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Wprowadzenie Moduł Kreator Wydruków (7 moduł iP)  
 

Moduł Kreator Wydruków uruchomiony został jako SIÓDMY moduł w systemie iP.  

Moduł jest stale rozwijany.  Działanie Modułu jak i samą decyzję co do współpracy klient 

podejmuje na udostępnionej do tego wersji testowej  http://creatordemo.iwareprint.pl/   

Na ww. systemie jest zawsze umiejscowiona najbardziej aktualna wersja integracji.   

Dostępy do Panelu Administracyjnego  oraz szczegółowe informacje jak postępować na 

systemie testowym znajduje się w rozdziale Konfiguracja.  

Ażeby móc korzystać z Modułu Kreator wymagane jest posiadanie minimum modułu E-

commerce w systemie iwarePRINT.  

Ważne: Na indywidualny system Klienta, Moduł Kreator zostaje wgrany w chwili rozpoczęcia 

współpracy płatnej abonamentowej. 

Jeśli potrzebujesz zapoznać się Ofertą Handlową i Cennikiem Modułu Kreator Wydruków 

skontaktuj się z naszym przedstawicielem handlowym – bok@iwareprint.pl lub zajrzyj na 

stronę WWW: http://kreatorwydrukow.pl/  

 

 

Stwórz Projekt w Kreatorze   
 

Działanie Modułu Kreator Wydruków pozwala na przejście z karty produktowej iwarePRINT 

(produktu) do Kreatora za pomocą przycisku „Stwórz projekt” w Kreatorze umieszczonego na 

karcie produktowej (produkcie) oraz możliwość wykonania projektu graficznego zgodnie z 

możliwościami Kreatora.   

W Panelu Administracyjnym systemu iwarePRINT mamy możliwość wgrywania szablonów 

bazowych i makiet projektów graficznych.  

 

Konfiguracja 
 

Udostępniamy wersję testową systemu z kreatorem: http://creatordemo.iwareprint.pl/  

http://creatordemo.iwareprint.pl/administracja/a_logowanie  
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login: admin 

hasło: qwerqwer 

W panelu bocznym w Ustawieniach znajdziemy: 

Ustawienia > Kreator - ustawienia 

Ustawienia > Kreator  - szablony 

Ustawienia > Kreator  - makiety 

Ustawienia > Kreator – kategorie 

Ustawienia > Kreator – czcionki 

Ikony do szablonów znajdziemy w CMS > Galeria zdjęć 

 

Ustawienia w systemie iP potrzebne do działania kreatora 
 

Wersja widoku nr 2 dla produktu  
Wyświetlanie przycisku „stwórz projekt” w widoku produktu dla klienta jest uzależnione od 

odpowiednich ustawień. Przechodzimy do sekcji Ustawień > Ustawienia > ustawienia główne 

Wartości parametrów w url 
 

Przechodzimy do sekcji Ustawienia > Ustawienia > ustawienia główne 
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Ta zmiana jest ważna w sytuacji: 

1. Klient wybiera wartości parametrów. 

2. Klient klika „stwórz projekt”. 

3. Po stworzeniu projektu klient zapisuje go i automatycznie przechodzi do widoku produktu. 

4. Jeśli ustawimy „Produkt – wartości parametrów url – włączone” na „tak” po powrocie do 

produktu klient będzie miał swoje wybrane wartości. Jeśli to ustawienie będzie na „nie” po 

powrocie wartości wrócą do początkowych, a nie tych wybranych przez klienta.  

 

Przygotowanie produktu w systemie – ustawienie ról parametrów  
 

Sukcesem dobrego działania szablonów jest poprawna konfiguracja parametrów 

odpowiadających za format i ilość stron do zadruku w produkcie.  

Niezbędne jest ustawienie ról parametrów. 

Krótka instrukcja jak poprawnie konfigurować role parametrów w systemie: 

1. Przechodzimy do sekcji Asortyment > Parametry 

2. Wybieramy parametr, który chcemy skonfigurować (dla kreatora ważne są parametry które 

określają format i ilości stron do zadruku) i klikamy „edytuj” przy parametrze. 

3. Następnie na dole strony klikamy „edytuj role” 

4. Włączamy w parametrze rolę np. format. Pojawią się pola d uzupełnienia. 

5. Wypełniamy wszystkie pola i zapisujemy. 
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6. Jeśli wszystkie pola były poprawnie uzupełnione format będzie zielony i nie będzie 

komunikatu o błędzie. 

