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1. Sposoby licencjonowania i pomoc techniczna 

1.1. Wersja komercyjna – sposób licencjonowania 

Licencja programu Personalizator jest licencją jednostanowiskową. Klucz aktywa-

cyjny (w postaci ciągu cyfr i liter, np. HK4T-VPRB-5TJG-XT5T-BEXV-DR6R-V5) jest ele-

mentem definiującym uprawnienia użytkownika (czas użytkowania programu). 

Program od wersji 2.0.0 jest aktywowany online. 

Program bez wprowadzonego klucza (bez licencji), a po zakończeniu okresu testo-

wego (trial), pracuje w trybie demonstracyjnym. W trybie tym do generowanych 

przez program plików pdf dodawany jest znak wodny. Program przechodzi w tryb de-

monstracyjny także po odinstalowaniu licencji. 

 

 

 

Klucz licencyjny należy wprowadzić w oknie Instalacja licencji Personalizator [3] wywo-

ływanym po naciśnięciu klawisza Aktywacja/Dezaktywacja [1]. 

Po wprowadzeniu poprawnego klucza, fakt zainstalowania licencji jest widoczny w pa-

sku stanu programu [2]. 
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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 kompu-

terze "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 licencjono-

wanie 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 klu-

cza na 24 godziny. Wcześniejsze odblokowanie będzie wymagało kontaktu z pomocą 

techniczną. 

Możliwe problemy 

Jeżeli po zainstalowaniu programu, próba jego uruchomienia kończy się wyświetle-

niem poniższego komunikatu: 

 

oznacza to, że w systemie brak niezbędnych bibliotek Visual C. Można je doinstalo-

wać ręcznie, pobierając program instalacyjny: vc_redist.x64.exe. 

Pobierz program Personalizator. Pobierz przykładowe pliki do testowania programu Personalizator.1 

 

1 Przykładowe dane zostały utworzone za pomocą generatorów online: https://mockaroo.com/ mockaroo.com i This-

Person-Does-Not-Exist.com. 

https://aka.ms/vs/16/release/vc_redist.x64.exe
https://www.impozycjoner.pl/personalizator/download/Setup_Personalizator_PL.msi
https://www.impozycjoner.pl/personalizator/download/personalizator-pliki.zip
https://mockaroo.com/
https://mockaroo.com/
https://this-person-does-not-exist.com/en
https://this-person-does-not-exist.com/en
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1.2. Wersja edukacyjna – sposób licencjonowania 
Program w wersji edukacyjnej nie jest aktywowany online - do działania wymaga ser-

wera licencji. Serwer licencji to mały program instalowany jako usługa (uruchamiany 

razem z systemem), na jednym (dowolnym) komputerze w pracowni. Jego zadaniem 

jest rozsyłanie licencji do komputerów z zainstalowaną wersją edukacyjną programu 

Personalizator. 

Szkołom oferujemy bezpłatną, zdalną pomoc w instalacji Serwera Licencji i programu 

na komputerach w pracowni. Prosimy administratorów o telefon: 502 153 341. 

Program w wersji edukacyjnej tym różni się od programu przeznaczonego dla klientów 

komercyjnych tym, że pobiera licencję z lokalnego, sieciowego serwera licencji, a nie 

z serwera licencji online. Licencjonowany online jest tylko serwer licencji edukacyjnych. 

Serwer licencji oraz wersja edukacyjna programu nie posiadają okresu testowego 

("trial" = 0 dni). 

UWAGA! Powyższa wersja programu służy tylko do instalacji programu w pra-

cowni szkolnej! 

Do zainstalowania serwera należy wybrać komputer, który będzie włączony w tym 

czasie, w którym będą uruchamiane programy na stanowiskach uczniowskich. Może 

to być komputer nauczyciela lub dowolny komputer ucznia. Jeżeli serwer licencji edu-

kacyjnych nie będzie dostępny w sieci lokalnej, to program będzie działał w trybie de-

monstracyjnym tzn. do wynikowych plików pdf zapisywanych przez program zostanie 

dodany znak wodny. 

Liczba rozsyłanych przez serwer licencji wynosi 25. Możliwe jest dokupienie kolejnych 

stanowisk dla pracowni, w których ich liczba jest większa niż 25. 

Sposób instalacji Serwera Licencji jest taki sam, jak instalacja Serwera Licencji dla pro-

gramu Impozycjoner. 

Na czas egzaminów będzie wydawana szkołom, które zakupiły program w wer-

sji edukacyjnej, wielostanowiskowa licencja komercyjna, ograniczona czasowo, 

pozwalająca na działanie programu na komputerach bez dostępu do sieci. 

Każdy uczeń ma prawo do zainstalowania na komputerze domowym pełnej wersji 

komercyjnej, oferującej 30 dniowy okres testowy bez żadnych ograniczeń. Po zakoń-

czeniu okresu testowego program umożliwia pracę w trybie demonstracyjnym, czyli 

z dodanym znakiem wodnym do wynikowych plików pdf. 

W tej wersji programu, ze względu na spory interpretacyjne co do legalności takiego 

postępowania, nie wydajemy licencji na komputery domowe nauczycieli. 
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Uwaga! Licencja edukacyjna służy tylko do nauki. Nie jest dozwolone używanie jej do prac 

komercyjnych, np. w szkolnych drukarniach oferujących usługę drukowania komercyjnego. 

 

Pobierz program Personalizator EDU. Pobierz przykładowe pliki do testowania programu Personalizator.2 

1.3. Pomoc techniczna 
Czasami opis problemu przesłany mejlem lub przedstawiony w rozmowie telefonicz-

nej - to za mało, aby rozwiązać problem. Proponujemy zatem, aby w przypadku pro-

blemów z programem, spróbować je po prostu pokazać. 

Najlepszym (naszym zdaniem) do tego narzędziem jest AnyDesk - szybki, mały i nie-

zawodny 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 Usta-

wienia, 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. 

 

2 Przykładowe dane zostały utworzone za pomocą generatorów online: https://mockaroo.com/ mockaroo.com i This-Per-

son-Does-Not-Exist.com. 

https://www.impozycjoner.pl/personalizator/download/Setup_Personalizator_PL_EDU.msi
https://www.impozycjoner.pl/personalizator/download/personalizator-pliki.zip
https://anydesk.pl/
https://anydesk.pl/
https://mockaroo.com/
https://mockaroo.com/
https://this-person-does-not-exist.com/en
https://this-person-does-not-exist.com/en
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2. Elementy interfejsu programu Personalizator 

2.1. O programie Personalizator 

Program Personalizator służy do personalizacji plików pdf, czyli do nanoszenia indy-

widualnych danych na kolejnych stronach pliku pdf. 

Na strony podkładu program może nałożyć obiekty pięciu rodzajów: 

• pliki z grafiką rastrową; 

• strony pdf; 

• kody (CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 25, CODE 39, CODE 93, EAN 13, 

EAN 14, EAN 8, ISBN, ISMN, ISSN, POSTNET, QR); 

• ramki tekstowe; 

• specjalizowane ramki tekstowe z automatyczną numeracją. 

Aby pokazać łatwość korzystania z programu i jego wszechstronność, pierwszą per-

sonalizację zrobimy na konkretnym przykładzie, w którym użyjemy większości narzę-

dzi dostępnych w programie Personalizator. 

Zadanie polega na wykonaniu personalizowanych identyfikatorów dla 400. 

uczestników przykładowego Zlotu Wielbicieli Koloru Niebieskiego. Każdy iden-

tyfikator spersonalizujemy pięcioma różnymi elementami: 

1. zdjęciem uczestnika; 

2. ramką tekstową z numerem ID uczestnika; 

3. ramką tekstową z imieniem i nazwiskiem uczestnika; 

4. ramką tekstową z adresem email, numerem telefonu oraz krajem pochodzenia 

uczestnika; 

5. kodem QR, w którym zakodowane jest imię i nazwisko uczestnika zlotu. 

Po wykonaniu zadania powinniśmy otrzymać plik pdf go-

towy do impozycji, zawierający 400 stron. 

Obok – oczekiwany, finalny wygląd jednej strony identyfi-

katora. 

Polecamy obejrzenie filmu z poszczególnymi 

etapami przygotowania identyfikatora. 

 

 
 

https://youtu.be/yg2CC1rdZ8Q
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Do wykonania personalizacji potrzebny będzie podkład i dane. Podkład, który wyko-

rzystamy, został przygotowany w aplikacji graficznej i zapisany w formacie pdf. Do ze-

brania potrzebnych danych tekstowych posłużył arkusz kalkulacyjny (plik xls). 

PODKŁAD PLIK Z DANYMI 

 

 

W kolejnych kolumnach arkusza znajdują się następujące informacje: 

• ID (numer identyfikacyjny) każdego uczestnika zlotu (numery rosnąco od 001 do 400); 

• imię i nazwisko; 

• adres email; 

• numer telefonu; 

• kraj pochodzenia. 

Ponieważ identyfikatory mają być personalizowane zdjęciami uczestników zlotu, 

w osobnym folderze mamy do dyspozycji 400 zdjęć. Nazwy plików są numerami iden-

tyfikacyjnymi uczestników. I ostatnia informacja. Aby nie było wątpliwości co do roz-

mieszczenia poszczególnych elementów, ich wielkości i kolorów, dołączyliśmy wzór 

identyfikatora (plik: identyfikator-wzor.pdf). 

