
Criação de layout na Presto System

1º Configuração da Impressora

1- Digitar a senha 8765 é pressionar Enter
2- Ira aparecer uma nova tela com as seguintes opções:

Printer
System
Format
Graphic
Serial Port

OBS.: Para alterar qualquer opção pressione seta para a esquerda e para retornar seta para a direita, para acessar 
qualquer menu pressione  Enter.

Menu Printer

Ribbon Type E onde você indica qual fita estará utilizando colorida 4 color ou monocromática 1 color.

Intensity E a onde você pode alterar o aquecimento da cabeça de impressão o valor padrão é 48.

Print Width E a área de impressão do cartão não deve ser alterada.

Print Length E a área de impressão do cartão não deve ser alterada.

Mag Shift E a onde configuramos o deslocamento da gravação da tarja magnética para a esquerda ou direita

Card Count ( Contador de impressão )

Menu System

Lcd Intensity você ira indicar qual a resolução que a camera digital estará utilizando se Alta ( Up ) ou Baixa 
( Dn ). Sempre utilizar alta pois a qualidade de da foto fica melhor.

OBS.: A camera digital em alta definição armazena 20 imagens enquanto que em baixa resolução ela armazena 80 
imagens.

Camera Mode neste ponto você ira indicar como será o método de captura da imagem:

No Camera : sem camera
Take/Load/Erase Photo : Tirar, Ler e Apagar a Photo ( mais utilizado).
Load/Erase Photo : Lê e Apaga a Photo da ultima tirada para a primeira.

Language será onde você vai selecionar em qual idioma ira aparecer os textos no display.
Os idiomas são: Inglês, Espanhol, Francês, Alemão e Italiano.

OBS.: Ao alterar o idioma certifique-se como trabalhar com o teclado, pois muitas vezes podem ocorrer mudanças no 
posicionamento das teclas e no método de trabalho.

User Password é o local onde se especifica a senha que será utilizada para acessar a impressão dos 
cartões.

Setup Password é o local onde se especifica a senha que será utilizada para acessar a parte de 
configuração dos Layouts e da impressora.



Menu Format

É o local onde será criado o layout do cartão, nele pode ser criado até 7 Layouts com no máximo de 7 campos para 
digitação e um total de 15 campos para a criação.
Para apagar um Formato já criado pressione as teclas Ctrl e Del com o cursor sobre o formato que deseja apagar.
Para se criar um layout deve-se primeiro digitar o nome dele na posição que desejar. Em seguida deve-se pressionar a 
tecla Enter do teclado que dará acesso as seguinte tela:

Format: Field:1
Field Type: <Inactive>
    Rotation: <0º>

          Font/Bar/Mag: <Swiss 721 Bold 12>
             Data Prompt:
                 Y Position: 0.00
                 X Position: 0.00
                       Height: 0.00

Format Em Format será exibido o nome que você definiu anteriormente.

Field Em Field será exibido o numero do campo que esta selecionado, para alternar entre os campos utilize as teclas 
Pg Up e Pg Dn.

Field Type Em Field Type você ira definir os tipos de campos que estará utilizando no Layout do cartão estes são:

Inactive :  Campo desativado não será utilizado no cartão.

Data : E utilizado para informações fixas que não terão de ser alteradas constantemente. 

Prompt : E utilizado quando é necessário a entrada de dados no cartão pelo usuário. Ex.: Nome, Cpf, 
Cargo.

Linked : E utilizado em conjunto com o Prompt quando é necessário a mesma informação que foi digitada 
para uma outra finalidade. Ex.: Código de Barras.

Photo : E utilizado quando é necessária a foto no cartão. 

Graphic : E utilizado para colocar uma imagem fixa no fundo do cartão. Ex.: Logomarca.

Rotation E utilizado para indicar como o campo esta sendo criado. Em 0º o cartão ficara em pé ( Retrato ) em 90º o 
cartão ficara deitado ( Paisagem )

Font/Bar/Mag Indica que tipo de fonte de texto e código de barras e qual trilha magnética estará sendo gravada.
As fontes de texto vão do tamanho 8 ao 22.
As fontes de código de barras podem ser do tipo code 39 e interleved 2of5 10 mil e 20 mil.
As trilhas de tarja magnética podem ser trilha 1,2 e 3.

Obs.: O código de barras Interleved 2 of 5 só esta disponível na eprom 2.05

Data/Prompt  Nesta posição poderá ser colocada a legenda do campo criado ( Nome:), o data que ficará fixo ao 
layout ou ainda a posição do campo a ser linkado.

Y Position Determina a posição Y do campo no cartão

X Position Determina a posição Y do campo no cartão



Height Determina a altura do campo no cartão está função somente deve ser utilizada em código de barras e Photos.

Menu Graphics
  
Neste menu você ira armazenar os gráficos ( Logomarcas, Artes de fundo ) para a criação dos cartões.

Procedimento para armazenar um gráfico na Presto System

1º Criar o gráfico no formato JPG 16 milhões de cores com no máximo 65 KB de tamanho e resolução de 300 dpi.
2º  Conectar o cabo serial que vem junto da impressora na porta serial do computador e na porta da camera digital. O 
cabo que acompanha a impressora possui 2 pontas DB9, se sua saída serial e DB25 ou de outro tipo você deverá 
adquirir um adaptador para poder conectar ao seu computador.
3º Configurar o item serial port da impressora e a porta serial de seu computador conforme especificações abaixo.
4º Executar o aplicativo Presto Loader que segue juntamente com a impressora, e deve ser instalado em seu 
computador. 
5º Selecione o arquivo JPG que deseja enviar para a impressora através do botão FILE, em seguida indique qual 
porta serial você estará utilizando para enviar o arquivo e a velocidade de envio que deve ser 19200.
6º Vá até o menu Graphics da impressora e digite o nome do gráfico que estará sendo armazenado na posição em que 
desejar.
7º Click no botão SEND é o arquivo ira ser enviado para a impressora. Quando terminar o envio na posição do gráfico 
devera aparecer a mensagem graphic storage, e devera retornar o nome que você determinou.

Caso apareça a mensagem JPG ERROR ABORT verifique todas as configurações pois houve problemas de 
comunicação. Para apagar um gráfico pressione as teclas Ctrl e Del juntas, com o cursor sobre o gráfico que deseja 
apagar.

Menu Serial Port

Neste menu você ira configurar a comunicação entre a impressora e o computador.

Utilizar a seguinte configuração tanto para a impressora quanto para o computador:

Baud Rate : <19200>
         Parity: <None>
   Data Bits: <8>
    Stop Bits: <1>

          Flow Control: <Xon/Xoff>
 Serial Test nesta posição você pode efetuar um teste para verificar se está tendo comunicação.

No computador estas informações serão configuradas nas propriedades da porta serial que esta dentro do sistema que 
fica no painel de controle do windows.


