
Konfiguracja drukowania do pdf i wysyłania mailem w programie izissoft profit

Do tworzenia dokumentów w pdf niezbędne jest ściągnięcie darmowego oprogramowania do tworzenia pdf –
program bullzip. Można go pobrać np. stąd:

http://www.instalki.pl/programy/download/Windows/odczyt_edycja_pdf/Bullzip_PDF_Printer.html

Drukowanie do plików pdf.

Aby drukować do pdf wystarczy zainstalować program bullzip. Po instalacji wybierając drukarkę bullzip,
automatycznie będzie tworzył się wskazany plik pdf.

Jeżeli drukarka bullzip nie będzie ustawiona jako drukarka domyślna, należy wejść najpierw w podgląd
wydruku, nacisnąć konfigurację (klawisz zaznaczony niebieską obwódką), wybrać bullzip, a następnie
nacisnąć drukuj (klawisz owinięty czerwoną obwódką). Plik pdf utworzy się we wskazanym miejscu.
W ten sposób można dokumenty aarchizować lub np. wysłać kontrahentowi lub księgowej pocztą
elektroniczną.



Konfiguracja programu bullzip - konieczna jedynie w przypadku, gdy zamierzamy szybko –
jednym przyciskiem - wysyłać pliki pdf mailem)

→1. Po pobraniu i zainstalowaniu należy wejść w konfigurację programu, w tym celu wchodząc w menu start 
→ →bullzip  pdfprinter  opcje

2. Następnie należy ustawić opcje jak na zdjęciu poniżej:

Nazwa pliku określa, gdzie będzie tworzył się plik pdf. Plik ten będzie później wykorzystywany także jako
załącznik do wysłania poczty email do klienta. Podana lokalizacja jest przykładowa, może być to wskazanie
na dowolną inną lokalizację, jednak jej zmiana musi być także przeniesiona do programu izissoft profit (o
czym w dalszej części dokumentu).

3. Należy odznaczyć także „potwierdź nadpisanie”. Powoduje to, że w pliku z pkt 2 zawsze będzie zapisana
ostatnio drukowana faktura.

4. Jeżeli nie chcemy oglądać pdf'a, którego aktualnie drukujemy, należy odznaczyć opcję otwórz dokument
po utworzeniu.

Konfiguracja programu izissoft profit



Należy wpisać dokładnie ten sam plik, który wskazano w pkt.2 konfiguracji bullzip. Drugim parametrem jest
czas, jaki odczekuje proces przygotowania email na druk pdf'a. W większości przypadków 1 sekunda będzie
czasem wystarczającym, jednak w przypadku wolnych komputerów być może będzie konieczność jego
zwiększenia. Należy to sprawdzić, przyglądając się wysyłanym mailom, czy wysyłają aktualny plik, czy też nie
następuje próba wysłania poprzednio przygotowanego.

Wysyłanie faktury emailem (niezbędna wersja izissoft profit w wersji co najmniej 3.04 oraz zainstalowany i skonfigurowany

program pocztowy w systemie windows, rekomendowany outlook express)



Jeżeli klient w kartotece klienta ma skonfigurowany adres email, wiadomość zostanie przygotowana
automatycznie, jeżeli nie program zapyta o adres email klienta.



Jeżeli mail nie zostanie wpisany otrzymamy komunikat maila nie wysłano.

I zapytanie programu pocztowego

Po kliknięciu wyślij kontrahent otrzyma maila.