Sugerujemy wydruk wzoru identyfikatora i ręczne naniesienie na nim wymia-

rów i parametrów obiektów, współrzędnych ich położenia oraz innych wskazó-

wek ułatwiających wykonanie zadania. 

Projekt personalizacji możemy zapisać. Pliki mają rozszerzenie (format): personalizator. 

Warto uaktualniać zapis po każdym etapie wykonania zadania. 

Pobierz komplet materiałów potrzebnych do wykonania identyfikatora (podkład, plik 

z danymi tekstowymi, komplet zdjęć, wzór identyfikatora). 

Pobierz przykładowe pliki do testowania programu Personalizator.3 

 

3 Przykładowe dane zostały utworzone za pomocą generatorów online: https://mockaroo.com/ mockaroo.com i This-

Person-Does-Not-Exist.com. 

https://www.impozycjoner.pl/personalizator/download/personalizator-pliki.zip
https://mockaroo.com/
https://mockaroo.com/
https://this-person-does-not-exist.com/en
https://this-person-does-not-exist.com/en
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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 wstawiania i formatowania 

obiektów personalizujących. Lewa część okna to przeglądarka plików pdf. Nad nią 

znajduje się panel służący do zarządzania podglądem, pod przeglądarką znajdują się 

elementy pozwalające na zmianę numeru podglądanej, personalizowanej strony. 

 

2.3. Panel zarządzania podglądem 

 

W panelu zarządzania podglądem 10 pierwszych przycisków służy do regulowania 

stopnia powiększenia wyświetlanego pliku pdf i wyglądu samej przeglądarki. Znacze-

nie wszystkich ikon jest opisane dymkami podpowiedzi widocznymi po najechaniu na 

nie kursorem myszy. 

 

 Przycisk TB włącza/wyłącza pokazywanie TrimBox. Gdy podkładem jest nowa 

strona, możliwe jest określenie wartości spadów. Rozmiary nowej strony pdf to 

rozmiary TrimBox + wartości spadów określanych niezależnie dla każdej krawędzi. 

Jeżeli podkładem jest wczytana strona pdf, to ramka TrimBox pokazuje rozmiary 
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TrimBox odczytane z tej strony. W takim przypadku można je nadpisać, zmieniając 

stan przełącznik Nadpisz wartości spadów w podkładzie. (w panelu Podkład: strona 

PDF). Dodatkowo pokazywana jest przerywana ramka marginesu wewnętrznego. To 

ramka rysowana w określonej odległości od krawędzi TrimBox (z reguły od 3 do 5 

mm). Nie ma ona żadnego wpływu na zawartość wygenerowanych przez program pli-

ków pdf. Służy jedynie jako umowna linia, której przekroczenie przez nakładany ele-

ment swoim obrysem, może po wydrukowaniu spowodować problemy przy obróbce 

introligatorskiej. Dotyczy to zwłaszcza elementów, których rozmiar może być 

zmienny, np. tekstów oraz wybranych kodów kreskowych. 

 Włączenie tego przełącznika narysuje na podkładzie szarą siatkę milimetrową. 

Siatka jest rysowana pod elementami personalizującymi. Skok siatki można 

ustalić wybierając odpowiednią wartość z menu dostępnego po naciśnięciu prawego 

klawisza myszy. 

 Włączenie tego przełącznika wyrówna współrzędne X i Y położenia wszystkich 

elementów personalizujących na stronie do węzłów siatki. Także wszystkie 

nowe elementy będą umieszczane na stronie w ten sposób. 

 Jeżeli ten przełącznik jest włączony, to przezroczyste tło podkładu jest wyświe-

tlane w postaci szarej kratki. Jeżeli wyłączony - w kolorze białym. 

 Przełącznik ma osobne menu wywoływane prawym klawiszem myszy. Umożli-

wia ono zdefiniowanie pliku, który będzie wyświetlany w oknie podglądu, gdy 

ten przycisk będzie wciśnięty. 

 Przycisk umożliwia zapis obrazu wyświetlanego w oknie podglądu do pliku pdf. 

Po wyłączeniu rysowania ramek TrimBox i wewnętrznego marginesu oraz prze-

łączeniu typu podglądu w tryb rzeczywisty, można wykorzystać ten przełącznik do 

awaryjnego zapisania na dysku jednej, wydzielonej strony z całego zbioru stron per-

sonalizowanych. 

 Przełącznik z obrazem kłódki blokuje/odblokowuje wszystkie panele. Przy sta-

nie Zablokowane wyłączona jest możliwość jakichkolwiek zmian w panelach. 

Przełącznik przechodzi w stan Zablokowane automatycznie po każdym naciśnięciu 

przycisku Wykonaj. 

 Przełącznik włączający/wyłączający wyświetlanie kilku etykiet tekstowych obok 

aktywnego węzła. Dane w etykietach to numer serii danych, rozmiary elementu, 

kąt obrotu i współrzędne X i Y. 

 Przełącznik zmiany trybu podglądu zmienia wyświetlanie nakładanych na pod-

kład elementów z rzeczywistego na uproszczony i odwrotnie. W trybie rzeczywi-

stym, w oknie podglądu wyświetlany jest prawdziwy obraz nakładanych elementów. 

W trybie uproszczonym w oknie podglądu prawdziwy jest tylko obraz podkładu. Ele-

menty nakładane widzimy w podglądzie uproszczonym (symulowanym). 
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Symulacja polega na zastąpieniu nakładanych elementów - prostokątami o rozmia-

rach równym nakładanym elementom i w kolorze panelu, z którego pochodzą. Do-

datkowo przez węzeł, którego współrzędne są określone w definicji parametrów na-

kładanego obiektu, przechodzą dwie prostopadłe linie, których celem jest ułatwienie 

wzajemnego pozycjonowania elementów. Wokół węzła jest rysowanych kilka etykiet 

tekstowych, w których są zawarte informacje o panelu, numerze serii danych, wy-

miary elementu, kąt obrotu, współrzędne w mm, rodzaj węzła. W przypadku ramek 

tekstowych (panel TXT i NUM) zamiast rozmiaru pionowego ramki podawany jest sto-

pień pisma w punktach. Tryb pracy z podglądem uproszczonym pozwala na odróż-

nienie elementów nakładanych, od obiektów już istniejących na stronie podkładu. 

 

 Ostatni element panelu to etykieta informująca o końcowej liczbie personalizo-

wanych stron. 
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2.4. Panele elementów personalizujących 

Prawa część interfejsu stanowi kilka rozwija-

nych paneli służących do ustalenia parame-

trów spersonalizowanego podkładu oraz na-

kładanych obiektów personalizujących. 

 

 

Każdy z paneli umożliwia określenie parametrów elementów innego typu: 

• panel START służy do określenia parametrów 

spersonalizowanego podkładu. Podkładem 

może być czysta strona pdf lub strona z pliku pdf. 

W tym panelu znajduje się także przycisk START 

rozpoczynający generowanie na dysku spersona-

lizowanych stron z naniesionymi elementami 

personalizującymi. 
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• panel FIG przeznaczony jest do nakładania na 

personalizowany podkład podstawowych figur 

geometrycznych. Elementy te nie są elementami 

personalizującymi. Zdefiniowany kształt jest nakła-

dany taki sam na każdej kolejnej stronie podkładu. 

 

• panel RAS (grafik rastrowych) umożliwia nakła-

danie grafik rastrowych formatach: jpg, gif, png, 

bmp, tif i jpg 2000. Ważne: pliki png nie mogą być 

plikami z tzw. przeplotem. 

 

• panel PDF (stron pdf) ma zastosowanie przy 

określeniu parametrów stron plików pdf będą-

cych elementami personalizującymi. 
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• panel COD służy do nakładania na podkład róż-

nego rodzaju kodów kreskowych. Aktualnie są to 

kody EAN13, EAN8, CODE128 i QR. W kolejnych 

aktualizacjach pojawią się inne rodzaje kodów. 

Dane do zakodowania mogą być zaimportowane 

z plików txt i arkuszy kalkulacyjnych. 

 

• panel TXT przeznaczony jest do nakładania na 

personalizowany podkład jednowierszowych ra-

mek tekstowych, które można importować z pli-

ków txt lub arkuszy kalkulacyjnych. Każdy wiersz 

pliku txt to oddzielny element personalizujący. 

W przypadku danych importowanych z arkuszy - 

każda komórka arkusza to oddzielny element 

personalizujący. Jeżeli w komórce arkusza znaj-

dują się zawartość ze znakami przejścia do nowej 

linii (tekst wielowierszowy), to w czasie importu 

każdy wiersz takiej komórki zostanie zaimporto-

wany osobno – inaczej: komórka wielowierszowa 

zostanie podzielona na pojedyncze wiersze. Do 

umieszczanie ramek wielowierszowych służy pa-

nel XLS. 

