania zadania nr 1 na YouTube
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Zadanie 2. Impozycja dwustronnej ulotki A5
Projekt_nr_1.pdf, Projekt_nr_2.pdf, Projekt_nr_3.pdf

•

•
•

•

rozmiar docelowy prac:
o Projekt_nr_1.pdf: 210 x 148 mm,
o Projekt_nr_2.pdf i Projekt_nr_3.pdf: 148 x 210 mm;
liczba kolorów: 4+4 (dwustronny);
nakład docelowy:
o Projekt_nr_1.pdf: 4000 szt.;
o Projekt_nr_2.pdf i Projekt_nr_3.pdf: 2000 szt.;
papier do druku: kreda 150 g, format A2++ (640 x 460 mm).

Montaż wykonaj w taki sposób, aby do wykonania zadania użyć tylko 4 płyt offsetowych.

1. Ile arkuszy papieru należy przygotować, uwzględniając naddatek konieczny do
uzyskania właściwego nafarbienia równy 100. arkuszom?
Krok 1

Na arkuszu A2++ zmieści się 16 użytków A5 (po 8 z każdej strony). Ustal liczbę kolumn
(4) i liczbę wierszy (2). Jeżeli orientacja użytka jest pozioma, obróć użytek o 90°. Aby
spełnić warunek wykorzystania tylko 4 płyt, wybierz rodzaj arkusza: Dwustronny.
NIEPEŁNY przez markę boczną.
Przy domyślnych ustawieniach wartości (wielkości) znaczników dodatkowych (rozmiaru netto, paserów, opisu, pasków kontroli koloru), pole zadruku powinno wynosić
612 x 437 mm.
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Ponieważ docelowy nakład pliku Projekt_nr_1.pdf jest dwukrotnie większy od pozostałych, zajmij jego pierwszą stroną 2 użytki, a drugą – odpowiednie użytki „padające” na
użytki ze stronami pierwszymi.
Pozostałe komplety stron umieść na pozostałych użytkach – jeden raz.

Po zadrukowaniu obu stron arkusza otrzymasz prawidłowo wydrukowane ulotki.
Z każdego arkusza wykrojone zostaną 4 ulotki z pliku Projekt_nr_1.pdf i po dwie ulotki
z pozostałych plików.
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1. Ile arkuszy papieru należy przygotować, uwzględniając naddatek konieczny do
uzyskania właściwego nafarbienia równy 100. arkuszom?
Ponieważ docelowy nakład pierwszego projektu wynosi 4000 szt., a z każdego arkusza
zostaną wycięte 4 ulotki, to docelową liczbę arkuszy do druku obliczymy:
4000 / 4 = 1000 + 100 arkuszy naddatku, czyli razem 1100 arkuszy.
Zobacz prezentację rozwiązania zadania nr 2 na YouTube
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Zadanie 3. Impozycja zeszytu 16 kartkowego

Zeszyt_A5.pdf

•
•
•
•
•
•

rozmiar docelowy pracy: A5;
liczba kolorów: 4 + 4 (dwustronny);
papier do druku: SRA3;
rodzaj oprawy: zeszytowa (dwie zszywki druciane z oczkiem);
insert wkładany do środka: A5 (4 + 4), strony 9 i 10 z pliku Zeszyt_A5.pdf;
nakład: 500 egz.

Montaż insertu wykonaj do druku dupleksem.
Pytanie dodatkowe:
Oblicz, ile arkuszy papieru potrzeba do wykonania pracy.
Krok 1

Na początku ustal niezbędny zestaw znaczników. Minimalny zestaw znaczników przy
druku cyfrowym składa się ze znaczników cięcia i (w tym przypadku) z oznaczenie arkusza. Pozostałe znaczniki: wg uznania. Nie jest potrzebny pasek kontroli koloru. Po
wczytaniu pdfa do programu, ustaleniu wartości spadów (Z, G, D - 3 mm, W = 0 mm)1,
wybraniu 8 stron na arkuszu i rodzaju oprawy Zeszytowa • arkusz w arkusz, wykonaj
montaż zeszytu.
Krok 2

Usuń strony, które już zostały ujęte w impozycji zeszytu: po kliknięciu prawym klawiszem myszy na dowolnym wierszu Tabeli stron do impozycji > Zaznacz …> Zaznacz
wiersze UJĘTE w impozycji. Dalej podobnie: prawy klawisz myszy > Usuń... > Usuń
zaznaczone wiersze (strony).

