چگونه
هزینه چاپ را
محاسبه کنیم؟
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امکان ( Multi Priceچند قیمتی) در نرمافزار ترام (محاسبه براساس مرجع قیمتهای مختلف) صفحه2
تعرفه قیمت خدمات پوشش ها در چاپ سیرنگ صفحه2
از زبان کاربران تــرام :

بار سنگینی از دوش ما برداشته شد
یکی از سختیهای کار ما در کانون تبلیغاتی که چند سالی از
راهاندازی آن میگذشت ،دادن استعالم قیمت بود .البته با سعی و
تالش این کار را یاد گرفته بودم ،اما کانون تبلیغاتی ما کوچک است
ً
و کارها را عمدتا خود من و همسرم انجام میدهیم .بنابراین هم
کار خسته کننده محاسبه هزینه سفارشات به عهده من بود و هم
طراحی و نظارت بر چاپ.
محاسبه هزینه چاپ توسط همسرم کاری نشدنی بود .سادهتر این که
محاسبه سفارشات چاپی چندان در حوصله خانمها نیست .به ناچار وقت زیاد صرف کاری میکردم که در بسیاری موارد بیحاصل بود.
نرمافزار ترام راه فوقالعادهای بود که به یکباره مسیر سخت کاری را برایمان سادهتر کرد .در حال حاضر محاسبه هزینه چاپ توسط
همسرم انجام میشود .دقیق و با جزئیاتی که به هیچ عنوان قبل از این نداشتیم .همه فا کتورها ذخیره شده ،محاسبه به کاری ساده
و بدون دردسر تبدیل شده است .از صمیم قلب سپاسگزار گروه پژوهشی عفراوی هستیم.

برای محاسبه دستی سفارشات چاپی به چه چیزهایی نیاز داریم؟
محاسبه چاپ هم گاهی شبیه به آشپزی میشود ،یعنی مواد و لوازمی نیاز دارد .برای شروع
محاسبه هزینه كارهای چاپی با نظم و ترتیب و به شکل کالسیک موارد زیر را در نظر داشته باشید.

تهیه زونکن یا کالسور

میخواهیم به کارمان نظم دهیم و بایگانی خوبی از محاسبات داشته باشیم .قبل از هر
چیز یک زونکن به همراه کارتهایی که صفحات مختلف را از هم جدا کند ،تهیه نمایید .در
بخشها و صفحات مختلف موارد زیر را قرار دهید:
 -1فهرست مندرجات
 -2فهرست کلیه کارهای طراحی تا چاپ
 -3جدولهای هزینه خدمات گرافیک و چاپ
 -4فرمهای مختلف
 -5فهرست مشتریان
 -6فهرست خدمات جدید بازار
 -7فرمهای پر شده
 -8جدولهای قیمت تمام شده
 -9بروشور کارگاههای مختلف
 -1فهرست مندرجات
تصور کنید که می خواهید کتابی تهیه نمایید که
حاوی فهرست عناوین یا مندرجات میباشد .فهرست زونکن
شما شبیه به عناوین کتاب خواهد بود همراه با ریز مندرجات.
ادامه در شماره آینده

سخن مدیریت گروه پژوهشی عفراوی

ا کنون فرهنگ استفاده از نرمافزار با تالش
سالیان سال ما ایجاد شده است .از همه کاربران
ترام که استفاده از نرمافزار موجب رونق کسب
و کارشان شده است تقاضا دارم نرمافزار را به
دوستان و فعاالن دیگر معرفی نمایند تا سختی این
بخش کار برای دیگران هم سادهتر گردد.
بیایید تجربیات خود و اطالعات و دانش خود را در
صنف به اشترا ک گذاریم تا شاهد شکوفاتر شدن
خود باشیم.
رایگان به روز رسانی کنید(نسخه )3.1