 

• panel XLS służy do umieszczania tekstów wielo-

wierszowych. Import danych do tego panelu z arku-

sza kalkulacyjnego nie powoduje rozdzielenia wielo-

wierszowych komórek na pojedyncze wiersze. 
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• panel NUM w odróżnieniu od pozostałych pa-

neli, dane personalizujące (numery) generuje au-

tomatycznie. To specjalne ramki tekstowe o za-

wartości generowanej w czasie zapisywania ko-

lejnych stron personalizowanego podkładu. 

 

2.5. Elementy wspólne paneli 

 

[1] W każdym panelu znajduje się osiem przycisków służących do wyboru serii da-

nych. Oznacza to, że na personalizowanej stronie można umieścić jednocześnie 

osiem obiektów tego samego typu. 

[2] Poniżej przycisków wyboru serii jest osiem przełączników służących do aktywacji serii 

danych. Przełączniki mają dwa stany: stan serii aktywnej (plus na niebieskim tle) oraz stan 

serii nieaktywnej (szary x). Na podkładzie są umieszczone tylko elementy z aktywnych serii. 

Dodatkowym warunkiem umieszczenia elementów na podkładzie jest wczytanie lub za-

importowanie danych niezbędnych do generowania elementów personalizujących. Wyją-

tek stanowią panele FIG i NUM, które tych danych nie potrzebują. 
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[3] Klawisz z symbolem palety definiuje kolor prostokąta symulującego nakładany 

element w trybie podglądu uproszczonego. 

[4] W każdym panelu, pod elementami służącymi do zarządzania seriami danych, znajduje 

się grupa podpaneli z elementami sterującymi, charakterystycznymi dla danego typu da-

nych. Pokazują one wartości ustalone dla wybranej serii, a także umożliwiają ich zmianę 

np. zmianę rozmiaru, położenia czy kąt obrotu danego obiektu personalizującego. 

Podpanel Węzeł, współrzędne, kąt obrotu jest taki sam dla wszystkich typów da-

nych. Za jego pomocą ustala się współrzędne X i Y wybranego węzła obiektu, które 

określają jego położenie na stronie podkładu i kąt obrotu. 

2.6. Umieszczanie elementu personalizującego na stronie 

podkładu 
Aby umieścić element na podkładzie, trzeba wybrać jego typ oraz aktywować serię 

danych. W przypadku paneli PDF, RAS, COD, TXT, XLS konieczne jest wczytanie da-

nych do tabel. 

 

Wczytany obiekt zostanie umieszczony w domyślnym położeniu (0, 0). Aby zmienić 

położenie obiektu należy kliknąć lewym klawiszem myszy w miejsce podkładu, w któ-

rym ma zostać umieszczony wybrany węzeł obiektu. W zależności od ustawień przy-

cisku mysz – może być konieczne wciśnięcie klawisza SHIFT. Włączenie tego klawisza 
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w proces umieszczania elementów zabezpiecza przed zmianą miejsca elementu z po-

wodu przypadkowego kliknięcia. 

 

2.7. Podpanel Węzeł, współrzędne, kąt obrotu 

 

[1] Każdy obiekt posiada 9 węzłów, czyli charakterystycznych punktów. Są to naroż-

niki, środki krawędzi pionowych i poziomych oraz punkt leżący na środku obiektu. 



Personalizator - dokumentacja 

19 

[2] Współrzędne X i Y określają położenie wybranego węzła obiektu. Zmiana węzła 

oznacza zmianę położenia, gdyż niezmienione współrzędne określają teraz inny 

punkt. 

[3] Także obroty obiektów odbywają się zawsze wokół wybranego węzła. Kolor ele-

mentu w trybie podglądu uproszczonego określa przełącznik koloru w grupie ele-

mentów do zarządzania serią danych. Jeżeli część elementu personalizującego znaj-

dzie się poza linią bezpiecznego marginesu, to zarówno sama linia, jak i element 

zmieni kolor na czerwony. 

Podgląd uproszczony Podgląd rzeczywisty 

  

2.8. Podpanel Poddruk 
Pod każdym z obiektów (oprócz figur geometrycznych) można narysować prostokąt 

będący poddrukiem dla elementu. Rozmiary poddruku określa się poprzez podanie 

marginesów z każdej strony. Gdy wszystkie marginesy są równe 0 mm, to poddruk 

jest równy rozmiarom obiektu. 

Poddruk nie zmienia rozmiarów elementów. 

Współrzędne węzłów to współrzędne poddruku, jeżeli jest rysowany. 

Jeżeli jest wybrana opcja rysowania kreski konturowej nad wypełnieniem, to ta kreska 

jest rysowana nad wypełnieniem i nad elementem. 

We wszystkich panelach (oprócz panelu FIG i NUM) znajduje się tabela z danymi per-

sonalizującymi (podpanel Dane personalizujące). Dane do paneli TXT, COD i XLS są 

importowane, natomiast dane do paneli RAS i PDF są linkowane. 
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2.9. Przełącznik Trybu personalizacji 
Przełącznik Trybu personalizacji ma dwa stany: Personalizowanie serią [1] i Pierwszy na 

wszystkich [2]. 

  

Włączenie tego przełącznika w tryb Pierwszy na wszystkich sprawia, że na każdej per-

sonalizowanej stronie pojawi się ten sam element zdefiniowany w pierwszym wierszu 

tabeli z danymi personalizującymi (personalizacja zostaje wyłączona). Służy do doda-

wania do podkładu stałych elementów. 
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3. Praca z programem Personalizator 

3.1. Rozpoczęcie pracy z programem 
Po uruchomieniu programu pierwszym krokiem jest ustalenie, czym będzie persona-

lizowany podkład oraz jaka będzie końcowa liczba personalizowanych stron. 

[1] W przypadku personalizacji nowej strony pdf ustalamy jej rozmiar oraz spady (je-

żeli to konieczne). Finalny rozmiar strony to rozmiar strony netto powiększony o od-

powiednie spady. Możemy również ustalić kolor strony podkładu. 

 

[2] W przypadku, gdy personalizowaną stroną jest strona lub zakres stron z pliku pdf, 

po wczytaniu ustalamy która (lub które) strony będą stronami podkładu oraz ile razy 

ustalony zakres ma zostać powtórzony. Wybrana liczba stron pomnożona przez liczbę 

powtórzeń to docelowa liczba generowanych stron.  

Opcja Powtarzaj wszystkie elementy na każdej stronie zmienia sposób personalizacji. Je-

żeli jest wyłączona, to każda strona jest personalizowana kolejnymi danymi, jeżeli jest 

włączona, to dane personalizujące pierwszej strony wybranego zakresu stron pod-

kładu pdf są powielane na każdej kolejnej stronie z zakresu. Przykład: podkład składa 

się z trzech stron („zielonej”, „czerwonej” i „niebieskiej”) powtórzonych 3x (finalna 

liczba stron = 9). Zbiór danych personalizujących składa się 9 elementów: 001, 002, 

003, 004, 005, 006, 007, 008 i 009. 
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Gdy opcja Powtarzaj wszystkie elementy na każdej stronie jest wyłączona, to zbiór final-

nych stron i nałożonych elementów personalizujących wygląda następująco: 

Zielona 001, Czerwona 002, Niebieska 003, Zielona 004, Czerwona 005, Niebie-

ska 006, Zielona 007, Czerwona 008, Niebieska 009.  

Gdy opcja Powtarzaj wszystkie elementy na każdej stronie jest włączona, to zbiór final-

nych stron i nałożonych elementów personalizujących wygląda następująco: 

Zielona 001, Czerwona 001, Niebieska 001, Zielona 002, Czerwona 002, Niebie-

ska 002, Zielona 003, Czerwona 003, Niebieska 003. 

 

Zadanie 

Przygotuj personalizowane identyfikatory dla 400. uczestników Zlotu Wielbicieli Ko-

loru Niebieskiego. Elementy personalizujące identyfikatora: 

1. zdjęcie uczestnika; 

2. numer ID uczestnika; 

3. imię i nazwisko uczestnika; 

4. kraj pochodzenia uczestnika, adres email, numer telefonu; 

5. imię i nazwisko zakodowane w kodzie QR. 
 

Pobierz przykładowe pliki do testowania programu Personalizator.4 

 

4 Przykładowe dane zostały utworzone za pomocą generatorów online: https://mockaroo.com/ mockaroo.com i This-

Person-Does-Not-Exist.com. 

https://www.impozycjoner.pl/personalizator/download/personalizator-pliki.zip
https://mockaroo.com/
https://mockaroo.com/
https://this-person-does-not-exist.com/en
https://this-person-does-not-exist.com/en
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Rozwiązanie zadania 

Krok 1: Wykonanie zadania zaczynamy od wczytania do programu pliku identyfikator-

podklad.pdf [1]. Następnie ustalamy zakres personalizowanych stron: Od pierwszej Do 

pierwszej [2], mnożnik równy 400 [3], margines wewnętrzny – 2 mm [4] (panel START, 

podpanel Podkład: strona PDF). 

 

  W sytuacji, gdy otrzymamy od klienta wzór identyfikatora, możemy wprowadzić 

kontrolę poprawności rozmieszczenia elementów.  

W tym celu klikamy prawym klawiszem myszy na ikonie koła ratunkowego (w panelu 

zarządzania podglądem) otwieramy plik identyfikator-wzor.pdf. 