Natomiast gdy nie wypełnimy wszystkich pól lub będą niepoprawnie uzupełnione pojawi się 

komunikat jak poniżej.  

 

Jest to bardzo ważne i konieczne jest wypełnienie wszystkich pól dla poprawnego działania 

kreatora. 

O błędnej konfiguracji może świadczyć taki widok w koszyku >  

 

 

W sytuacji gdy widzimy komunikat o błędzie jak na obrazie powyżej, i mamy poprawnie 

skonfigurowane role parametrów należy stronę włączyć w trybie incognito. Jeśli błąd nie 

pojawia się w trybie incognito może świadczyć to o blokowaniu wyświetlania się przycisków 

kreatora  przez dodaną wtyczkę/wtyczki w przeglądarce. 
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USTAWIENIA > Kreator – Ustawienia   

 

Jest to miejsce w którym konfigurujemy email wysyłany po akceptacji projektu przez klienta. 

  

 

Możemy dodać adres mailowy na który będzie wysyłane potwierdzenie o akceptacji projektu 

przez klienta. Edytujemy tutaj tytuł i treść wiadomości. Po prawej stronie widoku są przydatne 

„Tagi”. 

 

 

SZABLONY > Ustawienia > Kreator – szablony 
 

W tym miejscu wyświetlana jest lista szablonów.  

Dodajemy tutaj szablony bazowe projektów. To na ich podstawie klient będzie mógł stworzyć 

swój własny projekt.  
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Po prawej stronie tabeli z szablonami, przy każdym projekcie mamy możliwość przejścia do 

edycji szablonu lub możemy skopiować szablon lub usunąć.  

 

 

Sortowanie Szablonów 
 

Natomiast po lewej stronie tabeli mamy możliwość edycji sortowania szablonów. Jest to stałe 

sortowanie. Rozważamy wprowadzenie sortowania z podziałem np. na produkty z wyborem.  

 

 

Konfiguracja szablonu  -Typy produktu (Standardowy, Pusty Szablon, Kalendarz, 

Kubek i inne)  
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Zaczynamy od nadania nazwy szablonu.  

Następnie ustalamy do jakiego produktu będzie przypisany projekt (wizytówki, kalendarze 

itp.).  

Do jakiej Grupy Użytkowników (agencje, testowa itd.). Czyli możemy tutaj ograniczyć  

widoczność szablonu do konkretnej grupy użytkowników.  

Wybieramy format i ilość stron – do tych parametrów będzie przypisany szablon.  

Ustawiamy charakter szablonu (Status) na roboczy lub publiczny. Publiczny jest wyświetlany 

dla klienta.  

 

Kolejny krok to wybór Typu szablonu.  

 

Dostępne są następujące typy szablonów: 

 Standardowy 

 Pusty szablon 
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Ważne! Jeśli wybierzemy typ > Pusty szablon to w dalszych krokach mamy dwie możliwości:   

◦ pominąć dodanie pliku z projektem. System w tej sytuacji wygeneruje 

automatyczny plik z pustym szablonem. 

◦ dodać plik z projektem pustego szablonu. Czyli dalsze kroki będą standardowe. 

 

W drugim wypadku jeśli dodajemy swój projekt Pustego szablonu, to możemy w dalszych 

krokach dodać linie pomocnicze. Brak pliku, spowoduje wygenerowanie systemowego 

pustego szablonu bez takich linii pomocniczych.  

 

Automatyczny pusty szablon będzie też widoczny we wszystkich produktach, do których 

dodany jest inny standardowy szablon. Ten dodany przez nas w systemie, poprzez 

pominięcie dodania pliku lub z pliku, służy do tego aby bez dodania innego standardowego 

szbalonu klient mógł stworzyć projekt od podstaw w wybranym przez Nas produkcie. Funkcja 

ta jest potzebna, ponieważ przycisk „Stwórz projekt” pokazuje się klientowi przy produktach, 

które mają dodany jakiś szablon. Brak dodanego szablonu przez Nas do produktu oznacza – 

brak przycisku „Stwórz projekt”.  

 

Wygląda to tak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kalendarz 
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 Kubek 

W typie „Kubek” przy tworzeniu szablonu mamy dodatkową funkcję dodania 

kolorów.  