1
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W module do montażu książek zmień rodzaj oprawy na
.
Program proponuje, aby wykonać montaż arkuszem niepełnym 4 x 2BC. Ponieważ
jednak insert ma być drukowany dupleksem, konieczne jest wygenerowanie drugiej
strony arkusza (identycznej jak pierwsza). W tym celu w rozwijanym panelu DRUK CYFROWY włącz opcję
.
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Po wygenerowaniu arkusza impozycyjnego insertu, na dysku powinny znajdować się
dwa pliki: ze zmontowanym zeszytem i ze zmontowaną wkładką.

1. Oblicz, ile arkuszy papieru potrzeba do wykonania pracy.
Docelowy nakład zeszytów wynosi 500 szt. Montaż jednego zeszytu jest wykonany na
2 arkuszach, czyli liczbę arkuszy papieru potrzebną do wydrukowania zeszytu obliczymy: 2 * 500 = 1000 egz. Insert jest powielony na arkuszu czterokrotnie, więc liczba
arkuszy papieru niezbędna do wydrukowania insertu w docelowym nakładzie wynosi:
125 egz. (500 / 4). Razem: 1000 + 125 = 1125 egz.
Zobacz prezentację rozwiązania zadania nr 3 na YouTube
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Zadanie 4. Impozycja wkładu książki
A5_160stron.pdf

•
•
•
•

rozmiar docelowy pracy: A5;
liczba kolorów: 1 + 1 (dwustronny);
papier do druku: A2++;
rodzaj oprawy: klejona (sfalcowanych arkuszy).

•
•

na krawędziach sfalcowanych arkuszy dodaj sygnaturę grzbietową;
w przykładowym pliku margines wewnętrzny i zewnętrzny są różne, wydawca
chce jednak, aby były jednakowe. Dokonaj korekty marginesów przed wykonaniem montażu;
wygeneruj nowy plik pdf z wkładem książki ze zmodyfikowanymi marginesami
i spadami równymi 0 mm, który może być zamieszczony np. w Internecie.

•
Krok 1

przed korektą

po korekcie

Aby wyrównać marginesy, należy cały obszar netto
(TrimBox) przesunąć w lewo o 10 mm (na stronie nieparzystej). Na stronie parzystej – o 10 mm w prawo.
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Krok 2

Po wczytaniu pliku do programu, ustal parametry impozycji:
•
•
•
•

liczba stron na arkuszu: 16;
wielkości spadów: W(frez) = 1 mm, pozostałe = 3 mm;
rodzaj oprawy: Klejona • arkusz obok arkusza;
zestaw znaczników do druku offsetowego.

W oknie dialogowym Sygnatura grzbietowa:
•
•
•

włącz rysowanie sygnatury: POŁOŻENIE I ROZMIAR SYGNATURY - ZMIENNE;

Kolor: C0 M0 Y0 K100;
Szerokość paska klejowego [mm]: 1.

Krok 3

Po naciśnięciu prawego klawisza myszy na dowolnej, nieparzystej stronie w tabeli
stron do impozycji, wybierz polecenie: Koryguj odczytane rozmiary...

W wyświetlonym oknie dialogowym włącz TRYB: ZMIANA POŁOŻENIA ROZMIARU
NETTO i zwiększ przycinanie rozmiaru użytka: Z prawej z wartości 3 mm na -7 mm
(zwiększysz o 10 mm). Zmień też zakres stron korygowanych na Koryguj na wszystkich stronach + ZAKRES: W CAŁEJ TABELI:
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Ważne, aby w kolejnym wyświetlonym oknie dialogowym (Koryguj położenie i rozmiar obszaru netto) zaznaczyć opcję: Chcę zastosować zdefiniowane zmiany roz-

różniając strony parzyste i nieparzyste - symetrycznie.

