První kroky pro GLS Connect
Zde se můžete dočíst o prvních nezbytných nastaveních pro tisk štítků a odeslání údajů o
balících.

Nastavení číselné řady štítků
Pro tisk štítků je nutné mít přiřazenou vlastní číselnou řadu štítků. Pokud číselnou
řadu ještě nemáte, prosím kontaktujte náš zákaznický servis. Zašleme Vám soubor
s přiřazenou číselnou řadou, který nejprve uložte do Vašeho počítače. Následně
v nabídce hlavního menu zvolte „Nastavení / Importování číselné řady “ a vyberte soubor
s číselnou řadou. Po obdržení vzkazu o úspěšném nastavení číselné řady můžete začít tisknout
GLS štítky. Soubor *.zip s číselnou řadou může rozbalit jen software GLS Connect.
Rozbalení pomocí jiného programu, který je např. součástí operačního systému, není možné,
protože soubor je zaheslován.

Nastavení tiskárny
Nastavení tiskárny najdete v hlavním menu „Nastavení / Všeobecná nastavení/
Nastavení tisku“.
Zvolte tiskárnu v „Nastavení tisku štítků“.
Pokud budete tisknout na inkoustovou nebo laserovu tiskárnu, zvolte jako typ tiskárny
"Laserová, inkoustová tiskárna - 97x151".
Dále budete mít na výběr z thermo tiskárny nebo jehličkové tiskárny.
Před zahájením tisku štítků je dobré vytisknout testovací
stránku. Vložte do tiskárny GLS štítek a zvolte v hlavním
menu „Nastavení / Všeobecná nastavení / Nastaveni tisku“
„Test. strana“. Většinou bývá nastaveno „Posunutí obrazu
tisku“ X: 5 a Y: 50. Lze použít i průvodce „Nastavení
obrazu tiskárny“.
Pokud je tiskárna správně nastavena, vytiskne se testovací štítek, na kterém je systém
souřadnic se čtyřmi trojúhelníčky v rozích, podle kterých se můžete orientovat při nastavení
přesného umístění výtisku na GLS štítek.
Pokud všechny trojúhelníky neuvidíte, můžete pomocí žlutého čtverce a souřadnic X a Y na
pravé straně v hlavním menu „Nastavení / Všeobecná nastavení / Nastavení tisku“ „Posunutí
obrazu tisku“ určit přesné umístění výtisku.
Na prvním štítku, který vytisknete, prosím zkontrolujte, zda je čárový kód a číslo balíku
vytisknut celý. Velikost štítku bude automaticky uložena do programu, pokud vyberete
možnost „nastavení strany z programu“.

Zadaní základních údajů
Před tiskem štítku je nutné vyplnit údaje o Vás a Vašem zákazníkovi v menu „ Základní
údaje/Údaje o klientech“ „Nový klient“. Nejprve zadejte nutné informace o sobě nebo Vaší
firmě tím, že si do adresáře zadáte samy sebe (později si vyberete sebe jako odesílatele).

Tisk štítku
Štítky můžete tisknout v hl. menu „Operace se štítky/Tisk štítků“ nebo přes ikonu
s čárovým kódem. Zvolte adresy „Příjemce“ a „Odesílatele“ ze seznamu.
Zároveň můžete zadat dobírku a nebo zvolit další služby pokud máte připojení k
internetu.

Uložit a odeslat údaje k balíku
Po ukončení tisku musí být údaje k balíku odeslány do GLS. Data můžete
odeslat přímo přes ikonu nebo v menu „Základní údaje/Uložení a Odeslání
údajů o balících“. Údaje lze také odeslat kliknutím na trojúhelník v pravo na
hoře. Pokud máte údaje k odeslání, v pravém rohu obrazovky se objeví
upozornění. Toto upozornění zmizí po úspěšném odeslání údajů.
Pro odeslání údajů musí být v počítači dostupný internet a GLS Connect musí
být online.

Podrobný návod v českém jazyce pro GLS Connect naleznete v menu programu v
Pomoc/Pomoc, stisknutím klávesy F1 a nebo na webové adrese:
http://www.gls-czech.com/gls_connect_navod .
V případě dalších dotazů prosím kontaktujte náš zákaznický servis na telefonním čísle
+420 840 123 456 nebo na info@gls-czech.com.