  

Po kliknięciu w prostokąty z kolorami możemy wybrać inne barwy ze skali lub wpisując kod 

kolorów RGB, zapis HEX lub HSL. Jeśli nie dodamy żadnego koloru w projekcie wyświetlają się 

kolory standardowe. Po dodaniu nawet jednego koloru, te standardowe automatycznie 

zostają usunięte. Analogicznie, po usunięciu wszystkich dodanych kolorów powrócą 

standardowe. 

 

W tym typie szablonu konieczna jest specjalna konfiguracja do pełnego działania podglądu i 

dodawania kolorów.   

Przykład konfiguracji:  

 

 

1. Plik z szablonem (mug.psd). 

2.  Górną makieta musi być ustawiona jako png, inaczej nie będzie działać podmiana koloru - 

up-mockup-img.png  

3. Dolna makieta up-mockup-mug.psd - tu jest podmieniany kolor kubka. Na przykładzie 

poniżej, jest to widoczna czerwona ramka. 
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4. W przykładzie są trzy makiety podglądu 3d.  Nazwy makiet muszą być zgodne ze 

schematem np. "Lewa strona #Mug\Right\ Design", tekst po po lewej stronie slasha, czyli 

tutaj „Lewa strona” to tytuł który potem się wyświetla w podglądzie.  Tekst po prawej 

stronie slasha to jest ścieżka warstwy która będzie podmieniana. 

 

 

 

 

 

 

 

Przewidujemy dodanie kolejnych typów szablonu np. Naklejka.  
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Każdy z typów ma inną ścieżkę tworzenia projektu przez klienta.  

Omówimy wszystkie typy w dalszej części instrukcji.  

 

W kolejnym kroku ustawiamy szerokość siatki.  

„Siatki to po prostu narzędzie, który służy projektantom do uporządkowania treści w 

projekcie – zarówno tekstów, jak i obrazów. Dzięki siatce osiągamy wrażenie ładu i spójności, 

co ma wpływ nie tylko na estetykę, ale również użyteczność. 

Siatek używa się nie tylko we wspomnianych stronach internetowych. Używane były w 

projektowaniu… książek. Świetnie sprawdzają się w projektach magazynów, katalogów, 

ulotek, reklam, a także mniejszych form – logo czy ikon. Można nazwać je zatem takim 

szkieletem dla wszystkich elementów, które znajdą się w projekcie.” 

źródło: https://zebza.net/gridy-czyli-siatki-w-projektowaniu/  

Po prawej stronie na górze mamy możliwość dodania szablonu do konkretnej kategorii. 

Tworzenie kategorii opisane jest poniżej (Ustawienia > Customer Canvas – kategorie).  

 

 

 

Impozycja 
 

Kolejny krok to Impozycja 

Jeśli chcemy użyć impozycji wybieramy jedną z dostępnych makiet i wpisujemy ścieżkę 

warstwy podmiany. W wersji demo dostępna jest testowa makieta pod nazwą 

impozycja_test(imposition_demo.psd). Jeśli korzystamy z tej testowej makiety, ścieżka 

warstwy podmiany to bc/bc.  

 

 

Wgrywamy plik do projektu i dodajemy szablon - po kliknięciu “Dodaj” przechodzimy do 

kreatora.  
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Jeśli tworzymy projekt w którym chcemy mieć kilka stron i używamy plików psd np. przód i tył 

wizytówki, dodajemy do szablonu dwa pliki o nazwach jakie mają posiadać te strony. Na 

naszym przykładzie plik o nazwie „Przód” i „Tył. W taki sposób nazwy plików będą widoczne 

w szablonie tak jak w widoku poniżej.  

 

 

Jeśli szablon mamy przygotowany w wersji idml, do systemu dodajemy tylko jeden plik. 

Poszczególne strony szablonu powinny być osadzone już w pliku idml. Nie ma w tym 

przypadku możliwości zmiany nazw stron w kreatorze.  
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W tym miejscu możemy zmieniać powyższe ustawienia, dodać kolejne pliki i oczywiście 

edytować projekt w kreatorze. Na tym etapie mamy możliwość przesłania np. do klienta link 

do szablonu.   

 

Pliki 
 

W plikach jest możliwość: nazwania strony, dodania linii składania i linii bezpieczeństwa, 

ustawienia pozycji, a także dostępna jest funkcja zmiany kolejności plików - czyli stron 

projektu.  

 

Do dodanych plików możemy ustawić makiety.  

