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EasyRibbon
D e t e r g anske enkelt med Easyri bbon
Easyribbon programmet er det ultimative værktøj for dig, som skal lave alle former for bånd, hurtigt og effektivt.
EasyRibbon er så enkelt at lære, at alle kan printe de flotteste bånd i løbet af
minutter.
Programmet er opbygget med selvforklarende tekster, der viser alle funktioner.
Du flytter bare musen hen over skærmen og straks viser programmet automatisk
de forskellige funktioner.
Du kan vende, dreje og flytte alt tekst og billeder i alle retninger, forstørre tekst
og billeder til netop den størrelse, som passer på dit bånd, blot ved at trække
med musen. Du designer båndet direkte på skærmen og ser hele tiden det rigtige
størrelsesforhold. Der er ingen begrænsninger med Easyribbon. Alt hvad du har
brug for som professionel båndleverandør, kan programmet lave for dig.
Benyt alle skrifttyper i Windows på dine bånd, lav skygger på dine skrifttyper eller forskellige rammer om bogstaverne. Få Easyribbon til automatisk at skrive din
valgte skrifttype som streger, udfyldt med farve, med mønster eller at lave flotte
farveovergange i teksten, kun fantasien sætter grænser.
Du kan blande en hvilken som helst farve direkte i programmet og benytte den
på dine bånd. Der er ingen begrænsninger på mulighederne i Easyribbon for at
lade kreativiteten slippe løs og lave netop det bånd dine kunder efterspørger.
Du kan bruge mange forskellige slags billeder og symboler i Easyribbon. Billeder
kan bruges direkte fra digitale kameraer, Internettet eller de mange billeder/
symboler, der medfølger i Easyribbon programpakken. Der er f.eks. både kors,
blomster, duer og sportssymboler.
Uanset båndets bredde eller længde kan du zoome i programmet og se en del
af båndet eller hele båndet. Easyribbon viser på en lineal præcis hvor du er på
båndet. Uanset zoomniveau fastholder Easyribbon automatisk det korrekte størrelsesforhold.
Alle bånd, som er designet i Easyribbon kan gemmes og genbruges uendeligt.
Easyribbon sætter nye standarder for brugervenlighed, fleksibilitet og enkelhed.
Trods de mange avancerede muligheder, er det legende let og logisk at udnytte
alle programmets muligheder. Alle de normalt svære og tidskrævende ting i et
program, er i Easyribbon gjort automatisk.

Flere printertyper, flere muligheder
Med Easyribbon kan du benytte både termoprinter og farve laserprinter. Begge
typer printer lynhurtigt og med et knivskarpt print.
Termoprinteren kan kun trykke guld eller sølv, men lægger et lag på båndet så det
fremstår gyldent som guld eller blankt som sølv. Termoprinteren skriver på en lang
rulle, der indsættes i printeren. Afhængig af printer kan den skrive op til 12 cm.
eller 20 cm. brede bånd og 200 cm. i længden Den kan skrive på flere forskellige
kvaliteter af båndtyper. Termoprinteren kan kun trykke bånd og den kan ikke bruges til almindelige skilte og tekstbehandling.
Farve laserprinteren giver mange flere muligheder, der kan trykkes bånd i alle farver
og bredder. Der kan printes firmalogoer, billeder fra digital kameraer, tekst alt sammen med hele farvepaletten. Længden kan maximalt være 120 cm og en bredde op
til 21 cm. Laserprinteren fødes med bånd i den korrekte længde. Guld-, og sølvtryk
fremstår med mindre glans end på termoprinteren. Laserprinteren kan bruges til alt
dit almindelige kontorarbejde også. Du kan skrive forretningsbreve og reklameskilte
til forretningen, alt sammen i farver og på almindeligt papir.
Giv dine og andres varer en højere værdi med et bånd
Du kan tilbyde dine kunder er bredere sortiment og skabe et betydeligt mersalg.
Der er mange penge at tjene ved at kunne fremstille professionelle bånd tilpasset
dine kunders behov. Det er langt mere end kun bånd til bårebuketter og kranse.
Trykte bånd kan bruges i alle sammenhænge, hvor en særlig begivenhed skal markeres; dåb, konfirmation, sportsarrangementer, gaver, bryllupper, lancering af nye
produkter, buketter til Mors dag, kærlighedsbånd, osv.
Easyribbon revolutionerer den måde hvorpå det er muligt at lave bånd. Det er legende let i programmet at designe hvilket som helst bånd og lynhurtigt få det trykt,
klar til kunden med det samme.
Easyribbon øger din indtjening
Udvid dit forretningsområde, tilbyd kunderne mere, skab et betydeligt mersalg og
tjen mere på de bånd, du allerede sælger i dag. Der er både mange penge at tjene
og spare ved eget båndtrykkeri.
• Slut med forsinkede eller fejlleverede bånd
• Slut med bånd, der har stavefejl
• Slut med dyrt tryk ude i byen
• Slut med 2-3 dages ventetid
• Slut med ventetid i telefonen, faxen eller e-mail
Lave print omkostninger
Både termo- og laserprint er nemmere, hurtigere og enklere end andre printsystemer til båndproduktion. Begge printertyper rummer forbrugsstoffer til mange print
hvilket giver en mere effektiv produktion. Omkostningerne pr. bånd udgør derfor et
minimum.
Ny program-, og printteknologi
IT virksomheden Brandsoft og printer leverandøren OKI og Citizen, har i samarbejde
med leverandører af bånd udviklet denne løsning, så den passer præcis til produktion af bånd. Bånd kan produceres hurtigt og til de laveste mulige omkostninger.
Printerne er kompakte og velegnede til mindre kontorer. Med de anbefalede bånd,
som lagerføres af din båndleverandør, får du holdbare bånd i uovertruffen kvalitet.

