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Drukuj na etykietach Avery Zweckform  szybko i łatwo 
przy użyciu darmowych szablonów i oprogramowania. 
Niezależnie od tego, czy zadrukowujesz etykiety adresowe, 
drukujesz swoje wizytówki, czy oznaczasz segregatory 
– z naszym wsparciem i oprogramowaniem na pewno 
zakończy się to sukcesem!

Profesjonalny efekt 
szybko i łatwo – 

z darmowym oprogramowaniem         
Avery® Design & Print

www.avery-zweckform.pl
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Używaj naszego 
przewodnika 
po szablonach 
i oprogramowaniu 
bezpośrednio na naszej 
stronie poprzez system 
szybkich linków 

CO JEST WŁAŚCIWYM NARZĘDZIEM DLA MNIE?

WYBIERZ NARZĘDZIE, ZAPROJEKTUJ, WYDRUKUJ – GOTOWE!

Szybko i łatwo osiągnij profesjonalne rezultaty z naszymi darmowymi szablonami 
i oprogramowaniem do projektowania i druku.

Zobacz, jakie to łatwe:: 
Na podstawie 4 prostych pytań nasz przewodnik znajdzie najbardziej odpowiednie 
narzędzie dla Ciebie. 
Próbuj śmiało! Tabela poniżej pokazuje zbiór cech wspólnych i różnic:

Avery®

 Design & Print 
Avery® Assistant 

dla Microsoft® Offi ce
Szablony Avery®

dla Microsoft® Word
Szablony Avery® 
dla Google Docs

Darmowe ✔ ✔ ✔ ✔

Wymagania techniczne

Zastosowanie Online ✔ ✔

Zastosowanie Offl ine (instalacja lokalna) ✔ ✔

dla Windows ✔ ✔ ✔

dla Mac-a ✔ ✔

dla Tabletu ✔

Obsługiwane przeglądarki (Firefox, Chrome, IE) ✔ ✔

Co można z tym zrobić?

Wprowadzać teksty, zdjęcia i obiekty ✔ ✔ ✔ ✔

Import danych z Excell-a ✔ ✔

Korespondencja seryjna ✔ ✔ ✔

Generowanie numerów seryjnych ✔

Generowanie kodów kreskowych ✔ ✔

Generowanie kodów QR ✔

Zapisywanie swoich projektów w Internecie ✔ ✔

Przenoszenie projektu do innych produktów ✔

W skrócie:
•  Avery® Design & Print 

– kreatywne i kompleksowe rozwiązania projektowe.
•  Avery® Assistant dla Microsoft® Office 

– idealne wsparcie dla profesjonalnej korespondencji seryjnej.
•  Avery® Templates dla Microsoft® Word 

– Idealne rozwiązanie dla prostych wymagań projektowych (np. etykiet adresowych). 
•  Avery® Templates dla Google Docs 

– łatwe projektowanie dokumentów Google Docs (w tym z użyciem funkcji korespondencji seryjnej).
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DESIGN & PRINT ONLINE 

AVERY® DESIGN & PRINT

Projektuj i drukuj na etykietach Avery Zweckform z naszym oprogramowaniem Avery® Design & Print 
online, offline lub za pomocą tabletu – szybko i łatwo, niezależnie od potrzeb i okazji. Aby uzyskać 
doskonałej jakości wydruk, stosuj wyłącznie produkty Avery Zweckform.

Gotowe do użycia szablony premium
• Ponad 1.000 pustych szablonów
• ponad 800 gotowych projektów

Design and Print „Gdziekolwiek“
• zawiera funkcję aktualizacji online
• Dostęp do zapisanych projektów
• Offline, Online lub poprzez App

Funkcje oprogramowania
• zawiera funkcję korespondencji seryjnej
• generator kodów kreskowych i QR
 (ponad 10 różnych typów kodów kreskowych)
• Generator numerów seryjnych i wiele innych

Dostosowywanie rysunków i zdjęć
• Ustawianie przezroczystości
• Zmiana koloru
• Import standardowych formatów graficznych (jpg, 

png, etc.)
• Import plików użytkownika Design Pro (*pliki .zdl)

Standardowe cechy projektowania:
• Połówkowe, okrągłe i owalne ramki tekstowe
• Regulacja parametrów tekstu (stopień, interlinia, 

etc.) 
• Obrót obiektów
• Funkcja Multi-Layout (indywidualny projekt 

każdego produktu)
• Dokładne pozycjonowanie obiektów (funkcja 

automatycznego wyrównywania)
• Opcja łatwego kreatora edycji (krok-po-kroku)

