Stap 7 : Het instellen van uw etiketten en uitprinten van uw etiketten.
Zojuist heeft u stap 6 gehad het invoeren van een verkoopprodukt.
In stap 7 (dit document) vertellen wij weer op een korte manier hoe u een ingesteld etiket afdrukt
aan de hand van de vorige stap 6
U start de software weer op door dubbel te klikken op het icoon op uw bureaublad. U krijgt dan weer
het vierblokken scherm te zien

U gaat nu met de muis naar de linker paarse blok etiketten.
Het onderstaande scherm wordt dan op gemaakt om een etiket te kunnen uitprinten
Algemene opmerking: BakkersSoftware gaat er altijd van uit dat uw computer een juiste en een
correcte communicatie heeft met uw printer. Dat de software driver voor de printer op een correcte
manier is geïnstalleerd via de daarbij geleverde softwareinstallatie-cd of de juiste driver is opgehaald
door middel van het internet bij de printerfabrikant.
Een niet correcte installatie van de software (bv een standaard windows driver) kan tot problemen
leiden met afdrukken. Controleer daarom altijd bij het niet correct afdrukken van het etiket altijd of
uw de printerdriver correct is geïnstalleerd en overweeg eventueel een herinstallatie voor de
zekerheid.
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Na het selecteren van het paarse blok etiketering komt u in het onderstaande scherm.

Op dit moment staat er nog maar 1 product in namelijk Withoog. Dit is het product wat we in de
vorige stappen hebben aangemaakt en klaargezet voor een verkoopprodukt in stap 6.
Om dit etiket te kunnen afdrukken, selecteert u altijd eerst de productgroep ( als u meerdere
productgroepen heeft) en vervolgens het product welk etiket u nodig heeft.
Bij het selecteren van het product wordt het vakje blauw
Hier vult u het gewenste aantal etiketten in wat u nodig heeft in dit voorbeeld kiezen wij voor 5
stuks.
De volgende stap selecteert u het vakje “dagen vanaf nu” deze staat standaard op 1 dag . de
afgedrukte datum die dan op het etiket komt is dus morgen. Wilt u dit veranderen dan wijzigd u de
de 1 in een nul
In dit voorbeeld gaan we kiezen voor a4 1x5
U drukt vervolgens op print en selecteert de gewenste printer in het pop up selectie scherm van
windows en drukt dan op ok. U krijgt dan bij een correcte communicatie met uw printer de
onderstaande etiketten afgedrukt.
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Tip !!
Als u al eerder etiketten heeft afgedrukt, dan is het mogelijk als u niet gebruikte etiketten heeft de
software te laten beginnen bij deze niet gebruikte etiketten. BV. we hebben nog 3 etiketten op het
a4 vel zitten. We geven dan de software de instructie om 2 posities over te slaan “blanco etiketten”
zodat de software pas bij het derde etiket begint te printen op het a4 papier.
U geeft dit dan aan in het vakje “blanco etiketten”
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U neemt weer de zojuist behandelde bovengenoemde stappen welk etiket u nodig heeft, en vult dan
in het vakje “blanco etiketten” het aantal etiketten wat u dus mist op het a4
U drukt vervolgens op print en selecteert de gewenste printer in het pop up selectie scherm van
windows en drukt dan op ok. Uw printer zal dan de onderstaande etiketten uit printen zoals er
wordt weer gegeven in de onderstaande print afdruk.
Deze optie scheelt een hoop papier en etiketten en is zeker aan te raden voor besparing en milieu
ontlasting

4