Od teraz, jeżeli ten przycisk będzie wciśnięty, to w oknie przeglądarki zostanie wyświe-

tlony wskazany plik.  
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Zapiszmy projekt personalizacji np. identyfikator.pers. 

3.2. Personalizacja grafikami rastrowymi (panel RAS) 
Krok 2: Następnym krokiem będzie wczytanie do tabeli zdjęć zebranych folderze 

awatary. Po wczytaniu 400 plików, w kolejnych kolumnach tabeli zostaną wyświetlone 

następujące informacje: numer strony, na której zostanie umieszczony plik, nazwa 

pliku, szerokość i wysokość w milimetrach (kolumny H [mm] i V [mm]), szerokość i wy-

sokość w pikselach (kolumny Pixeli H, Pixeli V). Szerokość i wysokość w milimetrach 

jest wynikiem dzielenia rozmiarów w pikselach przez rozdzielczość. Zmiana rozdziel-

czości zmienia wartości w kolumnach H i V. 
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Zmiana rozmiaru grafik rastrowych 

W menu dostępnym pod prawym klawiszem myszy jest dostępnych kilka poleceń po-

zwalających na zarządzanie zaznaczonym wierszem. 

Zmiana rozmiaru grafik jest możliwa poprzez zmianę rozdzielczości. W pojedynczych 

przypadkach można ręcznie zmienić rozmiar poprzez edycję wartości w komórkach 

po podwójnych kliknięciu myszą. Można też zmienić rozmiar grafik poprzez określe-

nie skalowania w podpanelu Skalowanie. Jeżeli obie wartości w tym panelu są równe 

0 mm, to grafiki rastrowe zostaną umieszczone w rozmiarach określonych w tabeli. 

 

W przypadku, gdy tylko jeden z rozmiarów będzie większy od 0, to drugi zostanie prze-

skalowany proporcjonalnie. 
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Jeżeli obie wartości będą większe od 0, to rozmiary grafik z tabel zostaną pominięte, 

a ich rozmiary będą równe wpisanym wartościom. UWAGA. Dowolne wpisanie war-

tości może spowodować deformację grafiki. 

Krok 3: Kontynuujemy rozwiązanie zadania. Według projektu zdjęcie na identyfikato-

rze powinno mieć wysokość 40 mm, z tabeli zaś wynika, że wczytane pliki są większe 

- mają po 46,6 mm (V). Zdjęcia musimy więc przeskalować. 

W podpanelu Skalowanie ustalamy wysokość zdjęć na 40 mm (szerokość = 0 mm). 

Takie ustawienia pozwolą na proporcjonalne skalowanie szerokości zdjęć. 

 

Krok 4: Dodajmy do zdjęć kreskę konturową. Przechodzimy do podpanelu Poddruk. 

Zaznaczamy Dodaj poddruk [1], ustalamy grubość konturu na 1 mm [2], ustalamy ko-

lor konturu: C 29, M 4, Y 0, K 0 [3] i odznaczamy Kontur pod wypełnieniem [4]. Odzna-

czenie tej opcji spowoduje, że kontur będzie rysowany nad obiektem (zdjęciem). 

W tym przypadku bez znaczenia jest zostawienie bądź odznaczenie opcji Poddruk ko-

lorowy, ponieważ poddruk nie jest większy niż zdjęcie, czyli jest w całości pod nim 

schowany. 
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Na koniec umieszczamy zdjęcie na właści-

wym miejscu. W podpanelu Węzeł, współ-

rzędne, kąt obrotu [1] ustalamy wartości 

współrzędnych dla lewego, górnego naroż-

nika [2]: X=10, Y=26 [3]. Ponieważ jest to 

właściwe położenie obiektu, warto zabloko-

wać to położenie, aby nie doszło do przy-

padkowej jego zmiany. W tym celu „zamy-

kamy” kłódkę znajdującą się przy współ-

rzędnych [4]. 

 

Uaktualnijmy zapis projektu. 
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3.3. Personalizacja stronami pdf (panel PDF) 
Krok 5: w personalizowanym identyfikatorze elementem w formacie pdf jest logo 

(jednostronny plik personalizator-logo.pdf). Po wczytaniu pliku do tabeli, zmieniamy 

tryb pracy serii na Pierwszy na wszystkich [1]. 

 

W podpanelu Skalowanie zmieniamy wielkość logo. Ustalamy jego wysokość na 16 

mm (szerokość = 0 mm), dzięki temu logo zostanie przeskalowane proporcjonalnie 

(w analogiczny sposób zmienialiśmy wielkość zdjęć). 

W podpanelu Węzeł, współrzędne, kąt obrotu ustalamy wartości współrzędnych 

dla lewego, górnego narożnika: X=78, Y=4. Blokujemy położenie obiektu i uaktual-

niamy zapis projektu personalizacji. 

W menu dostępnym pod prawym klawiszem myszy mamy kilka poleceń pozwalają-

cych na zarządzanie zaznaczonym wierszem. 

Edycja treści (numer strony oraz rozmiary) w komórkach tabeli jest możliwa po 

dwukrotnym kliknięciu myszą w komórkę lub naciśnięciu klawisza F2. 
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Opcja: w naszym zadaniu zdjęcia uczestników zlotu umieszczamy na podkładzie jako 

grafiki rastrowe. Można jednak za pomocą narzędzia dodatkowego [1] Zamień bit-

mapy na pdf [2] wygenerować wielostronicowy plik pdf będący wynikiem konwersji 

zdjęć na kolejne strony pdf. 

 

Po wczytaniu do drugiej serii danych w panelu PDF, można je umieścić na podkładzie 

w sposób identyczny, jak miały być umieszczone zdjęcia. Ten sposób umieszczania 

zdjęć ma tę zaletę, że za pomocą edytora pdf w łatwy sposób można wykonać dodat-

kową obróbkę, np. kadrowanie. 
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3.4. Personalizacja tekstami jednowierszowymi (panel TXT) 
Personalizacja tekstami 

Pozostałe trzy panele (TXT, XLS i NUM) to panele pozwalające na personalizację tekstami. 

Wspólnym elementem tych paneli jest podpanel Parametry tekstu [1], w którym 

można zdefiniować podstawowe cechy ramki tekstowej, jak font [2], stopień pi-

sma (wielkość liter) [3] i kolor tekstu używany w ramce [4]. Jedyną wartością me-

tryczną ramki jest wielkość liter określana w punktach. Szerokość ramki zależy od 

liczby znaków i jest (najczęściej) zmienna. Dlatego, gdy zachodzi konieczność wyrów-

nania ramki tekstowej z innymi ramkami lub obiektami, ważne jest wybranie odpo-

wiedniego węzła i prawidłowe odczytanie jego współrzędnych. 

 

Przy wyśrodkowywaniu należy wziąć pod uwagę położenie poziomych węzłów cen-

tralnych (CG, CC, CD), przy wyrównywaniu do lewej uwzględniamy położenie węzłów 

lewych (LG, LC, LD), przy wyrównywaniu do prawej położenie węzłów prawych (PG, 

PC, PD)*. 

* Wyjaśnienie skrótów: C – centralny, D – dolny, G – górny, L – lewy, P – prawy. 

Zarządzanie fontami 

Program Personalizator nie korzysta z systemowego mechanizmu zarządzania fon-

tami. Fonty, jakie mogą być użyte to fonty typu otf. Program uruchamia się z zesta-

wem 40. najbardziej typowych fontów (Arial, Calibri, Consolas, Courier, Georgia, Se-

goe, Tahoma, Times i Verdana – wszystkie w odmianach). Aby użyć w ramkach teksto-

wych fontu spoza listy, należy go dodać za pomocą okna dialogowego Opcje>Wczytaj 

fonty [1]. 
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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. 

Edycja listy podstawowej 

Jeżeli chcemy, aby jakiś font ładował się zawsze z uruchamianym programem, mo-

żemy 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. 

Importowanie danych personalizujących 

Po zaimportowaniu danych do tabeli, trzeba określić podstawowe parametry ramki 

tekstowej, jak font, stopień pisma (wielkość liter) i kolor tekstu używany w ramce. 

Teksty w ramkach pojedynczych można łączyć w ramki wielowierszowe. Połączone 

wiersze mają wyłączoną edycję zawartości. 

W identyfikatorze występują 3 ramki tekstowe jednowierszowe: nazwa konferencji, 

imię i nazwisko (pod zdjęciem) oraz nazwa miejscowości z datą. W przypadku nazwy 

konferencji wykorzystamy funkcję specjalną panelu TXT TEKSTY 1-WIERSZOWE po-

zwalającą na łączenie zwartości wielu komórek w jeden wpis personalizujący. 

Znak „¬” (Alt+0172) jest zamieniany na znak przejścia do nowej linii. Edycja tre-

ści w komórkach tabeli jest możliwa po dwukrotnym kliknięciu myszą w ko-

mórkę lub naciśnięciu klawisza F2. 

Krok 6. Dane do ramki z imieniem i nazwiskiem importujemy do tabeli z pliku dane-

osobowe.xls. Ponieważ imię i nazwisko wpisane są w osobnych kolumnach arkusza, 

zacznijmy od połączenia zawartości komórek za pomocą funkcji ZŁĄCZ.TEKSTY (w pro-

gramach Excel i LibreOffice Calc). Uruchamiamy plik w arkuszu kalkulacyjnym. Funk-

cję wpisujemy w kolumnie G i kopiujemy do pozostałych komórek w tej kolumnie. 