Natomiast przy Makiety podglądu > dodajemy makietę, która pokaże się w szablonie jako 

podgląd. Makieta ta będzie widoczna dla klienta przy tworzeniu projektu.  

 

Np.  
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Uwaga: Po dokonaniu zmian w plikach i zapisaniu ustawień > zresetowany zostanie obecny 

projekt domyślnego szablonu.  

 

 

MAKIETY - Ustawienia > Kreator – makiety 
 

Makiety służą do trzech celów: 

1. Generowania plików z impozycją,  

2. Ustawiania tła w kreatorze które nie jest przekazane do druku, np. w sytuacji gdy produktem 

jest etykieta butelki, to tą makietą może być butelka i obszar edycji jest tylko w miejscu 

etykiety. 
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3. Ustawienia podglądu projektu. Np. gdy produktem jest wizytówka, klikając na „Podgląd” 

możemy zobaczyć efekt projektu na makiecie wizytówek.  

 

 

 

KATEGORIE SZABLONÓW > Ustawienia > Kreator – kategorie  
 

W tym miejscu dodajemy kategorie szablonów. 

 

CZCIONKI > Ustawienia > Kreator – czcionki 
 

W tym widoku będzie wyświetlana lista naszych czcionek. W prawej kolumnie mamy opcję 

ich usunięcia.  
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W Panelu administracyjnym mamy sposobność dodania czcionki do wykorzystania w 

szablonach przez wszystkich klientów. Jest też możliwość dodania czcionki przez klienta. 

Jednak ten sposób omówimy później.  

Jeśli chcemy dodać nową czcionkę, najpierw wybieramy odpowiedni plik, używając przycisku 

„Wgraj plik” na górze strony. Następnie „Dodaj czcionkę”.  

 

Galeria zdjęć do kreatora  
 

Ze strony Panelu administracyjnego mamy możność dodania grupy zdjęć przeznaczonych do użycia w 

kreatorze. W sekcji CMS > Galeria zdjęć możemy udostępnić grafiki dla kreatora.  

 

 

Grafiki będą dostępne w kreatorze dla klienta jako„Publiczne pliki”. 
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Działanie Kreatora od strony Panelu klienta 

 

Etap składania zamówienia a tworzenie projektu 
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Klient może stworzyć projekt na różnych etapach zamówienia: 

 widok produktu 

 

 w 

koszyku 
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 po złożeniu zamówienia 

 

Zanim przejdziemy do tworzenia projektu przez klienta, warto upewnić się, że nasz produkt 

jest odpowiednio skonfigurowany w systemie i klient będzie mógł stworzyć swój projekt. 

Musimy mieć poprawnie skonfigurowane parametry - czyli rolę parametru format i ilość stron 

do zadruku > https://help.iwareprint.pl/faqs/jak-skonfigurowac-automatyczny-preflight-2/.  

Jeśli te parametry nie będą miały przypisanych ról, w widoku produktu nie będzie dostępny 

przycisk „stwórz projekt” lub w widoku koszyka po dodaniu projektu pojawią się błędy. O 

poprawnej konfiguracji parametrów pisaliśmy też powyżej w instrukcji technicznej.  

Jeśli parametry są odpowiednio skonfigurowane w widoku produktu pojawi się przycisk 

„Stwórz projekt”. Przechodzimy w ten sposób do zakładki z dostępnymi szablonami i opcją 

tworzenia projektu na pustym szablonie.  

 

 

 

 

Dodany został w Panelu Administracyjnym szablon do produktu, ale w Panelu Klienta gdy 

chcemy stworzyć projekt, nie jest on widoczny?  

Czy na pewno do tego produktu jest stworzony szablon? 

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy w szablonie uzupełnione jest pole format i ilość 

stron. 
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Sprawdzamy czy szablon jest widoczny dla wszystkich użytkowników.  

Następnie sprawdzamy w widoku produktu czy mamy zaznaczone parametry do których 

przypisany jest szablon np. jeśli szablon jest dla formatu 90 x 50 mm, to czy ten format jest 

wybrany.  

 

Tworzenie projektu przez klienta na jednym z bazowych szablonów  
 

Jeśli klient chce stworzyć projekt na jednym z bazowych szablonów, będzie miał w tym widoku 

wybór z szablonów przypisanych do produktu, który wybrał lub do formatu w tym produkcie 

czy ilość stron (rola parametru np. kolor jednostronny pełnokolorowy). Są to szablony bazowe, 

które można edytować.  