AVERY® DESIGN & PRINT – CD-ROM + ARKUSZE ETYKIET

ADP5000
1 CD-ROM z oprogramowaniem Avery® Design & Print, 
4 darmowe arkusze (etykiety adresowe, etykiety do oznaczania, 
identyfi katory imienne i wizytówki)

biały 4 • • • •

Art Nr Opis Kolor Zawartość/
Liczba arkuszy

Technologia
 I    L    K   CL

•  Wersja Design & Print do sprzedaży zawiera dodatkowe, stylowe projekty gotowe do użycia
•  Wszechstronne funkcje projektowania (patrz szczegóły powyżej)

Wymagania systemowe:  Microsoft® Windows® Version 8 i 7, Vista, XP, Adobe Acrobat Reader, dostęp online do aktualizacji, 
minimum 500 MB dostępnej powierzchni na dysku twardym, minimum 1024x768 rozdzielczość ekranowa, napęd CD ROM

AVERY® DESIGN & PRINT APP DLA TABLETÓW

Zaprojektuj swoje etykiety i inne produkty biurowe będąc w drodze.
Dodatkowe funkcje:

•  Setki wstępnie zaprojektowanych szablonów – bardzo łatwe dostosowywanie i personalizacja.
•   Możesz zapisywać etapy swojej pracy jak i efekt końcowy na Twoim osobistym koncie MyAvery 

i wywoływać je kiedy chcesz do edycji lub druku.
•   Funkcje korespondencji seryjnej wraz z funkcją importu danych adresowych, znaków firmowych 

lub zdjęć i w dowolnej chwili je edytować lub wydrukować.
 
Dostępne za darmo:

Dalej! Spróbuj!

NOWE
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MICROSOFT® – WSPARCIE POBIERANIA

Pobierz ostatnią wersję 
tutaj:

Idealne rozwiązanie w przypadku prostych wymagań projektowych (np. etykiety 
adresowe) – dla początkujących

pobierz pusty szablon dla Microsoft® Word pod adresem: www.avery-zweckform.pl, 
jeśli potrzebujesz szybkiego rozwiązania przy projektowaniu etykiet Avery Zweckform.

Pobierz szablon Otwórz Word Wprowadź tekst, wydrukuj 
– gotowe!

SZABLONY AVERY® DLA MICROSOFT® WORD

Jak to działa:

ZA DARMO, 
SZYBKO, ŁATWO

Idealne wsparcie dla profesjonalnej korespondencji seryjnej. 

Zaimortuj adresy / listy adresowe z Microsoft® Excel i wydrukuj je 
w Microsoft® Word.

Po prostu oszczędzasz czas!

Wybierz produkt Wybierz opcję etykietowania Wprowadź tekst lub podlinkuj 
dane, wydrukuj – gotowe!

ASYSTENT AVERY® DLA MICROSOFT®  OFFICE

Jak to działa:
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GOOGLE DOCS DO POBRANIA

SZABLONY AVERY® DLA GOOGLE DOCS

Zapisz dane w tabeli Google

Wybierz tabelę Google i wybierz 
nagłówek kolumny

Stwórz dokument tekstowy Google, 
Kliknij w dodatek w rejestrze
(wybierz etykiety seryjne Avery)

 Zacznij korespondencję seryjną

Kliknij na „Stwórz nową korespon-
dencję seryjną“ i wybierz produkt

Włóż arkusz z etykietami 
do drukarki i zacznij drukować

Jak to działa:

Łatwy w obsłudze dodatek do korespondencji seryjnej Avery® dla Google Docs

Projektuj i drukuj etykiety adresowe Avery® lub identyfikatory imienne w dokumencie tek-
stowym Google Docs  wraz z funkcją korespondencji seryjnej np. aby przygotować Twoją 
następną konferencję.

Dodatek ten jest przeznaczony do prostych dokumentów, które zawierają tylko tekst, 
w przypadku potrzeby bardziej twórczych projektów zalecamy Avery® Design & Print.

JAKIE TO PROSTE!

Przy okazji:

Znasz nasz przewodnik krok po kroku dla Avery® Design & Print oraz inne rozwiązania odnośnie 
szablonów i oprogramowania? Na stronie www.avery-zweckform.pl wejdź w zakładkę „Projekty
 i pomysły – Krok po kroku” i przeczytaj pomocne wskazówki.
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