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1 - Çalışma Şekli Hakkında Kısa Bilgi
AKINSOFT WOLVOX ve OctoPlus programları içerisinde Argox marka etiket yazıcı kullanarak
stoklarınız için fiyat etiketi, cari kartlarınız için adres etiket ve stok seri numaralarının çıktılarını
yazdırabilirsiniz. Yazdırma işleminin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için dizaynın Bartender programı
aracılığı ile yapılıp, prn dosyasına dönüştürülmesi gerekmektedir. Prn dosyası oluşturma işlemini stok
kartlar için etiket basımı örneğini baz alarak inceleyelim. Aynı yöntemi kullanarak cari kartlarınız ve seri
numaraları için de tasarım yapabilirsiniz.

2 – Bartender Programını Kullanarak Etiket Dizaynı Yapımı
Bartender programını yazıcınız ile beraber gelen CD den yükleyebilir veya internetten
download edebilirsiniz. Programı çalıştırdığınızda karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir.

BARTENDER Etiket Tasarım İşlemleri

Yeni Bartender Belgesi Başlat : Yeni bir etiket tasarımı yapılacak ise işaretlenir.
Var olan Bir Bartender Belgesi Aç: Önceden tasarladığınız bartender dosyalarını açmak için
kullanabilirsiniz.

Yeni Etiket Formatının Hazırlanması

Boş Etiket Formatı : Bir önceki sayfada Yeni Etiket Formatı Başlat seçeneği işaretlenmiş ise, boş Etiket
formatı ile devam edilir.
Var olan Etiket Formatı : Bir önceki sayfada bulunan Varolan Etiket Formatı Aç seçeneği ile
aynıdır.
Yeni etiket dizaynı tasarlayacaksanız boş etiket formatını kutucuğu işaretlenip bir sonraki sayfaya geçmek
için ’İleri’’ seçilerek geçilir.

Yazıcı Seçimi

Kullanılacak Yazıcı Seçilir.
Bartender Ulralite programı, Argox barkod yazıcılar ve Toshiba barkod yazıcılar da kullanılır.
İlgili yazıcı seçilerek bir sonraki sayfaya ‘’İleri’’ seçilerek geçilir.

Stok / Etiket Seçimi

Özel Ayarları Belirt : Yeni stok/etiket için ölçü girilecek ise seçilir.
Önceden Tanımlanmış stok kullan : Kayıtlı etiket formatları kullanılacak ise seçilir.
İlgili kutucuk işaretlenir ve bir sonraki sayfaya ‘’İleri’’ seçilerek geçilir.

Stok / Etiket Yapılandırma Satır / Sütun

Sayfa Başına Tek Öğe : Taşıyıcı zemin üzerinde tek etiket var ise seçilir.

Her Sayfa İçin Birden Çok Etiket : Bir sayfa da birden çok etiket var ise
seçilir. Sağ kısımda yer alan ekran görüntüsünde ki gibi 4’lü etiket oluşturmak
isterseniz sütun kısmına 4 adet girmeniz yeterlidir.
İlgili seçenek işaretlenerek sonra bir sonraki sayfaya ‘’İleri’’ seçilerek geçilir.

Yan Kenar Boşluk Ayarları

Kenarlarda Bir Miktar Kullanılmayan Malzeme Var: Etiketin sağında ve solunda boşluk var ise sol
ve sağ kısımda ki boşluklar girilir.
Etiket boyutunuz çok küçük boyut değil ise bir değişiklik yapmaya gerek yoktur.
Hayır, yok: Etiketinizin sağında ve solunda boşluk yok ise seçilir.
İlgili seçenek işaretlenerek bir sonraki sayfaya ‘’İleri’’ seçilerek geçilir.

Stok / Etiket Şekli

Dikdörtgen: Etiketinizin şekli tam dikdörtgen ise seçilmelidir.
Yuvarlatılmış Dikdörtgen: Etiketiniz köşeleri yuvarlatılmış ise seçilmelidir.

İlgili seçenek işaretlenerek bir sonraki sayfaya ‘’İleri’’ seçilerek geçilir.

Etiket Sayfa Boyutu ( En ve Boy Ayarları )

Etiket Ölçüleri: Win. Sürücü üzerinde tanımlanan etiket seçilir. Eğer win. Sürücü üzerinde bir boyut ve
isim tanımlaması yapılmamış ise; kullanıcı tanımlı büyüklük seçilmelidir ve ölçülendirme yapılmalıdır.
Örn: etiketiniz 80mm x 40mm ise
Genişlik: 80mm x Yükseklik: 40mm olarak verilmelidir.
Genişlik: Etiketinizin yazıcıdan çıkış yönüne göre soldan sağa ölçülür.
Yükseklik: Etiketinizin yazıcıdan çıkış yönüne göre yukarıdan aşağıya ölçülür.
Yön: Baskı yönü seçilir. Burada bir değişiklik yapmaya çoğunlukla ihtiyaç yoktur.
Program içinde yazı ve barkodların yönünü etiketinize göre ayarlayabilirsiniz.
İlgili seçenek işaretlenerek bir sonraki sayfaya ‘’İleri’’ seçilerek geçilir.

Stok / Etiket Yapılandırma Kontrolü

Yapılmış olan tanımlama ve ölçülendirmelerin kontrol amaçlı gösterildiği sayfadır.
Değiştirilmek istenen ölçü veya tanımlama için, ilgili sayfaya ‘’Geri’’ butonu ile
gidebilirsiniz. Herşey tamamlanmış ise ‘’Bitir’’ ile devam edilir.

