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Fotórendelő, szerkesztő, Interneten is használható szoftver. 
 

Kioszk konfiguráció: 

- PC (érintőképernyős) 
- CD-DVD író olvasó 
- multifunkcionális kártyaolvasó 
- papír lapszkenner, Epson (papírkép digitalizáláshoz) 
- fotónyomtató, Mitsubishi vagy Sinkó (azonnali, helybeni képnyomtatás)  
- blokknyomtató (nyugta nyomtatás a pénztári fizetéshez) 

 
A kioszk helyi fotónyomtatást ad, akár több nyomtatót használva több méretben is. Amennyiben 
laborhoz szeretnénk rendelésfelvevőként használni, nem kívánunk a kioszkon fotót nyomtatni, 
perifériák csökkenthetők. 
 
A kioszk alkalmas arra, hogy üzletben a vevők (vagy az üzlet dolgozói) saját maguk állítsák össze 
rajta megrendeléseiket. A megrendelés elkészülhet azonnal a kioszk mellet, vagy a pult mögött 
elhelyezett fotónyomtatón, illetve CD-DVD írón, fotók, díszkeretes képek, naptárak… Más méretű 
képek, illetve más termékek, pl. fotókönyv automatikusan fotólaborba kerül át, együttműködik a piacon 
használatos labortípusokkal, Fuji, Agfa, Kis, stb… a labor tudni fogja, hogy milyen méretű képet 
rendeltek, hány példány kell belőle, stb… 
Labor híján kerülhet egy „rendelésmappába” is, ez esetben méretenként külön mappákat képez, és 
annyiszor teszi bele a képet ahány példányt kell belőle nyomtatni, ez esetben tetszőleges printert 
használhatunk! 
 
A felinstallált, bekonfigurált rendszerből (termékek kiválasztása, árazása) generálható egy „otthoni” 
szoftverváltozat, melyet a vevő hazavihet a boltból, CD-n, USB-n vagy letölthet a netről, majd az 
otthoni PC-re installálva „saját foteljában” állíthatja össze a rendelését, majd elküldheti ezt neten vagy 
behozhatja az üzletbe személyesen! Az otthoni verzió nagyon sok lehetőséget biztosít a profi 
munkához, de persze rendelkezik automata, segítő rendszerrel is pl. a fotókönyvet automatán 
összeállítja, ha ezt kérjük, majd átnézzük és változtathatunk rajta! 
 
Kínálunk igény szerint összeállított, installált kioszkot, pl.: 

- érintő képernyős PC, 2 GB ram, 320 GB HDD, nyomtatók és szkenner nélkül 369 eFt +áfa 
- A szoftver külön is megvásárolható, hardverkulccsal 199 eFt +áfa (1db kioszk, korlátlan otthoni 

szerkesztő, korlátlan Professzionál szerkesztő, Internet kezelő modul...)  
 
Otthoni szerkesztő verzió letölthető: www.dit.hu –ról. 

 
Szoftver nagyon gyors 18 mappából 2751 képet 8 másodperc alatt töltött be USB kulcsról! 
 

  

http://www.dit.hu/


FŐMENŰ VÁLASZTÉKA, konfigurálásnál csak azokat a szolgáltatásokat, termékeket aktiváljuk, amit az üzlet kínálni kíván! 

 

Képek betöltése lehetséges: USB, memóriakártya, CD, DVD-n kívűl, még négy helyről.

 



 

Fotókönyvek esetén, további választási lehetőség, extra kemény illetve fotóborítás közt:

 

Méretválasztás, kemény extra fedeles könyvnél:

 



Méret választás fotóborítás esetén, tovább görgetve választható keményfedeles fotóborítás is:

 

Szoftver a betöltött képekből összeállított egy verziót, mi ezt módosíthatjuk:

 



Elkészítjük a feliratokat:

 

Hátér választás, pl. lehet lehalványított fotó:

 



Illetve más struktúrát is választhatunk háttérnek:

 

A szoftver által összeállított verziót, átszerkeszthetjük:

 



A jóváhagyás után elkészíti, összeszerkeszti a tényleges oldalak:

 



 Fotók nyomtatása, választunk képméretet 9x13-tól 30x45cm –ig, megadjuk a példányszámot:

 

Megszerkesztjük, automata vagy kézi színjavítás, vörös szem eltávolítás, szépia, fekete-fehér…:

 



További lehetőségek, kivágunk, nagyítunk…

 

 



Szerkesztett összeállítások választani kell, díszítőkeretek, naptárak, szerkesztett kollázsok közt: 

 

 Díszítőkeretek, 21 féle változat közül választhatunk, négy féle méretben:

 



Fekvő keretek 10*15-ös méretben:

 

Keretes kép készítése:

 



Naptár választás, álló, fekvő, négy féle méret:

 

Álló naptár, fekvő képpel, 15 x 20 cm-es méret:

 



004(P) típus kiválasztása, kép szerkesztés, nagyítás, javítás...

 



Kollázsok kiválasztása és készítése:

 

Vidám I. választása, berakjuk a képeket, megírjuk a feliratokat:
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