Po dokonaniu korekty i wygenerowaniu plików impozycyjnych, powinieneś otrzymać
20. stronicowego pdfa (160 / 16 = 10 arkuszy * 2 strony = 20 stron w pliku) ze zmiennie
położoną sygnaturą grzbietową.
Krok 4

Zaznacz wszystkie wierszy w tabeli (skrót Ctrl+A lub Zaznacz… > Zaznacz wszystkie
wiersze). Poleceniem Zaznacz… > Zapisz zaznaczone wiersze do pliku > TrimBox
z korektą + spady 0 mm – wygeneruj nowy plik Ważne jest, aby w oknie dialogowym
podać inną nazwę, niż nazwa pliku impozycjonowanego.
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Zobacz prezentację rozwiązania zadania nr 4 na YouTube
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Zadanie 5. Impozycja dwustronnej ulotki A4 łamanej
do DL w "C"

DL_A.pdf, DL_A.pdf, DL_A.pdf

•
•
•

rozmiar docelowy pracy: 297 x 210 mm łamana do DL w "C";
liczba kolorów: 4 + 4;
papier do druku: A2++.

Każda z części ulotki A4 jest zapisana w osobnym, dwustronnym pliku pdf: A_DL.pdf,
B_DL.pdf, C_DL.pdf. Ponieważ ulotka ma być łamana w "C", to szerokości skrzydełek A
i B są równe 100 mm, skrzydełko C (zaginane do środka) ma szerokość 97 mm. Razem
szerokość A + B + C = 297 mm. Uwaga, gdyby ulotka miała być łamania w "Z" to szerokości skrzydełek byłyby równe i wynosiłby 99 mm.
Krok 1
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Po wczytaniu plików do Tabeli stron do impozycji, ustal:
•
•
•
•

liczbę kolumn: 6;
liczbę wierszy: 2;
rodzaj arkusza: Dwustronny. NIEPEŁNY przez markę boczną (MB);
wycinkę środkową pionową i poziomą - po 6 mm.

Krok 2

Po kliknięciu prawym klawiszem myszy na
trzeciej kolumnie i wybraniu z menu polecenia: Wysokość i szerokość użytka
(wiersza i kolumny)... – ustal szerokość
trzeciej kolumny na 97 mm. Po zatwierdzeniu – szerokość trzeciej i symetrycznej dla
niej czwartej kolumny powinna zostać
zmieniona na 97 mm.
Stronami wczytanymi do Tabeli – wypełnij
odpowiednio użytki na arkuszu. Pomóc
może przełączenie podglądu w tryb rzeczywisty.
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Krok 3

Po wypełnieniu arkusza, trzeba wyzerować wszystkie spady oraz włączyć rysowanie
spadów na zewnętrznych krawędziach impozycji.

Inny sposób wykonania tego zadania polega na wykonaniu ulotki A4 ze spadami (bez
żadnych znaczników, arkuszem dwustronnym pełnym przy 3 kolumnach i jednym
wierszu, z włączonym dodawaniem TrimBoxa do generowanych plików pdf). Po wykonaniu ulotki, jej montaż czterema użytkami nie powinien sprawiać problemu.
Zobacz prezentację rozwiązania zadania nr 5 na YouTube
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Zadanie 6. Impozycja dwóch kart rabatowych
karta_rabatowa_czerwona.pdf i karta_rabatowa_niebieska.pdf.

•
•
•
•

rozmiar docelowy obu prac: 90 x 50 mm;
liczba kolorów: 4 + 0 (jednostronny);
papier do druku: B3;
nakłady:
o karta_rabatowa_czerwona.pdf: 4 000 szt.
o karta_rabatowa_niebieska.pdf: 2 000 szt.

Montaż przygotuj tak, aby wykrojenie prac z zadrukowanego arkusza wymagało wykonania jak najmniejszej liczby cięć gilotyną przemysłową.

1. Jaka jest najmniejsza liczba cięć konieczna do wykrojenia kart rabatowych z zadrukowanych arkuszy?
2. Ile arkuszy papieru należy przygotować, uwzględniając naddatek konieczny do
uzyskania właściwego nafarbienia równy 100. arkuszom?
Krok 1

Ponieważ druk ma być wykonany techniką offsetową, to minimalny
zestaw znaczników rysowanych przez program, niezbędnych do
kontroli druku w tej technice, to:
• znaczniki rozmiaru netto;
• pasery;
• opis kolorów podstawowych (niezbędny do rozróżnienia kolorów separacji);
• przykładowy pasek kontroli koloru.
Pozostałe znaczniki – wg uznania.
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Krok 2