 

Jest także możliwość wyboru kategorii szablonu. W kategoriach znajdują się szablony według 

naszych Ustawień z Panelu Administracyjnego. W tym widoku pojawią się tylko te kategorie, 

w których są szablony przeznaczone do tego produktu i z przypisanymi parametrami jakie 

zostały wcześniej wybrane.  

Po wyborze szablonu klient otrzyma taki widok (oczywiście z wybranym szablonem).Widok, 

będzie się różnił w zależności od typu szablonu np. dal Kubka lub Kalendarza będzie inny. 

http://iwareprint.pl/
http://kreatorwydrukow.pl/
http://help.iwareprint.pl/
http://blog.iwareprint.pl/
http://webinaria.iwareprint.pl/
http://podzlecdruk.pl/


 

24 

 

 

 

IWARE Sp. z o.o. Internet Software House 

bok@iwareprint.pl   _  iwareprint.pl  _ kreatorwydrukow.pl   help.iwareprint.pl  _   blog.iwareprint.pl_ 

webinaria.iwareprint.pl   podzlecdruk.pl 

 

Tworzenie projektu przez klienta – w zależności od typu szablonu.  
 

Standardowy 

Proces tworzenia przez klienta projektu opartego na Standardowym szablonie będzie wyglądał 

jak w opisie powyżej. Po kliknięciu w przycisk „stwórz projekt” pojawi się widok wyboru 

szablonów. Klient dokonuje wyboru,  otwiera się widok szablonu jak w obrazie powyżej. 

 

Pusty szablon 

 

Klient może wybrać opcję stworzenia szablonu od zera. Wybiera wtedy w widoku produktu 

Stwórz projekt > „Pusty szablon”. W ten sposób wygenerowany zostanie szablon zgodny        z 

wybranym formatem i wybraną ilością stron. Jak wcześniej już pisaliśmy „Pusty szablon” może 

być stworzony w Panelu Administracyjnym na dwa sposoby: z dodaniem pliku z projektem i 

bez pliku. Jeśli w Panelu Administracyjnym nie dodaliśmy „Pustego szablonu” w produktach w 

których dodany jest inny szablon (nie ma znaczenia typ), automatycznie pojawi się 

automatycznie wygenerowany pusty szablon.  

 

 

 

 

Gdy klient wybierze „Pusty szablon”, otrzyma taki widok: 
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 jeśli w Panelu Administracyjnym został dodany szablon z typem „Pusty szablon” i nie 

dodano pliku i jeśli nie został stworzony w Panelu Administracyjnym szablon z typem 

„Pusty szablon” ale został dodany do tego produktu inny szablon, 

 

 jeśli w Panelu Administracyjnym został dodany szablon z typem „Pusty szablon” i został 

dodany plik – widok będzie taki sam jak powyżej oprócz oczywiście samego projektu, 

będzie on zgodny z dodanym plikiem.  

 

Kalendarz 

Początkowo wygląda tak samo – przycisk „Stwórz projekt” > widok z listą szablonów > wybór 

szablonu przez klienta.  

 

Jeśli wybierzemy typ szablonu kalendarz teraz pojawi się dla klienta widok z wyborem miesiąca 

początkowego. 

 

 

 

 

 

 

Następnie klient przejdzie do widoku projektu. 
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Np.  

 

Kubek 

 

Kolejny typ szablonu to „Kubek”. Początkowo tworzenie projektu oczywiście wygląda tak 

samo. W tym  przypadku różnica jest na etapie projektowania.  

Po lewej stronie widoku mamy panel wyboru koloru kubka. Po zmianie koloru z lewej strony 

zmiany są widoczne w projekcie.  

Kolor zmienia się także w podglądzie projektu.  
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W kubku klient może dodać tekst, obraz lub figurę (linię, prostokąt i owal). 
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Planujemy kolejne typy szablonów. Omówione zostały wszystkie, które są obecnie dostępne 

w systemie.  

 

Górne Menu widoczne w Kreatorze  
 

Warto krótko omówić górne menu widoczne w tych widokach.  

Projektuj  
 

Zakładka Projektuj – tutaj klient dokonuje wszelkich zmian w projekcie. 

Po lewej stronie mamy możliwość,  zaczynamy od góry (obraz poniżej): dodania kodu QR lub 

kreskowego, dodania zmiennego kodu kreskowego lub QR, dodania tekstów, dodania 

obrazów lub figur (w Kubku nie są dostępne wszystkie funkcje, więcej informacji jest w opisie 

tego typu szablonu).  