پیشنهادهای پرکاربرد کاربران ترام نسخه  3/0به
شکل آپدیت رایگان آماده شد .این خبر از سوی گروه
پژوهشی عفراوی ،با سابقه بیش از  20سال در ارائه
خدمات آموزشی و کاربردی در زمینه گرافیک و چاپ
دریافت شد.
حدود سه سال پیش نرمافزار ساده و پرکاربرد ترام برای
محاسبه هزینه سفارشات چاپی توسط این گروه ارائه
شد و از آن پس به شکل پویا نسخههای به روز شده
نرمافزار در اختیار کاربران قرار گرفت .نرمافزار ترام ،به
دلیل قابلیتهای فراوان و خدمات پشتیبانی خوب ،به
سرعت در بین کاربران نفوذ کرد و میرود تا تبدیل به
یک فرهنگ شود.
تا قبل از ارائه نرمافزار ترام ،استفاده از نرمافزار برای
محاسبه هزینههای چاپ ،چندان معمول نبود .در
واقع سفارشات چاپی با فرآیند خسته کننده و غیر دقیق
دستی ،با تحمل سختیهای خود انجام میشد .اما از
زمانی که کاربران با سادگی و دقت توانستند محاسبات
پیچیده سفارشات چاپی را با ترام انجام دهند و اطالعات
را ذخیره و چاپ کنند ،فرهنگ به کارگیری نرمافزار در
محاسبه سفارشات چاپی در حال شکلگیری است.
در واقع بکارگیری تکنولوژیهای روز در صنعت چاپ،
راهگشای مشکالت جاری این صنعت خواهد بود.
تیم پشتیبان ترام در اواسط سومین سال خود به نیاز
کاربران همچون گذشته توجه کرد و پیشنهادهای
درخواستی کاربران را که کاربردیتر بود ،به شکل ارائه
نسخه رایگان در اختیار آنان قرار داده است.
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امکان ( Multi Priceچند قیمتی)
در نرم افزار ترام (محاسبه براساس مرجع قیمتهای مختلف)
یکی از قابلیتهای فوقالعاده در نرمافزار ترام امکان  Multi Priceیا چند قیمتی است.
به طور ساده ،شما میتوانید در هر فا کتور به میل خود تعیین کنید که مرجع قیمت
محاسبه هزینه چاپ کدام همکار (لیتوگرافی ،چاپخانه ،صحافی و یا  )...باشد.
تغییر مرجع قیمت برای هر فا کتور را میتوانید بارها و بارها انجام دهید.
به عنوان مثال در ثبت یک سفارش چاپی میتوانید تعیین کنید که کاغذ را از
«کاغذ فروشی باقری» تهیه کردهاید ،لیتوگرافی آن «راین» است ،چاپ را به چاپخانه
«ابیانه» سپردهاید ،پوشش سلفون و یووی را در چاپ «سیرنگ» انجام میدهید،
جعبهسازی شما «فالنی» است و الی آخر .و با یک کلیک سفارش شما براساس
قیمتهای مراجعی که شما مشخص کردهاید محاسبه و فا کتور نهایی به تفکیک

صادر میشود.
ممکن است قیمت یکی از مراجع تعیین شده توسط شما به دالیل مختلف همچون
کیفیت باال ،مناسب این سفارش نباشد و کافی است فا کتور مربوطه را انتخاب و
ً
ویرایش نمایید و مجددا مرجع محاسبه آن را تغییر دهید تا فا کتور مربوطه براساس
مرجع جدید محاسبه و صادر شود.
فرآیند چنین کاری در چند ثانیه انجام میشود اما در محاسبات دستی ا گر نگوییم
غیر ممکن ،زمانبر خواهد بود بطوری که گاهی به آن فکر هم نمیکنیم.
در نرمافزار ترام ،به سادگی میتوانید هر تعداد که مایل هستید ،کاغذ فروش،
لیتوگرافی ،چاپخانه ،صحافی و  ...تعریف کرده ،فقط یک بار قیمتهای آن را وارد
نمایید .پس از آن نرم افزار از شما دستور میگیرد که محاسبه را براساس کدام مرجع
انجام دهد .در تنظیمات نرمافزار امکان آن وجود دارد که شما به شکل پیشگزیده

