ระบบซอฟแวรสําหรับการพิมพ FORMAT
FORMAT เปนระบบซอฟแวรทใี่ ชสําหรับวางโครงหนาเอกสาร ( document composing editor ) สําหรับ
ประกอบขอมูลคอมพิวเตอร ( variable-data ) และรูปภาพ เขาดวยกัน และเรียงตอกันเขาเปนหนาๆตามลําดับ
โดยอัตโนมัติ โดยระบบซอฟแวรนี้จะประกอบหนาเอกสารตางๆดังกลาวเขาเปน file คอมพิวเตอรในรูปแบบ
ตางๆกัน แลวเปลี่ยนรูปแบบ File นั้นเปนรูปแบบที่เหมาะสําหรับการพิมพ เพื่อสงตอไปยังเครื่องพิมพดิจิตตอล ที่
สามารถพิมพเอกสารนั้นๆดวยการรับคําสั่งภาษาพิมพที่ระบบ FORMAT กําหนดไวไดโดยอัตโนมัติ
ระบบพิมพ Variable-Data ของ FORMAT ( Variable-Data Printing, or VDP ) นี้บางครั้งจะเรียกวา ระบบ
พิมพ Variable Information ( Variable Information Printing or VIP), ซึ่งโดยทั่วๆไปหมายถึง ระบบ
ซอฟแวรที่ใชสําหรับสรางสื่อสิง่ พิมพใหมีรูปแบบเปนไปตามตองการอันหลากหลายได แตในความหมายเฉพาะ
นั้น ระบบพิมพ Variable-Data ของ FORMAT หมายถึงระบบซอฟแวร สําหรับผลิตเอกสารสําหรับสงไปยัง
ลูกคาเปาหมายตางๆตามระบบการตลาดแบบขายตรง ( direct-mail marketing materials ) ระบบซอฟแวร
Variable-data นั้นโดยทั่วไปจะสง file แบบ PostScript files ไปยังโปรเซสเซอรทส
ี่ ราง file แบบภาพราสเตอร
( Raster Image Processor; RIP), ซึ่งขั้นตอนการทํางานนี้ จะมีการแทนคา ชื่อลูกคา และการขึ้นคํากลาวนํา

ตอลูกคาแตระรายตามความเหมาะสม ลงไปในแตละชองวางของรูปแบบของจดหมายมาตรฐานที่เราไดสรางขึ้น
นั้น เรียงลําดับกันไปของลูกคาแตละราย ซึ่งโดยทั่วไป แลว ชื่อ และขอมูล variable ตางๆ นี้จะปอนเขาสูระบบ
ซอฟแวรที่ใชสําหรับวางโครงหนาเอกสาร ( document composing editor ) นึ้ ขอมูลคอมพิวเตอรจะถูก
ปอนเขาไปในรูปแบบระบบฐานขอมูล database.
ระบบซอฟแวร FORMAT เปนเครื่องมือที่ใชสําหรับวางโครงหนาเอกสาร ( document composing editor )
สําหรับประกอบขอมูลคอมพิวเตอร และรูปภาพนี้ เปนระบบซอฟแวรที่มีประสิทธิภาพสูง เปนมิตรกับผูใช ใชงาน
งาย ในการออกแบบใช สถาปตยระบบปกิสัมพันธโตตอบกับผูใชแบบวีซีวิก WYSIWYG (What You See Is
What You Get) โดยผูใชไมจําเปนตองมีความรูดานภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร สามารถชมการสาธิต รูปแบบ
การทํางานตางๆของ FORMAT ไดโดยกด
ปุม Format’s Virtual Tour บนเวปนี้