Uaktualniamy zapis pliku dane-osobowe.xls. 
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Innym sposobem połączenia tekstów jest zastosowanie operatora AND (&). 

 

 

Teraz możemy zaimportować dane [1]. Korzystamy z panelu TXT TEKSTY 1-WIER-

SZOWE. Po wybraniu pliku dane-osobowe.xls zaznaczamy kolumnę G [2] i pobieramy 

dane do tabeli z zaznaczonego obszaru [3]. 
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Zbędny pusty wiersz [1] usuwamy za pomocą opcji dostępnych po naciśnięciu pra-

wego klawisza myszy [2]. Dodatkowo możemy „wyczyścić” dane usuwając np. po-

dwójne spacje [3]. 

 

  

W podpanelu Węzeł, współrzędne, kąt obrotu dla tej ramki tekstowej ustalamy 

wartości współrzędnych dla lewego, górnego narożnika: X=10, Y=70. Blokujemy poło-

żenie ramki tekstowej. 

W podpanelu Parametry tekstu ustalamy font (Arial-BoldMT), wielkość liter (15 pt) 

i kolor tekstu (C 89, M 59, Y 0, K 0). 

W podpanelu Funkcje dodatkowe zaznaczamy zamianę wielkości liter na Wielkie [1]. 

 

Uaktualniamy zapis projektu. 
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Tryb "Pierwszy na wszystkich" 

Krok 7. Danych do ramki z nazwą miejscowości i datą nie importujemy, tylko po aktywo-

waniu kolejnej serii danych, wstawiamy „pusty wiersz” i wpisujemy dane z klawiatury. 

 

Serię danych przestawiamy w tryb Pierwszy na wszystkich [1] (z tej opcji korzystaliśmy 

umieszczając na identyfikatorze logo). 

 

Przypisujemy parametry tekstu zgodnie ze wzorem: font (Arial-BoldMT), wielkość liter  (12 

pt). Napis przenosimy w dolną część identyfikatora, na granicę grafiki w tle [1]. Patrząc 

na wzór identyfikatora widzimy, że napis jest wycentrowany. Ponieważ nie mamy po-

danych współrzędnych żadnego z węzłów tej ramki, musimy wykonać proste oblicze-

nia. Wybieramy węzeł CG (centralny górny) [2] i obliczamy jego położenie. Szerokość 

identyfikatora wynosi 105 mm, czyli ten węzeł powinien być w połowie szerokości 

identyfikatora (X=52,5 mm). Wpisujemy wartość i blokujemy położenie tekstu [3], [4]. 
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Do napisu dodajemy poddruk o szerokości większej niż szerokość identyfikatora (30 

mm z lewej, 30 mm z prawej, 1 mm od góry, 1 mm z dołu). Ustalamy kolor wypełnie-

nia poddruku (C 56, M 16, Y 0, K 0). 

 

 

 

Na koniec zmieniamy kolor tekstu na biały (C 0, M 0, Y 0, K 0) i uaktualniamy zapis 

projektu. 
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Łączenie wierszy 

Krok 8. Przygotowujemy teraz ramkę z nazwą konferencji. Aktywujemy kolejną serię 

danych, ręcznie wpisujemy nazwę konferencji do dwóch pustych wierszy. 

 

Następnie łączymy tekst z obu wierszy w jeden wpis personalizujący [1]. Serię danych 

przestawiamy w tryb Pierwszy na wszystkich [2] 
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Pozostało ustalenie parametrów tekstu: font (Arial-BoldMT), wielkość liter (12 pt), ko-

lor (C 0, M 0, Y 0, K 0), zamiana na wyświetlanie wielkich liter (w razie potrzeby) [3] oraz 

określenie położenia współrzędnych lewego, górnego narożnika (X=10, Y=7). 

 

UWAGA. W przypadku łączenia wierszy, wśród których jeden lub kilka jest "pustych", 

w tabeli pojawi się znak tyldy (~) symulujący pusty wiersz w komórce wielowierszowej. 

W związku z tym, znak tyldy nie może być stosowany w tekstach do personali-

zacji, gdy są łączone wiersze. 

Znak tyldy NIE będzie rysowany na stronie podkładu. 

Blokujemy położenie tekstu i uaktualniamy zapis projektu. 

3.5. Personalizacja tekstami wielowierszowymi (panel XLS) 
Panel XLS umożliwia personalizację tekstami ze znakiem przeniesienia wiersza do no-

wej linii, wstawianych w komórkach arkusza kalkulacyjnego za pomocą skrótu klawia-

turowego Alt+Enter lub funkcji ZNAK. Do tego panelu możliwy jest import danych tylko 

z arkuszy kalkulacyjnych. 

W tym panelu wiersze mają wyłączoną edycję zawartości. 

W treści identyfikatora nazwa kraju, adres email i numer telefonu, umieszczone są 

kolejno po sobie i mają takie same parametry. Z tego względu warto skorzystać 

z ramki tekstowej wielowierszowej. 

W pliku dane-osobowe.xls nie ma jednak komórek z taką zawartością (dane są w osob-

nych kolumnach), dlatego przed importem danych z arkusza, musimy połączyć po-

trzebne informacje. Postępujemy w sposób analogiczny do tego, który posłużył nam 
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do scalenia danych z kolumn imię i nazwisko (Rozdział 5. Krok 6: funkcja ZŁĄCZ.TEK-

STY lub operator &). Wymuszenie przejścia do nowej linii uzyskamy za pomocą funk-

cji ZNAK, wpisując jako jej argument liczbę 10. 

Krok 9. Po uruchomieniu arkusza i wczytaniu pliku dane-osobowe.xls, wstawiamy kursor 

w pustej komórce w wierszu z pierwszymi danymi (w tym przypadku w komórce H2) 

i wprowadzamy z klawiatury formułę łączącą teksty wskazanych komórek ze znakiem 

przejścia do nowego wiersza między nimi: ZNAK(10). Aby efekt był widoczny, dla komórek 

z nową zawartością należy włączyć zawijanie tekstu w komórce [1]. 

 

Po sprawdzeniu poprawności, kopiujemy tak wprowadzoną formułę do pozostałych 

komórek kolumny. Zapisujemy plik i zamykamy program. 

 

Pamiętajmy, że każdy posiadacz systemu Windows wersji 10 i 11, po zalogowaniu się 

do swojego konta Microsoft, ma dostęp do arkusza Excel w wersji online. 

Krok 9a, opcjonalnie. Łącząc teksty możemy wprowadzić dodatkowe wyrazy, które 

będą np. opisem danych (KRAJ, EMAIL, TEL.). 
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Krok 10. Korzystając z panelu XLS pobieramy dane do tabeli z pliku dane-oso-

bowe.xls, z kolumny, w której przed chwilą scaliliśmy teksty [1], [2]. 

 

Po zaimportowaniu usuwamy pusty wiersz, następnie określamy podstawowe para-

metry ramki tekstowej: font (ArialMT), wielkość liter (10 pt), kolor tekstu (C 89, M 59, 

Y 0, K 0) i wpisujemy położenie współrzędnych lewego, górnego węzła (X=10, Y=78). 

 

Blokujemy położenie tekstu i uaktualniamy zapis projektu. 
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3.6. Rodzaje kodów dostępne w programie 
CODABAR 

Przykładowe dane: A1234B 

   

CODE 11 

Przykładowe dane: 12345678 

  

CODE 128 

Przykładowe dane: Code 128 Barcode. 
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EAN 128 (odmiana kodu CODE 128) 

Przykładowe dane: (8005)000365(10)123456 
 

 

 

CODE 25 INDUSTRIAL 

Przykładowe dane: 1234567890 

  

 

CODE 25 INTERLEAVED (ITF) 

Przykładowe dane: 1234567890 
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CODE 39 

Przykładowe dane: CODE 39 

 

 

CODE 93 

Przykładowe dane: CODE 93 

  

DATAMATRIX 

Przykładowe dane: DATAMATRIX 
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EAN 13 

Przykładowe dane: 123456789012 

 

 

Kod EAN 13 z dodatkiem dwucyfrowym 

Przykładowe dane: 12345678901212 

 

 

Kod EAN 13 z dodatkiem pięciocyfrowym 

Przykładowe dane: 12345678901212345 
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EAN 14 

Przykładowe dane: 1234567890123 

 

 

EAN 8 

Przykładowe dane: 12345670 

 

 

Kod EAN 8 z dodatkiem dwucyfrowym 

Przykładowe dane: 1234567012 
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Kod EAN 8 z dodatkiem pięciocyfrowym 

Przykładowe dane: 1234567012345 

 

 

ISBN (International Standard Book Number) 

Przykładowe dane: 978-1-23-456789-7 

 

 

Kod ISBN z dodatkiem dwucyfrowym 

Przykładowe dane: 978-1-23-456789-712 
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Kod ISBN z dodatkiem pięciocyfrowym 

Przykładowe dane: 978-1-23-456789-712345 

 
 

ISMN (International Standard Music Number) 

Przykładowe dane: 979-0-1234-5678 

 

 

Kod ISMN z dodatkiem dwucyfrowym 

Przykładowe dane: 979-0-1234-567812 
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Kod ISMN z dodatkiem pięciocyfrowym 

Przykładowe dane: 979-0-1234-567812345 

  

ISSN (International Standard Serial Number) 

Przykładowe dane: 977-1234-56700 

 

 

 

Kod ISSN z dodatkiem dwucyfrowym 

Przykładowe dane: 977-1234-5670012 
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Kod ISSN z dodatkiem pięciocyfrowym 

Przykładowe dane: 977-1234-5670012345 

 

 
 

POSTNET Postal Numeric Encoding Technique) 

Przykładowe dane: 20815470412 

 

 

 

QR 

Przykładowe dane: QR code sample 
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3.7. Personalizacja kodami (panel COD) 
Program Personalizator umożliwia wstawianie kodów: CODABAR, CODE 11, CODE 

128, CODE 25, CODE 39, CODE 93, EAN 13, EAN 14, EAN 8, ISBN, ISMN, ISSN, POST-

NET, QR. 

