Drukowanie kart QSL i etykiet z programu UR5EQF_log
Program QSLprint który jest w wyposażeniu MixW2 i UR5EQF Log , umożliwia drukowanie
kart QSL i etykiet. Program uruchamia się automatycznie podczas wysyłania QSO do
wydruku, można też uruchomić ręcznie, plik "QSLprint.exe" znajdujący się w głównym
katalogu programu.
Zanim cokolwiek wydrukujemy, należy wykonać szablon wyglądu karty lub etykiety.
Przygotowanie szablonu etykiet
1. Uruchom QSLPrint program (menu "Dziennik", "Drukowanie", "Drukuj QSL");
2. W menu "Media" wybierz "etykiety";
3. W menu "Media" wybierz "etykiety", następnie "Ustawienia etykiet":
4. Ustaw niezbędne parametry w zależności od etykiety, którą chcesz używać;
5. Zapisz ustawienia, naciskając klawisz "OK";
6. Makra są tworzone i wprowadzane na samej górze w lewym rogu arkusza
i synchronicznie wyświetlane we wszystkich pozostałych etykietach na arkuszu;
7. W menu "Nowy" wybrać "Tekst", lub po prostu litera T kliknąć na pasku narzędzi;
8. Zobaczysz XXXXX na wszystkich etykietach, należy kliknąć dwukrotnie na niego;
9. W otwartym oknie wprowadź tekst lub makropolecenie, na przykład <CALL>;
10. Kliknij przycisk "Czcionka", aby wybrać rozmiar i typ czcionki, a następnie OK, aby
zapisać zmiany;
11. Przenieś makro we właściwe miejsce na etykiecie;
12. Dokładnie tak samo wprowadzane są wszystkie inne makra;
13. Zrób wszystkie inne informacje tą techniką i umieścić je w niezbędne miejscu na
etykiecie;
14. Aby wstawić wiersz lub innych elementów wybierz z menu "Nowy" lub wybrać je
z paska narzędzi. Miejsce linii w odpowiednim miejscu na etykiecie, można je
skrócić lub wydłużyć w razie potrzeby;
15. Jeśli chcesz wydrukować kilka QSO dla jednego znaku to w każdej następnej linii
dodać po 1 z każdego makra, czyli na pierwszej linii <DATE>, na drugiej
<DATE1>, na trzeciej - <DATE2> i tak dalej. Tak samo dla wszystkich innych
makr;
16. Makra lub inne elementy mogą być powielane przez kliknięcie prawym przyciskiem
myszy na makro i wybierając "Powielanie". Na przykład, jeśli chcesz odtworzyć
makro <CALL1> zostanie wyświetlone makro <CALL2>. Jeśli chcesz odtworzyć
linię po niżej pojawi się dokładnie w tej samej linii;
17. Aby wyrównać makra można używać linii, które mogą być niewidoczne, klikając
prawym przyciskiem na linię i odznaczenie "print Enable". Linie w tym przypadku
nie będą drukowane;
18. Makra mogą się pokrywać, a więc sprawdź, jak będą wyglądały na etykiecie.
Przejdź do menu "Edycja", "Dane QSL" i "Nowa QSL";
19. W otwartym oknie wpisać wszelkie dane na temat kontaktu i kliknij przycisk OK.
Zobaczysz pierwszą linię, dane można przemieszczać, zapisz wynik i wyjdź
z programu QSLPrint;
20. Uruchom program, wybierz utworzony szablon i dostosuj go do innych makr
w wysokości i szerokości naklejki, wzorowany na pierwszym wierszu.
21. Zapisz plik.
Przygotowanie szablonu karty QSL
1. Wybierz w menu "Media" opcje "QSL"; Dalsze postępowanie jest takie samo jak
dla projektowania etykiet.
Po zakończeniu prac, sprawdzić prawidłowe ustawienia i konfigurację drukarki z menu
"Plik", "Ustawienia wydruku..".

Dostępne makra :
<CALL>znak korespondenta
<MYCALL> mój znak
<DATE>data QSO
<TIME>czas QSO
<MHZ>częstotliwość w Mhz
<KHZ>częstotliwość w kHz
<MODE>emisja
<BAND>pasmo
<NAME>imię operatora
<QTH>miejscowość
<DOMAIN>domena
<IOTA>IOTA index

<LOC>QTH locator
<COUNTRY>kraj
<MANAGER>QSL-manager
<RSTS>raport nadany
<RSTR>raport odebrany
<EXCHRCV>raport contest odebrany
<EXCHSHT>raport contest nadany
<NOTES>notatka
<WAZ>WAZ strefa
<ITU>ITU strefa
<QSLINFO>info QSL

Export QSO do druku
1. Zaznacz QSO, dla których chcesz wydrukować karty lub etykiety
(ppm, "QSL w kolejce").
2. Z menu "Dziennik" wybierz "Drukowanie", "Drukuj QSL".
Wszystkie QSO zaznaczone do druku (ciemno-zielone podświetlanie w dzienniku) zostaną
znalezione i wyeksportowane do folderu "PrintQueue".
Otworzy się okienko zawierające szablon etykiet.
3. Z menu "Edit" wybierz "QSL data", "Load from queue".
Arkusz z etykietami zostanie wypełniony danymi.

Pliki kolejki wydruku - edycja
Po wyeksportowaniu łączności do druku, można wyświetlić dane dotyczące każdego QSO,
w celu zapewnienia, że informacje w nich odpowiada rzeczywistości.
1. Otwórz menu "Dziennik", "Drukowanie", "Edycja pliku do drukowania";
2. Kliknij na dowolny plik w oknie;
Wiersz danych dla wybranego znaku zostanie wyświetlony w środkowej części okna;
w razie potrzeby, na dole okna, wprowadź informacje na temat obszaru, z którego
pracowała stacja, jak również znak QSL-managera korespondenta i komentarz;
3. Kliknij przycisk "Zapisz do pliku", aby zapisać dane i zamknąć okno;
Możesz teraz wydrukować QSL-cards lub nalepki.

Można przejrzeć wszystkie pliki eksportowanych do druku i edytować je jeżeli potrzeba.
Jeśli korespondent ma QSL managera stacji " Sortuj według menedżera " wtedy format
pliku jest "XXX" - prefix manager's, a "yyyyyy" - znak korespondenta.
Karty będą drukowane w kolejności alfabetycznej według prefiksów z uwzględnieniem
menedżera i nie trzeba sortować kart dodatkowo do wysyłki. Wybrane QSO zostaną
oznaczone w dzienniku jako "Wysłana". Po wykonaniu proces zostanie zakończony
program QSLprint, wyłączy się automatycznie.