การใช Format ในงานบริษัทและแผนกตางๆ
ระบบซอฟแวร Format สามารถควบคุมสั่งโดยใชบรรทัด
ของคําสั่งใหทํางานจากจออืน
่ ( background ) และ
สามารถควบคุมใหทํางานจาก Web Server หรือโดยระบบ
จัดการเอกสาร online ระบบซอฟแวร FORMAT
เหมาะสมสําหรับใชในงาน call centers, การคนหาทาง
อินเตอรเน็ตและการสอบถามปญหาตางๆทางอีเลคโทร
นิคสดวย แผนกการตลาด สามารถใช Format สําหรับ
พัฒนาวางโครงหนาเอกสารสําหรับลูกคาแตละรายไดโดย
การใชระบบ dynamic images และ/หรือ text blocks โดย
ไมจําเปนตองพึ่งแผนกโปรแกรมเมอรชวย
ระบบซอฟแวร Format นั้นมีความยืดหยุนมากในการใชใน
งานดานการสรางเอกสารและสามารถประยุกตใชกับงาน
ปจจุบันของแผนกตางๆ สามารถวางโครงสรางเอกสาร
หลากหลายรูปแบบรวมทั้งงานทางดาน โครงขาย
Network, อินเตอรเน็ต หรือ Call Center.
ณ ระดับแผนก สามารถใชระบบซอฟแวร Format รวมกับ
ระบบซอฟแวรควบคุมลําดับงานการพิมพ เพื่อการบริหาร
จัดการงานพิมพนั้นใหมีประสิทธิภาพและคํานวณคาใชจาย
การใชเครือ
่ งพิมพตางๆได
ระบบซอฟแวร Format มีความยืดหยุนสูงในการใช
สําหรับงานวางโครงหนาเอกสาร ( document
composing editor ) สําหรับประกอบขอมูลคอมพิวเตอร
( variable-data ) และรูปภาพ เขาดวยกัน และเรียง
เอกสารของแตละลูกคาตอกันเขาเปนหนาๆตามลําดับโดย
อัตโนมัติ รวมทัง้ ใชสําหรับปรับปรุงงานที่ออกแบบโครงหนา
เอกสารไวแลวใหมีรูปแบบที่เหมาะสมตามความตองการ
ยิ่งๆขึ้นไป ระบบซอฟแวร Format มีระบบ edit เอกสารที่
สามารถวางโครงหนาเอกสารใหมีรูปแบบกราฟฟกสทท
ี่ ันสมัย
และสามารถบันทึกขอความเขาไปใน file ไดทั้ง ขอความที่มี
ระบบ fixed และdynamic (overflow) contents เมื่อทานใช
ระบบซอฟแวร Format สําหรับงานเอกสารสําหรับงานพิมพ
ของทาน เอกสารทีท
่ านผลิตจะมีรูปแบบสวยงาม สามารถ
ผลิตเอกสารงานพิมพในเวลาอันสัน
้ และคาใชจายต่ํา จาก
เอกสารทีส
่ ําแดงไวบนดานซายมือนี้ ทานจะเห็นวาระบบ
ซอฟแวร Format จะเพิ่มเครื่องมือในการวางโครงหนา
เอกสารไวใหใช เชน เครื่องมือสําหรับรูปภาพ images
(ชนิดโลโก logotype, กราฟฟกส graphics และลายเซ็น
signature), กราฟแทง และและกราฟวงกลม , การวาง
หมายเลขหนาเอกสารทั้งบนดานบนของเอกสารหรือทาง
ดานลางของเอกสาร , กลองกรอกขอความ, การวาดรูป
วงกลมตางๆและวาดลายเสนตางๆ การวางรูปแบบเอกสาร
การใส ที่อยูบนเอกสาร และกลองขอความตางๆ เครื่องมือ
หมุนรูปภาพสําหรับหมุนทั้งรูปภาพและตัวหนังสือ รวมทั้งการ
วางบารโคดรูปแบบตางๆบนหนาเอกสาร

ระบบซอฟแวร Format มี่ระบบปฏิสม
ั พันธโตตอบและเปนมิตรกับผูใช ใชงานงายเหมือนการใชโปรแกรมงาน
พิมพเอกสารโดยทั่วไป FORMAT มีเครื่องมือที่ชวยใหทานสามารถใชออกแบบวางโครงหนาเอกสารของทาน
ใหเสร็จไดโดยงายและรวดเร็ว เพียงทานใช mouse กดไปบนบนพื้นที่ที่วางบนหนาจอคอมพิวเตอรของทาน
หรือ กดลงไปบนเครื่องมือนั้นๆ ทานสามารถสรางและแกไขหรือปรับปรุงคุณสมบัติของงานสวนนัน
้ ๆได
คุณสมบัติของงานสวนนัน
้ ๆอาจเปน รูปแบบของตัวอักษรที่ใช สี ตําแหนงทีว่ างขอความอักษรนั้นๆบนเอกสาร
การหมุนภาพและตัวอักษรในมุมตางๆ เปนตน ระบบซอฟแวร Format มีระบบ text field ที่ทรงคุณภาพที่ทาน
สามารถเลือกใชคําสั่งแบบ ประโยค conditional logic sentences ได ขอใหทานอยาเพิ่งตกใจ ถาทานไมมี
ความรูทางโปรแกรมคอมพิวเตอร ไมตองกังวล เพราะระบบซอฟแวร FORMAT ที่ทานใชจะมี editor ที่ชวยให
ทานใสขอ
 ความคําสั่งดังกลาวนั้น ซึ่งมีวิธีการใชที่งายมาก
ภาษาที่ใชในระบบซอฟแวร Format นั้น มีภาษาโปตุเกสและภาษาอังกฤษ แต บริษท
ั ซิรอ
ิ ุสไดเนนออกแบบ
ระบบซอฟแวร FORMAT ใหสามารถแปลไปใชกับภาษาอื่นๆไดอยางงาย ระบบซอฟแวร Format นั้นสามารถ
ติดตั้งใชบนคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่ใชระบบปฏิบัตก
ิ าร Unix หรือ Windows 9x, Me, 2000, NT และ XP .
ระบบซอฟแวร Format สามารถสราง file เอกสาร สําหรับงานพิมพ ( generates a variety of
printstreams ) รูปแบบตางๆได เชน : Xerox Metacode, AFP, IPDS, PCL, PostScript, และ PDF.
เนื่องจาก ระบบซอฟแวร Formatสารมารถติดตั้งใชบนระบบปฏิบัตก
ิ าร Windows ดังนั้น
ทานสามารถเลือกใช รูปแบบ ตัวอักษรภาษาตางๆไดตามปรารถนา ไมวาจะเปนรูปแบบ
ตัวอักษรแบบ True Type, Postscript หรือระบบ Open Type ไมวาทานมีความปรารถนา
รูปแบบตัวอักษรใดๆ FORMAT สามารถตอบสนองความตองการทานได