Rozmiary arkusza B3 wynoszą
500 x 350 mm.
Po wczytaniu obu plików do programu i ustaleniu wielkości spadów na np. 2 mm, korzystając
z polecenia dostępnego pod prawym klawiszem myszy na dowolnym użytku
, ustal liczbę kolumn i wierszy
na:
5 kolumn * 6 wierszy = 30 użytków.
Przy domyślnych ustawieniach wartości (wielkości) znaczników dodatkowych (rozmiaru netto, paserów, opisu, pasków kontroli koloru), pole zadruku powinno wynosić
474 x 333 mm. Różnica rozmiarów pola zadruku i rozmiarów papieru wynosi: w pionie: 350 – 333 = 17 mm, w poziomie: 500 – 474 = 26 mm. Zwiększenie liczby kolumn
lub liczby wierszy w siatce użytków spowoduje, że rozmiary pola zadruku będą większe od rozmiarów papieru, zatem liczba użytków równa 30, rozmieszczona w 5 kolumnach i 6 wierszach – jest wielkością maksymalną.
Krok 3

Ponieważ kart czerwonych ma być wydrukowanych dwa razy więcej niż kart niebieskich,
20 użytków wypełniamy kartą czerwoną, 10 użytków wypełniamy kartą niebieską:
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Krok 4

Montaż ze spadami (np. 2 mm) oznacza, że do wykrojenia kart z arkusza należy wykonać 22 cięcia:

Oba projekty kart rabatowych pozwalają na to, aby zmontować je bez zbędnej wycinki
spadów między kolumnami (ale z pozostawieniem spadów na krawędziach stron będących zewnętrznymi krawędziami całej impozycji), co pozwoli znacznie zmniejszyć
liczbę cięć.
Aby wykonać montaż bez spadów między użytkami, ale z pozostawieniem spadów na zewnętrznych krawędziach siatki użytków, trzeba wyzerować wartości wszystkich spadów.
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Ponieważ przy spadach równych 0, znaczniki cięcia (netto) będą stykały się z montowanymi obrazami kart rabatowych, w oknie
dialogowym Parametry dodatkowych
marginesów należy:
•
•

•

włączyć dodawanie dodatkowych odstępów [1];
odsunąć rysowane przez program
znaczniki o 2 mm od montowanych
stron [2];
tak powstałą przestrzeń wypełnić
spadami ze stron, leżących na krawędziowych wierszach i kolumnach
siatki użytków [3].

Wyzerować spady można też w tym oknie
dialogowym.

Po ponownym wygenerowaniu arkusza impozycyjnego, liczba cięć koniecznych do
wykrojenia prac z arkusza wynosi 13. Jednak bez dodatkowego obrotu nieparzystych
wierszy siatki użytków, montaż taki będzie błędny. Nie będzie możliwe bezbłędne rozcięcie użytków między wierszami z powodu braku spadów.

22

Impozycjoner EDU – 10 zadań z impozycji wraz z rozwiązaniami

Finalny montaż powinien wyglądać tak, jak na obrazie poniżej:
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1. Jaka jest najmniejsza liczba cięć konieczna do wykrojenia kart rabatowych z zadrukowanych arkuszy?
Najmniejsza liczba cięć koniecznych do wykrojenia zmontowany kart rabatowych wynosi 13.
2. Ile arkuszy papieru należy przygotować, uwzględniając naddatek konieczny do
uzyskania właściwego nafarbienia równy 100. arkuszom?
Ponieważ docelowy nakład kart „czerwonych” wynosi 4000 szt., a z jednego arkusza
otrzymujemy 20 kart, to docelową liczbę arkuszy do druku obliczymy:
4000 / 20 = 200 + 100 arkuszy naddatku, czyli razem 300 arkuszy.
Sprawdzenie liczby arkuszy dla kart „niebieskich”: 10 (stron na arkuszu) * 200 arkuszy
= 2000.
Zobacz prezentację rozwiązania zadania nr 6 na YouTube

24

Impozycjoner EDU – 10 zadań z impozycji wraz z rozwiązaniami

Zadanie 7. Impozycja dwustronnej ulotki A4 łamanej
do DL oraz władki

A4_do_DL.pdf i DL.pdf.

rozmiar docelowy prac: 297 x 210 mm łamana do DL w „Z” + wkładka 99 x
210 mm;
liczba kolorów: ulotka A4: 4 + 4, wkładka DL: 4 + 0;
papier do druku: B2;
uszlachetnianie: brak
nakłady:
o ulotka A4: 500 szt.;
o wkładka DL: 500 szt.