 

 

 

 

 

 

 

Górny panel z narzędziami 

W zależności co chcemy edytować na górze przy projekcie będą widoczne inne narzędzia.  

Np. Obiekt 

 

Od prawej strony > Podstawowe przyciski cofnij, ponów ruch, resetuj do ustawień 

domyślnych. Następnie edycja  obrazu i dodawanie obrazu i możliwość obrotu obrazu. 

Następnie mamy edycję ramki, czyli grubość i kolor. Kolejne funkcje, to zmiana 

przezroczystości i usytuowanie obrazu (zmiana poziomu).  

 

http://iwareprint.pl/
http://kreatorwydrukow.pl/
http://help.iwareprint.pl/
http://blog.iwareprint.pl/
http://webinaria.iwareprint.pl/
http://podzlecdruk.pl/


 

29 

 

 

 

IWARE Sp. z o.o. Internet Software House 

bok@iwareprint.pl   _  iwareprint.pl  _ kreatorwydrukow.pl   help.iwareprint.pl  _   blog.iwareprint.pl_ 

webinaria.iwareprint.pl   podzlecdruk.pl 

Pole tekstowe 

 

  

Zaczynamy od prawej strony > trzy standardowe funkcje np. cofnij, następnie wyrównaj do 

góry, wyrównaj do środka, wyrównaj do dołu, szerokość ramki tekstu, kolor ramki, poziom 

przezroczystość, zmiana poziomu, cień tekstu i obrys tekstu.  

 

Edycja samego tekstu jest możliwa po kliknięciu  ikony ołówka w prawym górnym rogu pola 

tekstowego.  

 

 

 

 

 

 

Po prawej stronie widzimy takie okno: 
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W tym miejscu możemy zarządzać też wszystkimi elementami projektu. Zmieniać tekst, 

edytować obraz itp. Ten widok można ukryć przyciskiem w prawym górnym rogu.  

 

 

Taka ikona:             

 

Informuje klienta o zbyt niskiej rozdzielczości. Żółty kolor to zbyt niska jakość ale jest 

akceptowalna. Czerwona ikonka ostrzega już o dużym problemie z rozdzielczością i 

koniecznością dokonania zmian.  

 

Podgląd 
 

Zakładka Podgląd 

 

W widoku podglądu wyświetlana jest makieta podglądu dodana do szablonu. Jeśli nie ma 

dodanej makiety podglądu w szablonie, będzie widoczny sam obraz z projektu.  

W tym miejscu klient może pobrać plik pdf z projektem.  

  

Zarządzaj własnymi czcionkami 
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Zakładka Zarządzaj własnymi czcionkami 

W tym miejscu klient może dodać własne czcionki, do wykorzystania w projekcie. Będą one 

widoczne tylko dla tego klienta.  

W celu dodania czcionki, klikamy „Wybierz plik” a następnie „Dodaj czcionkę” 

Ważne > Czcionka będzie dostępna do użycia w projekcie po odświeżeniu strony.  

 

Zapisz  
 

Zapisz – klik spowoduje zapisanie projektu i pojawienie się przycisku „Wróć do produktu” 

Po zapisaniu klient ma nadal możliwość powrotu do innych zakładek np. projektowania.   

 

Projekt stworzony przez klienta. Akceptacja projektu. Zapisywanie.  
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W zależności na jakim etapie składania zamówienia jest tworzony projekt, po jego 

zapisaniu przez klienta będzie on widoczny: 

- w widoku produktu 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dodany na tym etapie projekt, klient może otworzyć ponownie i usunąć projekt. Po wyjściu z 

widoku produktu, a następnie powrocie do tego produktu i wybranych parametrów, projekt 

będzie zapisany i widoczny jak na obrazie powyżej.  

 

Po kliku w ikonę dodania do koszyka, projekt zostanie zapisany do tego zamówienia i będzie 

widoczny w późniejszych etapach.  

 W koszyku 

Na tym etapie klient może dodać projekt jeśli wcześniej tego nie zrobił (wtedy zamiast 

projektu, będzie widoczny tylko przycisk „Stwórz projekt”).  

 

 

 

 

 

 

 

Jak widać 

można tutaj otworzyć projekt i na przykład dokonać zmian, usunąć projekt lub pobrać plik 

poglądowy. Klient może też na tym etapie zaakceptować projekt do druku.  
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Po akceptacji projektu: 

 

 

W koszyku  klient nadal może „Anulować” akceptację projektu.  

