Bprint är ett program för
rationell produktion och
hantering av blanketter.
Med Bprint kan du själv
skapa de flesta typer av
blanketter som t ex fakturor,
beställningssedlar eller
hyresavier för OCR
läsning.
Blanketterna lagras i ett
centralt bibliotek på datorn
och läggs samman med texten först vid utskrift. Det
innebär att du slipper alla
problem med att förtrycka
och lagra brevpapper och
blanketter.

* Ett blankettset kan bestå av
flera olika sidor och ändå skrivas
ut i en följd.
* Snyggare utskrifter med perfekt
passning mellan blankett och textinnehåll.
Rationell blanketthantering
Bprint fungerar som ett centralt bibliotek för alla de blanketter, formulär, logotyper etc
som används i verksamheten.
Eftersom alla blanketter lagras i
datorn är de lätt åtkomliga och
ständigt aktuella.
Du behöver inget utrymmeskrävande blankettlager, du
undviker onödiga kostnader för
tryckning av blanketter och du
slipper de vanliga problemen med
makulatur vid uppdateringar.

* Ekonomisystem
* Diarieföringssystem
* Registerprogram
* Databas och 4GL-tillämpningar
Utskriftsmöjligheter
Ett vanligt användningsområde
för Bprint är utskrift av fakturor med logotype. Med
Bprint kan du få olika utseende
för första och följande sidor.
Varje handläggare kan dessutom få sitt eget namn och
direktnummer inlagt i sidhuvud respektive adressrad.
Med Bprint kan du även komplettera dina brevutskrifter med
en eller flera bilageblanketter,
som t ex en prislista, allmänna
avtalsvillkor eller ett ansökningsformulär.

Bprint
Bprint är särskilt användbart
inom offentlig förvaltning och
större företag där man ofta
använder många olika blanketter.
I denna miljö ger Bprint en rad
viktiga fördelar:
* Enkelt att skapa nya blanketter
som är skräddarsydda för den
egna verksamheten.
* Snabb och enkel uppdatering.
* Ett centralt blankettförråd
som är lätt tillgängligt från alla
applikationer.
* Logotyper och bilder kan
scannas in till Bprint för att ge
dina blanketter ett professionellt
utseende.

Dessutom innebär Bprint ett
bättre utnyttjande av befintliga
resurser, genom att påtagligt
underlätta en gemensam användning av laserskrivare.
Bprint har många
användningsområden
Bprint kan användas tillsammans med alla typer av programvaror och ger då ett mervärde i
form av blanketthantering, typsnittshantering och användning
av logotyper
Här är några exempel på
program som med fördel kan
användas tillsammans med
Bprint:

Du kan också få olika utseende
på original och kopia i ett
blankettset samt styra pappersvalet för en skrivare med flera
magasin och om skrivaren
klarar det, kan du även skriva
ut dubbelsidigt.
Skrivare
Bprint kan användas tillsammans
med alla laserskrivare som emulerar HP eller Canon.
Bprint producerar till dessa skrivare en mycket kompakt skrivarkod, vilket ger snabba utskrifter
även i LAN med långsam kommunikation. En typisk fakturablankett gjord i Bprint tar inte
större utrymme än ca 1 kB exkl
ev logotype.