•
•
•
•
•

Montaż wykonaj tak, aby koszty druku kompletu (ulotka + wkładka) były jak najmniejsze.

1. Ile arkuszy papieru należy przygotować, uwzględniając naddatek konieczny do
uzyskania właściwego nafarbienia równy 100. arkuszom?
2. Jakie powinny być szerokości skrzydełek ulotki A4 łamanej do DL w ”C”?
Krok 1

Przy tak małym nakładzie, decydującym o cenie elementem jest koszt płyt offsetowych, dlatego należy wybrać taki rodzaj arkusza lub arkuszy, w którym łączna liczba
płyt będzie jak najmniejsza.
Jeżeli zmontujemy obie prace oddzielnie, to:
: ulotka A4 druk dwustronny arkuszem pełnym (np. przez markę
boczną) + ulotka DL jednostronna: liczba płyt = 2 x 4 (dla ulotki A4) oraz 4 płyty
dla ulotki DL = 12 płyt.
: ulotka A4 druk dwustronny arkuszem niepełnym (np. przez markę
boczną) + ulotka DL jednostronna: liczba płyt = 4 (dla ulotki A4) oraz 4 płyty dla
ulotki DL = 8 płyt.
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Jeżeli zmontujemy obie prace razem, to:
: druk dwustronny arkuszem pełnym (np. przez markę boczną): liczba
płyt = 4 + 4 = 8 płyt.
: druk dwustronny arkuszem niepełnym (np. przez markę boczną):
liczba płyt = 4.
Wniosek: w celu minimalizacji kosztów druku, w tym przypadku, obie prace należy
zmontować na wspólnym arkuszu niepełnym (przekładanym np. przez markę
boczną).
Krok 2

W tym przypadku najprościej wykonać montaż korzystając z narzędzia o nazwie Kreator podziału arkusza dostępnego pod prawym klawiszem myszy na dowolnym
użytku.
W oknie dialogowym ustalamy wielkość arkusza na A2 (po dodaniu elementów dodatkowych – zmieści się na arkuszu B2) oraz rodzaj arkusza na Dwustronny. NIE-

PEŁNY przez markę boczną.

Dwa użytki A3 dzielimy na 4 użytki A4, a dwa z tak powstałych użytków A4 dzielimy na
użytki DL.
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Użytki o rozmiarach A4 wypełnić należy stronami ulotki A4. Podobnie użytki DL po
lewej lub prawej stronie arkusza - drugie strony powinny pozostać wolne.

1. Ile arkuszy papieru należy przygotować, uwzględniając naddatek konieczny do
uzyskania właściwego nafarbienia równy 100. arkuszom?
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Docelowy nakład ulotki A4 wynosi 500 szt. Przy druku arkuszem niepełnym wypełnionym w ten sposób, finalny nakład zostanie osiągnięty po zadrukowaniu obustronnie
250 arkuszy (2 ulotki A4 na arkuszu). Do nafarbienia każdej ze stron potrzeba po 100
arkuszy naddatku, czyli łączna liczba arkuszy papieru to 350 (250 + 100). Naddatek
liczymy tylko raz, do nafarbienia obu stron użyjemy tych samych arkuszy).
Przy 250 docelowych arkuszach zostanie wydrukowanych 6 * 250 = 1500 ulotek
DL, czyli o 1000 szt. więcej. Tym niemniej, nawet jeżeli 1000 szt. po prostu zostanie wyrzuconych do kosza, to i tak koszt druku całości będzie najniższy.
2. Jakie powinny być szerokości skrzydełek ulotki A4 łamanej do DL w ”C”?
Dla ulotki A4 łamanej do DL w ”Z”, szerokość każdego skrzydełka powinna wynosić
297 mm / 3 = 99 mm, przy składaniu w ”C” – szerokość skrzydełka łamanego do środka
powinna być mniejsza od skrzydełek „okładkowych”, czyli. np. 100 mm / 100 mm /
97 mm.
Zobacz prezentację rozwiązania zadania nr 7 na YouTube
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Zadanie 8. Impozycja kodów EAN13

Kody.txt

•
•
•
•
•

rozmiar docelowy pracy: 39,3 x 28,4 mm;
liczba kolorów: 1 + 0;
papier do druku: A4;
uszlachetnianie: brak;
nakład: 1 szt. każdego kodu.