Kodować możemy dane z plików txt lub xls. Każdy wiersz z pliku txt, jak i każda zawartość 

z zakresu importowanych komórek z arkusza kalkulacyjnego jest osobnym kodem. 

Dane do kodów umożliwiających zakodowanie więcej niż jednej linii tekstu powinny 

być importowane z arkuszy kalkulacyjnych. 

Edycja treści w komórkach tabeli jest możliwa po dwukrotnym kliknięciu myszą 

w komórkę lub naciśnięciu klawisza F2. 

Krok 11. Personalizowany identyfikator ma jeden kod QR, w którym zakodowane jest 

imię i nazwisko uczestnika zlotu. Importujemy dane z pliku dane-osobowe.xls, z ko-

lumny, w której (we wcześniejszym etapie zadania) imię i nazwisko złączyliśmy w je-

den tekst. 

Po zaimportowaniu danych do tabeli, z listy rozwijanej [1] wybieramy rodzaj kodu [2]. 
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UWAGA. Program Personalizator NIE SPRAWDZA poprawności danych wprowadzo-

nych przez użytkownika w celu wygenerowania kodów. Generatory kodów zasto-

sowane w programie zgłaszają tylko błędy niezgodności typu lub braku danych do 

zakodowania, a nie sprawdzają poprawności pod względem składniowym. 

Przykład. Generator kodów ISBN wygeneruje kod dla dowolnej podanej kombinacji 

cyfr, ale nie zawsze będzie to poprawny kod ISBN. Prawidłowy kod rozpoczyna się od 

ciągu cyfr 978, 97910, 97911. 

W podpanelu Rodzaj kodu dodatkowo możemy określić kolor kodu i jego parametry, 

które ustala się w osobnym oknie dialogowym wywoływanym po naciśnięciu przyci-

sku Parametry kodu. 

Rozmiar kodu przed umieszczeniem na podkładzie jest znany tylko w ograniczonym 

zakresie, ponieważ wielkość kodu często zależy od ilości kodowanych danych. Ewen-

tualna zmiana rozmiaru kodu jest realizowana za pomocą podpanelu Skalowanie. 

Podobnie jak w panelach RAS i PDF, jeżeli obie wartości w podpanelu Skalowanie są 

równe 0 mm, to kody zostaną umieszczone w rozmiarach domyślnych, wynikających 

z ilości kodowanych danych i z parametrów. Jeżeli tylko jeden z rozmiarów będzie 

większy od 0, to drugi zostanie przeskalowany proporcjonalnie. Przy wpisaniu obu 

wartości większych od 0, rozmiary kodu zostaną nadpisane przez te wartości. 

Krok 12. Wywołujemy okno Parametry kodu [1]. Ustalamy wersję kodu 0 

(auto) [2] oraz parametry kodu QR na 30% korekcji [3] . 
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Korzystając z podpanelu Poddruk, pod ko-

dem QR rysujemy poddruk większy od 

kodu o 3 mm z każdej z strony. 

 

 

 

W podpanelu Skalowanie ustalamy wiel-

kość kodu na 34x34 mm. W efekcie otrzy-

mujemy kwadrat o boku 40 mm 

(34+3+3=40). 

 

Wpisujemy wartości współrzędnych dla lewego, górnego węzła kodu (X=10, Y=95) 

i blokujemy jego położenie. 

 

Na koniec uaktualniamy zapis projektu personalizacji. 
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3.8. Personalizacja numerami (panel NUM) 
Ten panel nie posiada tabeli danych personalizujących, ponieważ nakładane teksty 

(numery) są generowane automatycznie w czasie tworzenia kolejnych personalizowa-

nych stron. 

Panel pozwala też, na zapis generowanych numerów do pliku tekstowego. Tę funkcję 

można wykorzystać np. do przygotowania pliku txt z danymi do panelu COD. 

Formatowanie numeracji jest identyczne jak pozostałych ramek tekstowych 

(XLS lub TXT). 

W personalizowanym identyfikatorze automatycznie generowany jest numer ID. 

Numeracja składa się z trzech cyfr ze znakiem „0” w miejsce cyfr nieobecnych (czyli: 

001 zamiast 1) oraz do numeru dodana jest fraza ID. 

Krok 13. W podpanelu Dane personalizujące ustalamy następujące parametry nu-

merowania: 

Start od numeru: 1, Skok: 1, Minimalna liczba cyfr: 3, Znak wypełniający, czyli symulujący 

cyfry nieobecne: 0. Start od numeru oraz Skok mogą przyjmować wartości ujemne. 
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W podpanelu Funkcje dodatkowe do 

numerów dopisujemy frazę przed „ID: 

” (ze spacją) oraz frazę po: „/2022”. 

Omówienie działania separatora znajduje 

się na końcu tego rozdziału. 

 

 

 

Ustalamy Parametry tekstu: font 

(ArialMT), wielkość liter (52 pt), gru-

bość konturu (2 pt), kolor tekstu (C 0, 

M 0, Y 0, K 0), kolor konturu (C 0, M 0, 

Y 0, K 100). 

 

 

 

W podpanelu Węzeł, współrzędne, 

kąt obrotu ustalamy kąt 270 stopni 

i wpisujemy wartości współrzędnych 

dla lewego, górnego węzła (X=75, 

Y=135). 

 

 

Blokujemy położenie numeru ID i uaktualniamy zapis projektu. 
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W programie istnieje opcja włączenia sepa-

ratora tysięcy, który domyślnie jest usta-

wiony jako twarda spacja. 

Możliwe jest jednak zastosowanie dowol-

nego innego znaku jako separatora. Zaleca 

się najczęściej stosowanie Four-Per-Em Space 

(spacji 1/4 rozmiaru czcionki) lub Hair Space  

o szerokości zazwyczaj około 1/8 rozmiaru. 

Obie te spacje można wstawić za pomocą od-

powiednich kodów Unicode korzystając z Ta-

blicy znaków (Menu>Start>Tablica Znaków). 

 

 

 

Uzyskany znak należy skopiować i wkleić w polu Zmień domyślny znak separatora. 
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Unicode Four-Per-Em Space: 2005 

 

Unicode Hair Space: 200A 
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3.9. Kolejność nakładanych elementów 
Elementy umieszczane na podkładzie w tym samym miejscu, są nakładane według 

kolejności paneli i serii. Najniżej są obiekty z panelu FIG, wyżej obiektu z panelu RAS, 

kolejno na nich: PDF, COD, TXT, XLS i NUM. Kolejność tę można zmienić i zapisać ra-

zem z projektem w oknie dialogowym Tabela Kolejności Elementów. 

 

Kolejność (odpowiednik warstw) określa się poprzez przeciągnięcie myszą komórki na 

właściwe miejsce. Najniżej umieszczane są obiekty z serii danych najbliżej lewej 

strony tabeli. 

 

Kod QR to kod cechujący się dużą odpornością na uszkodzenia. Kod QR, który umie-

ściliśmy na podkładzie ma poziom korekcji H (30%), a to pozwala na próbę lekkiej de-

formacji kodu z zachowaniem jego czytelności. 

Krok 14. W panelu PDF aktywujemy drugą serię danych i wczytujemy do tabeli 

plik personalizator-logo.pdf. Włączamy tryb pracy Pierwszy na wszystkich. 
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Ustalamy rozmiar importowanej strony na 6x6 mm oraz dodajemy biały poddruk 

większy o 1 mm z każdej strony. 

 

Patrząc na wzór identyfikatora widzimy, że małe logo jest umieszczone na środku 

kodu QR. 

 

Wykonując kilka prostych obliczeń ustalimy, że współrzędne węzła centralnego (CC) 

kodu QR to: X=30, Y=115. Takie same wartości przyjmujemy dla węzła CC małego logo. 

Blokujemy położenie obiektu. 

W podglądzie rzeczywistym małe logo jest niewidoczne, ponieważ obiekty z pa-

nelu PDF rysowane są pod obiektami z panelu COD. W widoku uproszczonym (pod-

gląd symulowany prostokątami) wszystkie obiekty są widoczne (niezależnie od planu, 

na którym się znajdują), gdyż są rysowane jako elementy półprzezroczyste. Na tej 

podstawie możemy stwierdzić, że małe logo jest we właściwym miejscu. 
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Korzystając z Tabeli Kolejności Elementów przesuwamy małe logo nad kod QR. W tym 

celu komórkę opisaną jako PDF 2 przeciągamy myszą za komórkę COD 1 (patrząc od 

lewej strony tabeli). Teraz obiekty z serii PDF 2 będą rysowane przed elementami z pa-

nelu COD [2]. 