شما می توانید هر یک از اقالم با تیک زدن از محاسبه حذف نمایید(شبیه کاغذ در تصویر باال)
همچنین امکان تغییر مرجع قیمت محاسبه هزینه سفارش چاپی بارها و بارها وجود دارد و
شما می توانید حتی پس از ذخیره فا کتور ،آنرا دوباره ویرایش کرده و هز تغییری که مایلید در
سفارش و یا مرجع محاسبه داده و دوباره محاسبه نمایید.

مراجع خود را تعریف نمایید تا نرمافزار همیشه براساس قیمت آنها محاسبات را انجام
دهد مگر آن که برای هر فا کتور دستور دیگری به نرمافزار بدهید.
قابلیت  Multi Priceمنحصر به نرمافزار ترام است و ریشه در هیچ نرمافزاری ندارد .این
قابلیت با توجه به تجربیات بیش از  25سال در صنعت چاپ حاصل شده است.
کاربران ترام با به کارگیری این امکان توانایی و قابلیت خود را در تغییر و ارائه قیمتهای
رقابتی باال خواهند برد ،به طوری که محاسبات دقیق موجب کسب موفقیت در
استعالم قیمت سفارشات چاپی خواهد شد.
تعرفه قیمت پوششها در چاپ سیرنگ

لیست قیمت سال1393
شرح خدمات

25*35

30*45

35*50

33*70

45*60

50*70

60*90

100*70

ورنی  UVبراق سیلک

ر  900لاير

ر  950لاير

ر  1150لاير

ر  1370لاير

ر  1660لاير

ر  1820لاير

ر  3950لاير

ر  4650لاير

ورنی  UVبراق سیلندری

ر  600لاير

ر  800لاير

ر  850لاير

ر  950لاير

ر 1050لاير

ر  1100لاير

ر  2500لاير

ر 3000لاير

ورنی  UVبرجسته (الكلیل)

ر  2040لاير

ر  2440لاير

ر  2800لاير

ر  3590لاير

ر  3940لاير

ر  4700لاير

ر  9950لاير

ر  11070لاير

ورنی مات برجسته ()EFFECT

ر  2370لاير

ر  3430لاير

ر  4310لاير

ر  5400لاير

ر  6630لاير

ر  7950لاير

ر  17320لاير

ر  20000لاير

ورنی  UVبرجسته ()EMBOSS

ر  1650لاير

ر  1930لاير

ر  2240لاير

ر  2890لاير

ر  3160لاير

ر  3770لاير

ر  7950لاير

ر  8900لاير

سلفون مات حرارتی ()Thermal

ر  1200لاير

ر  1500لاير

ر  1650لاير

ر  1950لاير

ر  2300لاير

ر  2950لاير

ر  4500لاير

ر  5900لاير

سلفون براق حرارتی()Thermal

ر  650لاير

ر  1000لاير

ر  1350لاير

ر  1700لاير

ر  2050لاير

ر  2650لاير

ر  4100لاير

ر  5250لاير

سلفون طرح دار (چرم  -کتان  -برفی)

ر  1540لاير

ر 1780لاير

ر  1920لاير

ر  2810لاير

ر  3370لاير

ر  3710لاير

ر  5540لاير

ر  7110لاير

چسب حرارتی

ر  1360لاير

ر  1880لاير

ر  2270لاير

ر  2950لاير

ر  3650لاير

ر  4150لاير

0

0

توجه شود حد اقل تیراژ 1000برگ میباشد و قیمتها بر اساس هر برگ یکرو میباشد

سایر خدمات :چاپ ،طالکوب ،لتر پرس ،صحافی منگنه (تخت و لوپ)
هزینه حمل و نقل بعهده مشتری میباشد

