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Comarch sPrint
Sprawne drukowanie i personalizowanie dokumentów
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Comarch sPrint
Usprawnij proces przygotowywania wydruków i zapanuj nad raportami operacyjnymi w swojej firmie dzięki no-
wemu rozwiązaniu w portfolio produktów Comarch służącemu do wydruków. 

Buduj dowolne wydruki i korzystaj z integracji z systemem ERP.

Narzędzie 
do wydruków

Ergonomia
i intuicyjność

Edytor dla każdego 
użytkownika

Webowy
interfejs

Standardowe
wydruki

Integracja
z ERP

Comarch sPrint to nowa jakość na rynku. Aplikacja umożliwia wydrukowanie dowolnego dokumentu na podstawie 
danych systemu źródłowego zarówno na drukarkę fizyczną jak i do pliku.

Rozwiązanie daje również możliwość dowolnego personalizowania swoich wydruków, jak również tworzenia 
własnych szablonów w intuicyjnym Edytorze. 

Comarch sPrint to narzędzie ergonomiczne i intuicyjne. Wykorzystanie webowego interfejsu oraz szeregu udogod-
nień takich jak m.in. zastosowanie funkcji drag&drop sprawia, że użytkownik z łatwością zbuduje nowy szablon 
lub zmodyfikuje istniejący. Dzięki temu z aplikacji może korzystać każdy, również osoby mniej zaawansowane 
technicznie.

Aplikacja jest dostępna w wersji zintegrowanej z systemami Comarch ERP. W ramach tej integracji są dostępne 
zestawy gotowych standardowych szablonów z najczęściej używanymi typami dokumentów. Ponadto, Comarch 
sPrint będzie także dostępny w wersji Standalone.
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Comarch sPrint w wersji zintegrowanej z ERP 
Comarch sPrint to narzędzie kompleksowe, a wśród podstawowych elementów wchodzących w jego skład na-
leży wyróżnić: silnik do wydruków uwzględniający potrzeby klientów oprogramowania Comarch ERP, Połączenia 
oraz Edytor. Dodatkowo aplikacja daje możliwość korzystania z gotowych szablonów wydruków standardowych. 

Dzięki modułowi Połączenia użytkownicy mogą łączyć się z dowolnym źródłem danych typu MSSQL lub POST-
GRESQL. Aby jeszcze bardziej ułatwić dostęp do potrzebnych danych, poza możliwością zastosowania własnych 
zapytań SQL, udostępniony został również przystępny kreator SQL, dzięki któremu zaczytywanie wybranych pól 
z bazy danych nie wymaga zaawansowanej wiedzy informatycznej.

Edytor Comarch sPrint to miejsce, dzięki któremu każdy użytkownik może nie tylko personalizować szablony 
wydruków zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem, ale również samodzielnie tworzyć szablony wydruków od 
podstaw. Edytor pozwala m.in. na: dowolne formatowanie tekstu, zarządzanie sekcjami wydruku, tworzenie tabel, 
dodawanie obrazów, kodów kreskowych czy QR.

Dodatkowym komponentem Comarch sPrint w wersji Standalone będzie Repozytorium, czyli miejsce, w którym 
przechowywane będą utworzone szablony i połączenia przez nie wykorzystywane. Repozytorium umożliwi ła-
twe zarządzanie wydrukami dzięki strukturze katalogowej, która ułatwi grupowanie szablonów w odpowiednie 
foldery i podfoldery.

Połączenia 
do bazy danych

Gotowe wydruki

Silnik 
do wydruków

Edytor



4Comarch sPrint

Jak to działa krok po kroku? 
Zaloguj się na swoje konto w systemie ERP, wybierz odpowiedni moduł oraz jeden z przygotowanych przez 
specjalistów Comarch standardowych szablonów lub swój własny wykonany w Comarch sPrint, skonfiguruj po 
stronie ERP jak dotychczas i drukuj!

W celu stworzenia własnego wydruku od podstaw:

A. Zdefiniuj połączenie do wybranej bazy danych i wybierz interesujące Cię pola i tabele oraz dodaj potrzebne 
parametry SQL

B. Stwórz własny szablon w intuicyjnym Edytorze i dowolnie personalizuj swój dokument: 

 � Zarządzaj sekcjami wydruku 

 � Twórz tabele 

 � Rozbudowuj wydruk dołączając 
dowolne pola z bazy danych 

 � Dodawaj grafiki, kształty, załączniki 
oraz pola tekstowe

 � Skorzystaj z różnorodnej gamy 
formatowania tekstu 

 � Załączaj podszablony 

 � Twórz oraz udostępniaj miary wyliczane 

 � Korzystaj z kodów kreskowych oraz kodów QR 

 � Definiuj własne parametry lub 
skorzystaj z istniejących

 � Korzystaj z opcji grupowania i filtrowania danych

 � Dodawaj warunki widoczności warunkowej

 � Korzystaj z funkcjonalności pre-printed form 

C. Sprawdź w trybie „Podgląd wydruku” jak prezentują się wprowadzone zmiany 

D. Udostępnij dokument do jednego z formatów: .pdf .xls .xlsx lub .sp (rozszerzenie plików stworzonych 
w Comarch sPrint) 

E. lub Zdefiniuj własne ustawienia wydruku i drukuj!

Poznaj główne wyróżniki Comarch sPrint 

 z Wsparcie dla różnych źródeł danych 

 z Gwarancja stabilności i bezpieczeństwa

 z Integracja z systemami Comarch ERP 

 z Ergonomia pracy i intuicyjność 

 z Metoda drag&drop (przeciągnij i upuść) 

 z Webowy interfejs 

 z Ciągły rozwój funkcjonalny i dostęp 
do najnowszych wersji

 z Technologia i Pre printed form 
(druk na formularzach) 