Po otwarciu projektu zaakceptowanego na tym etapie wyświetli się tylko pogląd. Nie ma 

możliwości edytowania zaakceptowanego projektu. Dopiero po anulowaniu akceptacji 

wracają inne funkcje tworzenia projektu (Projektuj, Zarządzaj czcionkami itd.).  

Widok po otwarciu zaakceptowanego projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 potwierdzenie zamówienia – tak jak w koszyku, 

 Panel klienta – lista zamówień 
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Podobnie jak w koszyku, jeśli wcześniej klient nie dodał projektu będzie widoczny tylko 

przycisk „stwórz projekt”. Jeśli projekt był dodany będzie widoczny jak wyżej.  

Na tym etapie tak samo klient może: otworzyć projekt, zaakceptować, usunąć projekt, pobrać 

plik poglądowy.  

 

Zaakceptowanie projektu przez klienta na tym etapie powoduje wysłanie maila na adres, który 

został ustawiony w Ustawienia > Kreator – ustawienia. 

Klient nie może w Panelu klienta anulować zaakceptowanego projektu w złożonym 

zamówieniu. Jeśli zamówienie już zostało potwierdzone, projekt może zostać anulowany tylko 

w Panelu Administracyjnym.  
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Anulowanie i akceptacja projektu przez administratora w PA. 
 

W Panelu Administracyjnym anulujemy projekt w Menedżerze plików zamówienia.  

 

Po anulowaniu akceptacji przez administratora klient będzie miał na nowo możliwość 

dokonania zmian w projekcie, usunięcia projektu oraz na nowo akceptacji projektu do druku. 

 

Administrator może zaakceptować projekt w zamówieniu, jeśli klient jeszcze tego nie zrobił.  

 
  

 

Po złożeniu zamówienia w Panelu Administracyjnym projekt będzie w widoku z plikami. 

Zapisany jako pdf, który jest plikiem końcowy do pobrania.  

Po realizacji zamówienia przez drukarnię, klient będzie nadal posiadał dostęp do swoich 

projektów. Będą one dostępne w Panelu klienta - przypisane do danych produktów, widoczne 

po kliknięciu na przycisk „Stwórz projekt” 
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Dodatkowe możliwości kreatora  
 

Zmienne dane 
 

W danej warstwie można zaznaczyć "Zrób zmienną", wtedy w górnym menu pojawia się 

zakładka „Wprowadź dane”. Po kliknięciu pojawi się okno w którym klient może wprowadzać 

zmienne.   
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Zakładka „Wprowadź dane” 

 

 

Generowanie plików ze zmiennymi danymi 
 

W widoku plików do zlecenia widoczny jest przycisk “Generuj pliki produkcyjne", generuje on 

pliki PDF z danymi z arkusza xls. Obok mamy natomiast przycisk “Generuj plik podglądowy”, 

który generuje pliki dla klienta.  

 

W panelu klienta znajduje się tożsama funkcja “Pobierz plik poglądowy” 
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Dalszy rozwój Modułu Kreator - wymiana informacji - SLACK 
 

W przypadku Modułu Kreator i jego dalszego rozwoju wszelkie kwestie techniczne dla 

poruszanej integracji odbywają się na zamkniętej grupie na SLACK’u do, której Klienci zostają 

dodani wraz z chęcią w niej uczestnictwa. Jeśli potrzebujesz dostęp do ww. Grupy na SLACK’u 

prośba o informację zwrotną na adres bok@iwareprint.pl  

 

Inne instrukcje techniczne  
 

Oprócz instrukcji technicznej występują dodatkowo inne instrukcje, które mogą się przydać 

na etapie Tworzenia Szablonów graficznych: 

Instrukcja_techniczna_SZABLONY_GRAFICZNE_M.KREATOR_23.06.PDF 

Obslugiwane_MARKERY_04_05_20.PDF 

 

Inne instrukcje techniczne – WWW  
 

Landing Page dedykowany Modułowi Kreator Wydruków > http://kreatorwydrukow.pl/  

Sekcja FAQ, oraz Sekcja HelpDesk (instrukcje techniczne, tutoriale video) :  

http://newhelp.iwareprint.pl/baza-wiedzy/  

http://newhelp.iwareprint.pl/faq/  
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