Montaż wykonaj tak, aby pod kodem o numerze 1 umieszczonym na pierwszym arkuszu, kod o numerze 2 był umieszczony w tym samym miejscu (użytku), ale na arkuszu nr 2 (czyli: w stosie). Po wydrukowaniu i skompletowaniu kompletu arkuszy
(pierwszy na górze), cięcie całego kompletu gilotyną poligraficzną spowoduje, że powstanie 50 paczek kodów ułożonych w stosach: 1-100, 101-200, ...4901-5000.
Krok 1

Etap 1: Aby móc wygenerować Kody EAN13 potrzebny jest plik tekstowy z danymi.
Uwaga! Plik tekstowy z danymi możesz utworzyć samodzielnie (opis jest poniżej), bądź
skorzystać z tego, który dołączyliśmy do zestawu zadań.
Jak przygotować plik do wygenerowania kodów? Plik tekstowy powinien mieć 5000 wierszy z numerami od 1 do 5000. Każdy wiersz z numerem musi zawierać 12 znaków,
ostatnia cyfra (13) zostanie wyliczona przez program (cyfra kontrolna). Do uzupełniania numerów do 12 cyfr należy użyć cyfry 0 (zero). Plik można wygenerować dowolnym sposobem - na przykładowym filmie pokazano sposób generowania pliku tekstowego za pomocą modułu dodatkowego Nałóż strony pdf (wersja 1).
Etap 2: Wykonaj plik pdf z 5000. kodów EAN13 o rozmiarach 39 x 28 mm za pomocą
Programu dodatkowego > Generator kodów EAN8/EAN13.
Po uruchomieniu generatora ustal rozmiar wynikowego pliku pdf na 39,3 x 28,4 mm,
regulując wielkości marginesów wokół kodu. Po ustaleniu parametrów, wskaż na
dysku plik tekstowy z numerami kodów.
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Krok 2

W programie Impozycjoner ustal:
•
•
•
•

wartości spadów: wszystkie = 0 mm;
liczbę kolumn = 10, liczbę wierszy = 5 (50 użytków);
wyłączone wszystkie znaczniki, oprócz znaczników rozmiaru netto i odsunięcia
ich od montowanych stron na 2 mm;
rozmiar wynikowego pdf w druku cyfrowym: A4.

Wczytanie pliku z 5000 stron trwa długo. Ponieważ wszystkie strony w pliku mają takie
same rozmiary, można przyspieszyć wczytywanie, poprzez naciśnięcie klawisza ESC
po wczytaniu kilku pierwszych stron i wybraniu opcji Pomiń.
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Krok 3

Montaż w stosie jest możliwy po wybraniu
polecenia Autowypełnianie (F5) i zmianie
stanu przełącznika TRYB na TRYB: STRONY

W STOSIE.
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Przed wygenerowaniem arkuszy impozycyjnych warto sprawdzić, czy efektem
pracy programu ma być jeden plik pdf o
liczbie stron równej 100, czy też 100 jednostronicowych plików.
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Zadanie 9. Impozycja książki klejonej formatu A6

A6_32strony.pdf

•
•
•
•
•
•

rozmiar docelowy pracy: A6 (105 x 148 mm);
stron A5 na arkuszu: 16;
liczba kolorów: 4 + 0;
papier do druku: SRA3;
uszlachetnianie: brak;
nakład: 1000 szt.

Dodatkową trudnością w tym zadaniu jest plik pdf z książką, który został dostarczony
jako plik składający się z tzw. rozkładówek widzialnych, czyli kolejnych stron połączonych ze sobą (2 z 3, 4 z 5, itd.) pomijając okładki. Taki plik jest bezużyteczny dla impozycji.
Krok 1

Do rozdzielenia stron połączonych w rozkładówki można użyć dowolnego narzędzia,
np. programu Adobe Acrobat.
W programie Impozycjoner do tego celu
jest specjalne narzędzie dodatkowe o nazwie Rozetnij rozkładówki.
Po wczytaniu pliku z książką ustaw parametry jak na zrzucie obok i naciśnij klawisz Start. Wynikowy plik, do oryginalnej
nazwy pliku, ma dodaną frazę:
"--CUTSPREAD".