 

Podgląd w widoku uproszczonym. 

 

Podgląd w widoku rzeczywistym. 

 

Uaktualniamy zapis projektu. 
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3.10. Personalizacja figurami geometrycznymi (panel FIG) 
Krok 15. Kolejnym obiektem, który umieścimy na podkładzie będzie kolorowy pro-

stokąt rysowany w prawej, górnej części identyfikatora [1]. Po aktywowaniu serii da-

nych, z podpanelu Kształt wybieramy narzędzie do rysowania prostokątów. 

 

Mamy podaną tylko wysokość prostokąta (16 mm), natomiast drugi wymiar musimy 

dobrać tak, aby prostokąt przekraczał linię spadu (w podglądzie uproszczonym pro-

stokąt będzie rysowany w kolorze czerwonym ze względu na przekroczenie linii bez-

piecznego marginesu) [2]. 

 

Ustalamy kolor prostokąta (C 56, M 16, Y 0, K 0) [3] oraz położenie lewego, górnego 

węzła (X=96, Y=4) [4]. Blokujemy położenie prostokąta. 

 

 

Uaktualniamy zapis projektu. 
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Krok 15, opcjonalnie. Podkład do personalizacji został tak przygotowany, aby 

wszystkie teksty były czytelne. Może się jednak zdarzyć, że wzór tła trzeba będzie do-

datkowo osłabić. W takim przypadku można np. narysować duży, biały prostokąt (H= 

79 mm, V=120 mm) ze stopniem przezroczystości wynoszącym 50% [1], dzięki któ-

remu wzór podkładu będzie mniej wyraźny, a napisy będą czytelniejsze. Wpisujemy 

położenie współrzędnych lewego, górnego węzła (X=-3, Y=23) i blokujemy położenie 

obiektu. Uaktualniamy zapis ostatecznej wersji projektu. 

 

W ten sposób zakończyliśmy wykonanie projektu personalizacji. 
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4. Generowanie plików  

4.1. Generowanie plików 
Krok 16. Teraz przystępujemy do wygenerowania personalizowanych stron i zapisa-

nia ich na dysku. W panelu Start naciskamy klawisz START. 

 

Gdy w projekcie personalizacji będą błędy, to po naciśnięciu klawisza Wykonaj pojawi 

się na ekranie okno z ostrzeżeniem o rodzaju tych błędów. Możemy wtedy zdecydo-

wać o kontynuowaniu przygotowania do wygenerowania plików, bądź o poprawieniu 

projektu personalizacji. 

Najczęściej występujące błędy to błąd marginesu oraz błąd braku danych do perso-

nalizacji („pusty” wiersz). 
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Przed rozpoczęciem właściwego procesu generowania plików możemy ustalić dodat-

kowe opcje. 

 

Jeśli na personalizowanych podkładach używane są wielokrotnie te same bitmapy 

(panel RAS), włączenie opcji Włącz optymalizację bitmap pozwoli zmniejszyć rozmiar 

(wyrażony w bajtach) personalizowanych plików. 

Zakończenie zadania. Personalizowane strony wygenerujemy po naciśnięciu klawi-

sza Zapisz projekt i wykonaj personalizację. W folderze z zapisanym projektem zostanie 

utworzony podfolder o nazwie 

nazwa_PERSONALIZATOR_liczba_porządkowa 

gdzie nazwa to nazwa (bez rozszerzenia) projektu, a liczba_porządkowa to kolejna 

numeracja folderu. 

Każde naciśnięcie klawisza Zapisz projekt. Wykonaj personalizację. powoduje utworze-

nie nowego podfolderu. Jeżeli w folderze z projektem jest już podfolder np. identyfi-

kator_PERSONALIZATOR_1 (gdzie identyfikator to nazwa projektu identyfikator.pers) to 

zostanie utworzony kolejny podfolder o nazwie identyfikator_PERSONALIZATOR_2 itd. 
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W utworzonym folderze zapisywane są personalizowane pliki pdf. 

Do nazwy pliku dodawana jest informacja o liczbie stron w pliku w postaci zakresu, 

np. test_001_100.pdf. 

W przypadku, gdy podkładem jest wielostronicowy plik pdf i została wybrana opcja Po-

wtarzaj wszystkie elementy na każdej stronie, to do nazwy pliku dodawana jest informacja 

o liczbie powtórzeń np. test_351_450_x6.pdf, gdy podkład miał 6 stron. Łączna liczba stron 

w takim pliku jest liczbą stron w zakresie pomnożoną przez liczbę powtórzeń. 

Wyjątkiem jest sytuacja, w której liczba stron w grupie wynosi 1 (pliki jednostronicowe). 

Nazwy plików nie zawierają wówczas zakresu stron, tylko kolejny numer (np. test_034.pdf). 

Mogą również zawierać informację o liczbie powtórzeń (np. test_034_x6.pdf). 

Jeśli personalizacja zawiera aktywną numerację oraz jest włączona opcja Dodaj nume-

rację z panelu NUM do nazwy plików, zamiast numerów stron będą dodawane infor-

macje o pierwszym i ostatnim numerze (z pierwszej aktywnej numeracji w panelu 

NUM) poprzedzone literą n, np. test_n351_n450.pdf, a nie test_001_100.pdf. 

 

Największy plik pdf zapisywany przez program nie może przekroczyć 2 GB. Jeżeli 

ta granica zostanie przekroczona, to pliki takie zostaną usunięte z dysku jako 

uszkodzone. 

Impozycja wygenerowanych plików powinna być wykonywana w tzw. stosie, co po-

zwoli na łatwe ułożenie ich w kolejności od pierwszej do ostatniej. 
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4.2. Błędy personalizacji 
Na etapie projektowania większość możliwych błędów (np. brak strony pdf, brak 

pliku, błąd marginesu) nie jest raportowana. 

Wystąpienie błędu w czasie projektowania jest sygnalizowane widocznym komunika-

tem w kolorze czerwonym. 

 

Kliknięcie w ten komunikat wywoła na ekran okno dialogowe z wykazem błędów. 

Uwaga: wykaz błędów nie oczyszcza się w sposób automatyczny, czyli jest możliwa 

taka sytuacja, że na liście błędów będzie wymieniony błąd już usunięty. 

 

Przekroczenie linii bezpiecznego marginesu przez figury geometryczne (panel FIG) nie 

jest traktowane jako błąd. Informacja o tym nie jest umieszczana na liście błędów, 

chociaż taki stan jest pokazywany poprzez zmianę koloru ramki na czerwony. 

Natomiast wszystkie błędy są raportowane w trakcie zapisywania na dysku personali-

zowanych stron. Po zakończeniu tego procesu, generowanie nowej (kolejnej) persona-

lizacji nie będzie możliwe bez wcześniejszego wyczyszczenia listy z wykazem błędów. 
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5. Narzędzia dodatkowe 

5.1. Narzędzia dodatkowe dostępne w programie Personalizator 

 

5.2. Obróć strony pdf 
Moduł służy do rzeczywistego obracania wybranych stron w pliku pdf. 

 

Przełącznik Dodaj obroty ustalone w czyt-

niku PDF 

Strony obracane za pomocą czytnika pdf 

w rzeczywistości nie są obracane. Czytnik 

pdf oznacza takie strony specjalnym znacz-

nikiem, który wskazuje, o jaki kąt obrotu 

czytnik ma obrócić stronę w trakcie prze-

glądania. Współrzędne obiektów na stro-

nie pozostają niezmienne. Przełącznik Do-

daj obroty ustalone w czytniku pdf pozwala 

na uwzględnienie tego znacznika przy ob-

racaniu. 
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Jeżeli strona jest obrócona za pomocą czytnika to przy braku zaznaczenia tego prze-

łącznika jej obrót zostanie zignorowany (przyjęty zostanie obrót 0 stopni). W przy-

padku, gdy przełącznik będzie zaznaczony, to kąt obrotu strony zostanie dodany do 

kata obrotu o jaki mają zostać obrócone strony w pliku. 

Przykład: strony mają być obrócone o 180°. Strona obrócona za pomocą czytnika 

o 90° i przy wyłączonym przełączniku Dodaj obroty ustalone w czytniku pdf zostanie 

obrócona o 180° (0°+180ׄ°). Przy zaznaczonym przełączniku – o kąt 270° (90°+180°). 

 

 

 

Pliki pdf po przetworzeniu mają dodaną frazę "-

-OBROT +kąt obrotu" do oryginalnej nazwy pliku. 
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5.3. Skaluj (zmień rozmiar) strony 

 

Zadaniem modułu jest zmiana roz-

miarów pdfa. Można określić rozmiar 

TrimBox lub MediaBox, podając war-

tość w mm (do nowego rozmiaru zo-

staną przeskalowane wszystkie 

strony w pliku, bez względu na roz-

miar, po przeskalowaniu wszystkie 

strony w pdfa są takiego samego roz-

miaru) lub podając nową wartość 

w % (strony o różnych rozmiarach 

w wielostronicowym pdfie są dalej 

o różnych rozmiarach). 

