Prehod s formata širine 8" na format širine 4" (102mm)
Printek MtP400 omogoča enostaven tisk manjših dokumentov na terenu.
Mnogi uporabniki prenosnih tiskalnikov potrebujejo na terenu tisk standardnih dokumentov, na primer dobavnice,
račune, potrdila ali delovne naloge. Načrtovalci poti, na primer pred distribucijo pijač, tiskajo poleg naštetega tudi
potne načrte, s katerimi optimizirajo pot tovornjaka.
Večina teh dokumentov je prirejena standardnemu formatu tiska, kakršnega podjetje uporablja v pisarni, torej
verjetno A4, nekateri morda celo A3. V iskanju poti za povišanje produktivnosti in znižanje stroškov poslovanja so
nekateri deli delovnega procesa prenešeni na teren, torej na sam kraj nastanka dokumenta. Seveda je
nesmiselno pričakovati, da bi kdorkoli vgradil standardni laserski tiskalnik v servisno vozilo.
Tiskalniki Printek MtP400 nam v tem procesu lahko pomagajo, saj so sposobni natisniti visoko kvalitetne
dokumente širine 4" (102mm) kjerkoli in kadarkoli.
• MP400 ima standardno velikost znakov 20,3cpi, kar
omogoča izpis 80 stolpcev besedila na širini dokumenta
102mm v najvišji možni ločljivosti. Standardni pisavi sta
Courier in Sans Serif; obe sta jasni in čitljivi, tudi za osebe z
motnjami vida.
• Pisave lahko izbiramo na več načinov: preko vgrajene
nadzorne plošče in sistema menujev, preko oddaljene
nadzorne plošče iz sistema MS Windows, ali preko
programskih ukazov iz same aplikacije.

MtP400 je idealen za tisk dokumentov za
stranko - računov, dobavnic, prevzemnic,
seznamov, potrdil...

• Če vaša aplikacija uporablja predvsem enostavno ASCII
tiskanje, kot je primer na matričnih tiskalnikih, je verjetno
dovolj nastavitev pisave, pa boste z rezultati že zadovoljni.
Kompleksnejši dokumenti lahko zahtevajo prilagoditve z
uporabo različnih ukazov za formatiranje. Na voljo je obilo
namigov za čim lažjo integracijo vašega novega tiskalnika v
sistem.

Kakšne prednosti lahko pričakujete od dokumenta širine 102mm s standardnimi 80 stolpci, natisnjenega na
MtP400? Predvsem lahko računate z nižjimi stroški lastništva opreme, povečano produktivnostjo in boljšimi
splošnimi rezultati terenskega dela. Poleg tega boste lahko prešli s standardnih A4 izpisov na ožje brez žrtvovanja
kvalitete dokumentov ali performans, ki ste jih vajeni.
Izpis MtP400 je kvaliteten in čitljiv, vanj lahko vključite grafične elemente, kot so logotipi in razni oblikovni
elementi, kar enostavno naredite z uporabo priloženih orodij. Tiskalnikov inteligentni algoritem za nadzor
kontrasta izpisa bo skrbel za kvaliteten izpis ne glede na stanje akumulatorja, dodatno ga lahko nadzorujete tudi
ročno s pomočjo nadzorne plošče ali programskih ukazov, da izpis resnično prilagodite potrebam. Printek termični
papir ima arhivsko dobo 25 let, kar vam zagotavlja potrebno zakonsko osnovo tudi za najobčutljivejše dokumente.
Tudi uporabniki matričnih tiskalnikov in dokumentov v več izvodih zlahka najdejo prednosti - MtP400 lahko natisne
3 izvode v krajšem času in kvalitetneje, z mnogo boljšo čitljivostjo.
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