Bartender Tasarım Ekranı

Tasarım ekranı boş olarak gelir.
gerekmektedir.

Bu ekrana etiket basımında çıkmasını istediğiniz verileri eklemeniz

Etiket Üzerine Yazı Yazma

Yazı için önce, program araç çubuğunda yer alan ‘’A ‘’harfine tıklanır, etiket sayfasının üzerine gelip
tekrar tıklanır.
Ekrana ‘’Örnek Yazı’’ gelir. Örnek yazının üzerine tıklayarak veriyi değiştirebilirsiniz. Değiştirdiğiniz veri
üzerinde sağ tık özellikler diyoruz. Yazı fontunu seçiyoruz.
Önemli olan nokta yazı tipleridir. Burada mutlaka argox yazı fontlarının seçili olması gerekmektedir.
Argox yazı fontları seçilmeden yapılan tasarımlar prn formatına çevrildiğinde sorunlu çıkmaktadır. Uygun
argox fontlarını seçtikten sonra kapat butonuna basılır.
Ekrana gelen yazıyı etiketin istenen bölümüne yerleştirebilirsiniz.

Etiket Üzerine Yazı Yazma

WOLVOX 8 programınızı açarak “Stok
Kartlar Seri Etiket” alanına gelerek tablo
üzerine mouse ile sağ tıklayınız ve “Özelleştir”
butonuna basınız.
Açılan tablo özelleştirme ekranından tablo
başlıklarını kontrol edebilirsiniz. Tablo başlığı
ilgili alanın – ile ayrılan kısmından sonraki
değer veri alanıdır. Örneğin stok adını etikette
çıkartmak istiyorsanız köşeli parantez içerisine
STOKKODU yazmalısınız. Aynı yöntemle fiyat
ve diğer bilgileri de yazdırabilirsiniz.

Not: Veri alanlarını eklerken “[STOK_ADI ]” köşeli parantez içerisine ekleyiniz. Normal metinlerde
(örnek: AKINSOFT ) köşeli parantez içerisine metin eklemenize gerek yoktur.

Etiket Üzerinde Barkod Oluşturma

Barkod için önce araç çubuğunda yer alan barkod simgesine tıklanır.
Ekrana örnek barkodlar gelecektir. Düzenleme için uygun olan barkod üzerine çift tıklanır.
Barkod: Oluşturulacak Barkod tipi seçilir. ( Code 128 – Ean8 – Ean13- Code 93 vb…)
Barkodu yatay olarak döndürmeniz için ekranın sağ kısmında bulunan yön butonları kullanılır.

Barkod ekledikten sonra mutlaka yazdırma
yönteminden “ Barkodlar ve insanlarca
okunabilir yazı yazıcının tarafından
sağlanan
kontrol
“
seçeneği
işaretlenmelidir. Aksi taktirde barkod siyah
çıkacak veya barkod numaraları farklı
çıkacaktır.

Barkod Dizaynı Kayıt İşlemi
Barkod etiketi için gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra Dosya – Kaydet seçeneği kullanılarak dizayn kayıt
edilir.

Barkod Dizaynını Prn Formatına Çevirme
Araç çubuğunda yer alan yazıcı simgesine veya Ctrl + P tuşları ile yazdırma seçeneklerine ulaşabilirsiniz.
Yazdır penceresinde dosyaya yazdır seçeneğini işaretleyerek yazdırma işlemini gerçekleştiriniz.

Karşınıza gelen pencerede dosyayı kayıt edeceğiniz alanı gösterecektir. Buradan istediğiniz yere prn
dosyasını kayıt edebilirsiniz.

PRN Dosyası Oluşturulduktan Sonra Yapılaması Gereken İşlem/İşlemler

Prn dosyası içinde yer alan;
4911A0600480379[STOKKODU]
4F4202400280045123456789119

Sarı renkle vurgulanmış kısımlar bizim
verilerimizi yazdırmak istediğimiz yerlerdir.
Bu kısımları alttaki ekran görüntüsünde ki gibi
değiştiriniz.

Yan taraftaki işlemde stok veritabanında bulunan
alan isimlerini köşeli parantez içinde yazdık.
Wolvox programı etiket yazdırma işlemi
yaparken bu köşeli parantez içindeki verileri stok
veritabanında bulunan değerler ile otomatik
olarak değiştirerek yazdırır.
Not defterinde düzenlediğimiz prn
dosyasını kaydedip not defterini kapatınız.

PRN Dosyasını Kullanarak Wolvox ve Octoplus
Programları Üzerinden Etiket Yazdırma
Seri etiket yazdırmak için WOLVOX Programınızda “Stok Yönetimi” - “Raporlar” - “Tanım
Listeleri” menüsünde yer alan “Stok Tanımlar Seri Etiket”, OctoPlus programında ise “Stok”
menüsünde yer alan “Stok Etiket Yazdırma” alanına geliniz.

Bu sayfada PRN dosyası seç diyerek daha önce düzenlediğimiz Output.prn dosyasını seçiniz. Yazıcı
olarak Argox yazıcıya karşılık gelen yazıcıyı seçiniz. (Örn. Argox OS 214 PLUS PPLA). Son olarak
“Yazdır” butonuna basarak yazdırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

WOLVOX ERP Programı “Stok” modülünde yer alan “Stok Kartlar Seri Etiket”
alanında görmüş olduğunuz butonlardan faydalanarak yazdırılacak etiketleri
aktarmanız gerekmektedir.