 

 

 

Pliki pdf po przetworzeniu mają dodaną frazę "-

-RS" (Resize) do oryginalnej nazwy pliku. 
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5.4. Dodaj spady do stron pdf 
Moduł może dodawać spady do dokumentów, które go nie mają. Brak spadów to naj-

częściej pojawiający się błąd podczas generowania plików pdf przysyłanych do dru-

karni. Zdarza się nawet doświadczonym projektantom. Użycie modułu dodającego 

spady może uratować w pewnych przypadkach pracę autora, z którym np. nie ma 

kontaktu i ponowne wygenerowanie poprawnego pliku jest niemożliwe. 

 

Dodawanie spadów polega na wycięciu z oryginalnego pdfa wąskich pasków z każ-

dego boku i podłożeniu ich pod stronę (lub nad stronę) z jednoczesnym rozciągnię-

ciem (zmianą rozmiarów) pobranego wycinka do granicy nowego rozmiaru – czyli 

„starego” (bez spadów) powiększonego o nowe wartości dodawanych spadów. 

Ten sposób dodawania spadów sprawdza się tylko w określonych przypadkach – gdy 

elementy w pdfie mają krawędzie dochodzące do krawędzi pdf pod kątem 90°. W in-

nych przypadkach (zwłaszcza dochodzących do krawędzi łukach) efekt ostateczny 

może nie być zadowalający. 

Jak działa mechanizm dodawania spadów? 

Krok 1. Z każdego boku oryginalnego dokumentu pobierany jest wycinek treści o pa-

rametrach określonych w panelach Szerokość wycinka i Odległość wycinka od krawę-

dzi – dla każdego boku oddzielnie. 

Krok 2. Tak pobrany wycinek pdfa jest rozciągany do granicy obszaru brutto (nowy 

rozmiar pdf). 
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Krok 3. Czynność z kroku drugiego jest powtarzana dla każdej krawędzi i każdego na-

rożnika (narożnik to wspólny obszar dwóch wycinków np. narożnik lewy górny to 

wspólny obszar wycinka lewego i górnego. Przeskalowane narożniki są umieszczane 

nad przeskalowanymi wycinkami. Oryginalny obraz strony może być umieszczony 

nad lub pod wycinkami. Nie ma reguły, która z opcji jest lepsza – zawsze lepiej spraw-

dzić obie opcje i wybrać lepszą. 

Działanie narzędzia dodawania spadów nie daje zadowalających rezultatów w pdfach, 

w których elementy na spad nie są prostopadłe lub równoległe do krawędzi (np. łuki, 

wypełnienia gradientowe pod kątem). 

 

 

Pliki pdf po przetworzeniu mają dodaną frazę 

"--AB" (Add Bleed) do oryginalnej nazwy pliku. 
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5.5. Wstaw (przełóż) strony pdf 
Za jego pomocą można stworzyć pdfa o ilości stron dwukrotnie większej niż orygi-

nalny plik. W nowym pdfie, po każdej stronie pliku w pdfie przekładanym, zostanie 

wstawiona wybrana strona (lub strony) z innego pdfa. 

 

 

Pliki pdf po przetworzeniu mają dodaną frazę 

"--IP" do oryginalnej nazwy pliku. 
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5.6. Powiel strony w pliku pdf 
Powiel strony w pliku pdf to narzędzie powielające wybraną stronę (lub strony) 

wskazaną ilość razy. 

 

Uwaga: wskazanie licznika powieleń na np. 7 razy spowoduje powielenie strony 7 

razy. Wskazana strona w pliku pdf wystąpi 8 razy (7 powielonych + 1 oryginał). 

 

Pliki pdf po przetworzeniu mają dodaną frazę "-

-xN" do oryginalnej nazwy pliku (N oznacza 

liczbę powieleń). 
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5.7. Połącz pliki pdf 

 

Za jego pomocą można połą-

czyć kilka plików pdf - w je-

den plik. Pliki można wczytać 

także poprzez wskazanie fol-

deru - na listę plików zostaną 

dodane wszystkie pliki ze 

wskazanego folderu. Kolej-

ność łączonych plików 

można zmieniać. 

 

Pliki pdf po przetworzeniu mają dodaną frazę "--COMBINE" do oryginalnej nazwy pliku. 
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5.8. Tasuj strony/kartki w pliku pdf 
Moduł służy do zmiany kolejności stron w pdfie. Możliwa jest zmiana kolejności stron 

(np. 1, 2, 3, 4 > 4, 3, 2, 1) lub zmiana kolejności kartek (1, 2, 3, 4 > 3, 4, 1, 2). 

 

 

 

Pliki pdf po przetworzeniu mają dodaną 

frazę "--TAS" do oryginalnej nazwy pliku. 
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5.9. Wydziel strony z pliku pdf 
Moduł może wydzielić do nowego pliku pdf wskazane strony. Wydzielane strony mogą 

być zapisywane każda do oddzielnego pliku lub mogą zostać połączone w jednym. 

Można także wymusić powstanie nowego pdfa – bez stron wydzielonych. Oryginalny 

pdf wskazany do przetworzenia pozostaje bez zmiany. Dodatkowo, zdefiniowane są do 

wydzielenia za pomocą naciśnięcia jednego klawisza: okładka i wkład, czyli pierwsza, 

druga, ostatnia i przedostatnia strona w pliku oraz strony parzyste i nieparzyste. 
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Pliki pdf po przetworzeniu, do oryginalnej nazwy pliku, mają dodaną frazą w zależno-

ści od wybranej opcji wydzielania stron. 

Na przykład: 

 

5.10. Wydziel zakresy stron z pliku pdf 
Moduł dzieli pdfy na mniejsze o wskazanej liczbie stron. 
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Przykład. Plik wejściowy pdf ma 95 stron. Chcemy wydzielić pliki po 10 stron. Korzy-

stając z narzędzia otrzymamy 9 plików po 10 stron [1-9] i jeden plik z 5. stronami [10]. 

 

 

 

W nazwie stron zostaje dodana fraza "--

N(zakres-stron)", N - oznacza numer wy-

dzielonego pliku. 

 

 

5.11. Zamień bitmapy na pdf 
Zamień bitmapy na pdf to program pozwalający na zamianę formatów rastrowych 

(jpg, jpg2000, gif, png, tif, bmp) na strony pdf. Rozmiar wynikowej strony może być 

obliczony automatycznie (na podstawie rozdzielczości pliku rastrowego) lub może być 

podany wprost (ręcznie). 
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Można dokonać konwersji pojedynczego pliku lub na wszystkich plików we wskaza-

nym folderze. W poniższym przykładzie każdy plik bmp został zamieniony na poje-

dynczy plik pdf. 

 

Generowane strony pdf mogą być połączone w jeden plik pdf. 
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5.12. Zamień pliki txt na pdf 
Narzędzie umożliwia wygenerowanie wielostronicowego pdfa, którego treścią są ko-

lejne wiersze tekstu ze wskazanego pliku tekstowego. Można zdefiniować krój, kolor 

i wielkość liter, tło (lub bez tła) podkładane pod tekstami oraz można dodać frazę 

przed i po tekście w każdym wierszu. 

 

Należy sprawdzić, czy wydłużenia dolne i górne liter mieszczą się w obrębi strony pdf. 

Jeżeli nie, to trzeba dodać odstępy oraz dokonać przesunięcia tekstu w pionie. W przy-

padku kursywy konieczne może być dodanie odstępów za tekstem. 

Po ustaleniu parametrów należy wskazać plik tekstowy do konwersji. Nazwa wyniko-

wego pdfa to nazwa pliku tekstowego z rozszerzeniem *.pdf. 
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5.13. Spłaszcz formularze w pliku pdf 

 

Spłaszcz formularze to program, który tworzy 

pdfa z formularzami scalonymi z tłem, jeżeli prze-

twarzany plik je zawiera. 

 

Widok pliku pdf z aktywnymi formularzami. 

 

Widok pliku pdf ze spłaszczonymi formularzami. 
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Pliki pdf po przetworzeniu mają dodaną 

frazę "--FF" do oryginalnej nazwy pliku. 

 

 

5.14. Hurtowa zmiana nazw plików pdf 
Narzędzie służy do zmiany nazw plików pdf zapisanych w jednym folderze źródło-

wym. Nowa nazwa pliku składa się z rdzenia [1] określonego przez użytkownika oraz 

z kolejnej liczby porządkowej. Pliki o zmienionych nazwach są zapisywane w podfol-

derze o nazwie rdzeń tworzonym w folderze źródłowym. 

Dodatkowo pliki można grupować w podfolderach [2]. Liczba plików w każdym folde-

rze może być ustalona przez użytkownika. 
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Nowe nazwy plików są nadawane plikom źródłowym w takiej kolejności, w jakiej są 

wyświetlane w Eksploratorze Windows. 

 

Nazwy plików przed zmianą Nazwy plików po zmianie 

  

 

Polecamy obejrzenie filmu 

z poszczególnymi etapami przygotowania identyfikatora. 

 

https://youtu.be/yg2CC1rdZ8Q