33

TEgraf Ewa i Tomasz Szafranowscy

Krok 2

W dalszych czynnościach użyj pliku pdf z rozdzielonymi rozkładówkami. Po wczytaniu
pliku do modułu montażu książek, ustaw parametry programu:
•
•
•
•

rozmiar użytka 105 x 148 mm;
liczbę stron na arkuszu: 16;
rodzaj oprawy: Klejona • strony powielone (w stosie);
spady po 3 mm, za wyjątkiem spadu wewnętrznego, który wynosi 1 mm.

Rozmiary wynikowego pliku pdf nie powinny być większe niż rozmiary arkusza SRA3.

Na każdej stronie zmontuj tę samą stronę powielając ją 8 razy. Wynikowy plik impozycyjny będzie składać się z 32 stron.

1. Ile arkuszy papieru należy przygotować, aby wydrukować zlecony nakład?
Na każdej stronie montowanego pliku pdf jest ta sama strona powielona 8 razy, zatem liczba arkuszy to docelowy nakład / 8, czyli 1000 / 8 = 125 arkuszy.
Zobacz prezentację rozwiązania zadania nr 9 na YouTube
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Zadanie 10. Impozycja dwustronnych, numerowanych biletów

dupleks
bilet_1strona.pdf, bilet_2strona.pdf

•
•
•
•
•

rozmiar docelowy pracy: 90 x 50 mm;
liczba: 1000 szt. (każda w jednym egzemplarzu);
liczba kolorów: 4 + 4;
papier do druku: A4;
dodatkowo: na arkuszu rozmieść 10 biletów (2 * 5). Wykonaj montaż w stosie.

Krok 1

Skorzystaj z modułu montażu akcydensów.
Po wczytaniu do programu pliku z pierwszą stroną biletów, ustal liczbę użytków na
taką, aby pole zadruku było mniejsze niż rozmiar A4. Ważne: wybierz rodzaj arkusza:
Jednostronny.
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Po wybraniu polecenia Autowypełnianie (F5) i zmianie stanu przełącznika TRYB na
TRYB: STRONY W STOSIE otrzymasz 100 arkuszy wypełnionych tysiącem biletów –
w stosie. Nie generuj jeszcze finalnych arkuszy impozycyjnych!

Krok 2

Zaznacz ostatni wiersz w Tabeli stron do impozycji i za pomocą polecenia Wstaw… >
Wstaw plik PO dodaj do tabeli na ostatniej pozycji plik bilet_2strona.pdf (możesz też
przeciągnąć myszą plik na otwarte okno programu).
Przełącz rodzaj arkusza na Dwustronny. PEŁNY przez markę boczną i zmień rodzaj
użytków ze zwykłych na wieloarkuszowe. Jeżeli użytki są użytkami wieloarkuszowymi, to każda zmiana parametrów użytka dotyczyć będzie wszystkich arkuszy, a nie
tylko arkusza bieżącego.
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Po upewnieniu się, że zaznaczony jest ostatni wiersz w Tabeli stron do impozycji (plik
bilet_2strona.pdf wypełnij stroną z tego pliku wszystkie użytki na drugiej stronie arkuszy. Po wypełnieniu, zmień rodzaj użytka z wieloarkuszowego na zwykły.

Zobacz prezentację rozwiązania zadania nr 10 na YouTube
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Personalizator EDU

Program umożliwia nakładanie 40 elementów personalizujacych takich jak grafiki rastrowe, kody EAN13, EAN8, CODE128 i QR, strony pdf, ramki tekstowe i automatyczna
numeracja - na jedno- i wielostronicowe pliki pdf. Pozwala na personalizację wszystkich stron, tylko stron parzystych lub nieparzystych. Dane do ramek tekstowych i kodów mogą być importowane z plików tekstowych lub arkuszy kalkulacyjnych.
Polecamy dokumentację przygotowaną w formie zadania praktycznego pokazującego istotę personalizacji druku >>> Zobacz

Od lipca 2022 Personalizator także w wersji edukacyjnej!
UWAGA! W cenie programu na licencji edukacyjnej jest szkolenie (online) nauczycieli
uczących przedmiotów: Drukowanie cyfrowe i Podstawy poligrafii.
Zapraszamy do pobierania i testowania programu.

