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GUIA RÁPIDO DO PREFACEGUIA RÁPIDO DO PREFACE
 Esta é a tela de abertura:

Veja abaixo breve descrição dos botões da tela acima:

- Produce Cards: abre um arquivo já pronto para efetuar impressões

- Design Cards: abre a área de layout onde será montado o cartão

- Choose Language: Troca o idioma do programa
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Como montar um cartão:

Primeiro clique em Design Cards. Será aberta a seguinte janela:

Clique no menu File  e selecione a opção New Card. 

Na janela seguinte insira um nome para o cartão e selecione a orientação do cartão 
e clique em OK
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Landscape =  Paisagem
Portrait =  Retrato
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Veja a área de trabalho do Preface. Nela aparecerão a Frente (Janela Card) e o Verso 
(Janela Card Back Side)

Veja abaixo como criar os campos no layout do cartão:
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No menu Insert estão as ferramentas para inserção de campos neste layout. Veja abaixo 
alguns detalhes sobre cada uma delas:

TEXT FIELDTEXT FIELD OU  OU CAMPO TEXTOCAMPO TEXTO = Insere um campo de dados variáveis no cartão. Para 
saber sobre suas propriedades, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção 
Field Properties. Suas propriedades são as seguintes:
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Nome que 
aparecerá 
no 
Production 
Cards

Texto de 
Exemplo do 
campo

Alinhamento 
do texto

Rotação do 
Campo Texto

Tamanho do 
campo

Ajusta 
automaticamente 
o texto ao 
tamanho do 
campo

Seleciona o 
tamanho da fonte

Cor da 
Fonte Cor de Fundo do 

Campo
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FOTO  FIELDFOTO  FIELD OU   OU  CAMPO  DE  FOTOGRAFIA:CAMPO  DE  FOTOGRAFIA: Insere  um  campo  variável  para 
fotografia. . Para saber sobre suas propriedades, clique com o botão direito do mouse 
e selecione a opção Field Properties. Suas propriedades são as seguintes:
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Nome do Campo

Alinhamento
do Campo Rotação 

do Campo

Tamanho 
do Campo

Posição em 
Coordenadas 
(x,y)

Coloca uma 
borda em volta 
da fotografia

Define a largura 
da borda

Cor da 
Borda

Square = borda quadrada
Round = Borda Redonda
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BARCODE FIELDBARCODE FIELD OU  OU  CAMPO CÓDIGO DE BARRAS:CAMPO CÓDIGO DE BARRAS:  Insere um campo variável de 
código de barras.  Para saber  sobre suas propriedades,  clique com o botão direito  do 
mouse e selecione a opção Field Properties. Suas propriedades são as seguintes:
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Nome do 
Campo no 
Production 
Cards

Dados para 
exemplo na 
tela

Alinhamento 
do Campo

Rotação do Campo

Tamanho 
do Campo

Posição do Campo 
no Cartão
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STATIC TEXTSTATIC TEXT OU  OU TEXTO FIXO:TEXTO FIXO: vide acima as propriedades de TEXT FIELD
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Tipo do Código 
de Barras

Dígito de 
Verificação

Rácio do 
Código de 
Barras

On = Mostra 
Texto do 
Código de 
Barras

Off = Não 
mostra texto 
do código de 
barras

Cor de Fundo do 
Campo  de 
Código de 
Barras
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STATIC  GRAPHICSTATIC  GRAPHIC OU   OU  IMAGEM  FIXA:IMAGEM  FIXA: insere  um  campo  de  uma  imagem  fixa 
(exemplo: logotipo ou fundo do cartão). . Para saber sobre suas propriedades, clique com 
o botão direito do mouse e selecione a opção Field Properties. Suas propriedades são as 
seguintes:
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Nome do Campo Arquivo com a 
imagem 
desejada

Rotação da Imagem

Tamanho do 
Campo

Posição do Campo 
no Cartão

Opções da Imagem:

- None  Não altera a imagem
- Strech to Fit = Aumenta ou diminui a 

imagem para o tamanho do campo
- Original Graphic Size =  Deixa o 

campo com o tamanho original da 
Imagem
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Como produzir os cartões?

Depois de Criado o Layout do Cartão devemos ir até o Production Cards  para fazermos 
as impressões. Para isso clique no menu  File  e selecione o menu  Production Cards. 
Será aberta uma nova janela com o programa de impressão de cartões.

Clique no menu File e depois selecione Open Card. Será aberta a janela com os cartões 
feitos pelo Design Cards. Escolha o seu cartão e clique em Open
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Será aberta a janela de impressão com os campos variáveis,  onde serão inseridos os 
valores dos campos e efetuada a impressão. Veja abaixo esta janela

Depois de inserir os valores clique no menu File e selecione a opção  Print Cards para 
imprimir o cartão que está na tela ou Print All para imprimir todos os cartões gravados.
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Estes são 
os campos 
variáveis 
criados no 
layout do 
cartão

Está é a 
prévia do 
cartão 
(frente e 
verso)
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