Pobierz program Personalizator
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Umowa licencyjna programu Impozycjoner
wykorzystywanego do celów edukacyjnych
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.
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Umowa licencyjna określa zasady użytkowania oprogramowania, wiążące autora programu Impozycjoner i Użytkownika, zwanego dalej Licencjobiorcą.
Oprogramowanie chronione jest prawem autorskim i umowami międzynarodowymi o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej.
Przedmiotem niniejszej umowy licencyjnej jest użytkowanie programu Impozycjoner w wersji edukacyjnej (Impozycjoner EDU), zwanego dalej Programem.
Autorem Programu jest TEgraf Tomasz Szafranowski, Osiedle Przylesie 14, 66008 Wilkanowo, NIP 973 032 79 07, e-mail: info@impozycjoner.pl.
Wyłącznym właścicielem Programu oraz materiałów przekazanych do Programu (Dokumentacji), w tym praw autorskich i majątkowych do Programu, jest
autor Programu, zwany dalej Licencjodawcą.
Uprawnionymi do używania Programu są instytucje edukacyjne szkolące w zawodach związanych z drukiem i przygotowaniem do druku. Należą do nich:
szkoły, uczelnie, placówki kształcenia ustawicznego i placówki kształcenia praktycznego.
Program jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych i nie może być
wykorzystywany do celów komercyjnych, zawodowych lub innych przynoszących zyski.
Licencja edukacyjna Programu jest licencją niewyłączną, wieczystą, wielostanowiskową.
Zakup jednej licencji Programu uprawnia do zainstalowania Programu w jednej
pracowni (sali lekcyjnej) na maksymalnie 25 komputerach. Oznacza to, że na
każdą instalację programu w oddzielnej pracowni (sali lekcyjnej) potrzebna jest
osobna licencja, także wtedy, gdy np. w dwóch pracowniach łączna liczba komputerów jest mniejsza niż 25.
W przypadku pracowni dużych (od 26 do 50 stanowisk w jednej pracowni) potrzebne są dwie licencje wielostanowiskowe Programu. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest dokupienie licencji jednostanowiskowych na oddzielne
stanowiska. Zakup jednostanowiskowych licencji edukacyjnych Programu jest
możliwy tylko jako uzupełnienie do licencji wielostanowiskowej.
W przypadku bezpośredniego zakupu Programu przez instytucję edukacyjną,
dowodami legalnego posiadania Programu są: faktura VAT oraz personalizowany kod aktywacyjny otrzymany od Licencjodawcy. W przypadku zakupu Programu przez pośrednika, Licencjobiorca otrzymuje personalizowany kod aktywacyjny oraz certyfikat potwierdzający prawo do korzystania z Programu.
Dowody potwierdzające legalność Programu przesyłane są w formie elektronicznej na adres e-mail Licencjobiorcy.
Programu nie wolno odsprzedawać, odstępować w formie darowizny ani używać jako nagród.
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14. Licencjobiorca zobowiązuje się do niezmieniania kodu programu (zabroniona
jest dekompilacja, dezasemblacja oraz jakakolwiek inna modyfikacja, w tym tłumaczenie na inne języki).
15. Licencjobiorca zobowiązuje się do niewykorzystywania w części lub w całości
jakichkolwiek informacji zawartych w programie oraz w jego dokumentacji do
celów innych niż użytkowanie programu zgodnie z jego przeznaczeniem.
16. Licencjobiorcy przysługuje prawo do aktualizacji Programu oraz prawo do pomocy technicznej. Pomoc techniczna jest świadczona za pomocą poczty elektronicznej pod adresem info@impozycjoner.pl, telefonicznie lub z użyciem programu służącego do zdalnej pomocy.
17. Żadnego z zapisów niniejszej umowy licencyjnej nie należy interpretować jako
gwarancji lub przyrzeczenia aktualizacji Programu.
18. Licencjodawca zapewnia poprawną pracę Programu (w wersji dostępnej w
chwili zakupu) pod systemami Windows 7 i Windows 10.
19. Licencjodawca nie odpowiada za wszelkie straty wynikające z używania bądź
niemożności używania programu, jak również nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niezgodnego z prawem korzystania z Programu.
20. W przypadku naruszenia postanowień umowy licencyjnej, Licencjodawca ma
prawo rozwiązać niniejszą umowę oraz dochodzić swoich roszczeń wynikających z tego naruszenia, w tym pokrycia strat z tytułu utraconych zysków.
21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie licencyjnej obowiązują
przepisy Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.
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