Leimasimen valinta/suunnittelu/tilausohje:
(Käytä tämän lukemiseen näppäimistön sivu-ylös ja sivu-alas näppäimiä)

Leimasin-tilauksen vaiheet:
-

-

-

Selvitä ensin, mitä tietoja haluat leimaan ja kuinka leveä/korkea leima saa korkeintaan olla.
Valitse sitten nettikaupastamme leimasinlaite, johon leimasi mahtuu. Valittavana on yleensä useita merkkejä/malleja. Älä valitse
liian pientä leimasinlaitetta.
Läheskään kaikkia erivärisiä leimasinlaitteita ei tuoda Suomeen, vaikka sivuillamme on esim Colop-malleissa useita erivärisiä
leimasinlaitteita. Pyrimme korjaamaan kuvat oikeiksi
Klikkaa nettikaupassamme ’Suunnittele’ painiketta haluamasi leimasinlaitteen kohdalla. (tai vie tuote ensin ostoskoriin ja mene
vasta sieltä suunnittelemaan leimaasi).
Valitse oikealta malli, jonka tyylisen leiman haluat ja muokkaa se sitten haluamaasi muotoon. Muutettava tieto valitaan
klikkaamalla tietoa kuvasta tai vasemmalla olevasta elementtilistasta. Voit tehdä leiman myös suoraan tyhjään pohjaan, ilman
mallikuvaa, ruudun vasemmassa laidassa olevan ’Lisää Osakuva’- kohdan avulla.
Kun leimakuva on valmis, klikkaa ’Palaa kauppaan’ painiketta, joka palauttaa sinut takaisin ostoskoriin, suunnittelemasi kuva
mukana. Anna ensin sähköpostiosoitteesi, jotta kuvasi ei häviä.
Klikkaamalla ostoskorissa ’Siirry seuraavalle sivulle’ painiketta, pääset maksamaan tuotteen. Voit maksaa kaikilla pankki- ja
luottokorteilla tai tilisiirtolomakkeella.
Tilaustiedoissa joudut valitsemaan maksutavan (verkkomaksu, tilisiirto, tarjouspyyntö ...) Tämä vaikuttaa siihen mitä teemme kun
saat tilauksesi valmiiksi. Tilauksen lopussa on ’Toimitusehdot’-valinta. Tämän documenti lopussa on kerrottu, mitä eri valinnoilla
tapahtuu.
Kun teet tilauksen aivan loppuun asti, niin tilausvahvistuksen sähköpostiisi ja me saamme omaan sähköpostiimme työtilauksen.
Valmistamme ja lähetämme tilaamasi ja maksamasi leimasimen normaalisti 2-5 päivän sisällä.

Leimasinlaitteen valinta:
-

Leiman muoto ja haluttu koko määrää millaiset leimasinlaitteet tulevat kyseeseen. Ihan pienet leimasimet (Colop Printer 10 ja
Trodat 4910) on tarkoitettu harrasteluun/leikkiin tai johonkin erityistarpeeseen.
Colop ja Trodat merkkiset leimasimet saavat värin vaihdettavasta värikasetista. Nämä ovat edullisempia ja sopivat kaikkiin
normaaleihin toimiston ja kaupan leimaustarpeisiin. Näissä leimasimissa on valmiina yleensä musta leimavärikasetti.
PermaStamp ja Tiptop ovat ns ’ikiväri’-leimasimia, joissa väri on uutettu leimasinkumiin. Toimitusaika on näissä hieman pidempi ja
ne ovat hieman kalliimpia.
Leimasin voi olla myös päiväys- tai sarjanumero-leimasin. Näissä voidaan vaihtaa päiväys/sarjanumero rullia pyörittämällä. Lisäksi
tietyissä malleissa leimaan saa myös muuta tietoa kuten firmanimi, päiväyksen tai numerosarjan selitys yms.
Yleensä leimasinlaitteet ovat muovisia, mutta kovaan käyttöön meiltä saa myös metallirunkoisia leimasimia.
Teemme myös erikoisleimasimia ulko- ja sisäkäyttöön. Esim ’toukkaleimasin’, puuvartinen leimasin, taskuleimasin tai
akyylilaattaleimasin. Erikoisleimasimet vaativat yleensä erillisen värityynyn ja siihen sopivaa väriä.

Leiman värivaihtoehdot:
-

leimavärit ovat: musta, violetti, sininen, punainen ja vihreä. Yleisleimasimissa musta värikasetti sisältyy hintaan.
Uusia lisävärikasetteja voit ostaa nettikaupastamme. Huomioi, että värikasetit ovat tuotemerkki/malli-kohtaisia. Varastotilanne
näkyy tuoteluettelossa leimasinlaitteen alapuolella. (käytännössä kaikkia värejä saat 2-7 päivässä)
Erikoisleimasimiin löydät värit nettikaupastamme. Näitä värejä ovat mm öljypohjainen ulkoleimaväri ja lähes joka materiaalissa
pysyvä viinapohjainen erikoisväri.

Leiman suunnittelu:
Leiman suunnittelu/piirto-ohjelma avautuu nettikaupan tuotelistasta ja ostokorista ’Suunnittele’ painonapin takaa. Ohjelmistolla voit
tehdä leimaan:
- yhden tai useampia rivejä tekstiä. Hyvin usein leimassa on vain firman tiedot teksteinä. Älä tee liian pientä tekstiä. (normaali kirjeen
teksti on 11 pistettä. Esim 8-12 on aika normaali tekstikoko, mutta joskus on pakko käyttää pienempää)
- Kehysviiva (suorakaide jossa on kohtisuorat tai pyöristetyt nurkat).
- Suora viiva ja sen pyöritys. Tätä tarvitaan mm ns. tiliöintileimasimissa.
- Ympyrän kaari: esim vientileimoissa on tyypillisesti 2 ympyrää joiden välissä on yritystiedot ja usein logo keskellä.
- Ympyrän kaarelle kääntyvä teksti. Esim vientileimoissa
- Mahdollinen kuva on usein yrityslogo. Katso kuvan vaatimukset seuraavasta kohdasta.
- Piirto-ohjelman Ohje-painikkeella avautuu ohje, jossa kerrotaan tarkemmin piirtämiseen liittyviä juttuja. Ohjeita ei kuitenkaan juuri
tarvita, sillä myös kokeilemalla oppii. Kokeilu ei mitenkään sotke tai rasita järjestelmää.
Huomioita ja ohjeita leiman piirtämiseen:
-

-

Fontit (=kirjasinlajit) on ryhmitelty noin 10 pääryhmään (kauno, tekstaus, arial, tiiviit…) ja jokaisessa on 1-20 fonttia. Haluttu
fonttiryhmä valitaan piirto-ohjelmassa alasveto-valikosta. Valinta avaa ruudun oikeaan reunaan kuvat tämän ryhmän fonteista.
Kilkkaamalla sieltä voit vaihtaa fontin haluamaksesi.
Jos teksti tulee liian pitkäksi, niin kokeile tiiviimpiä fontteja (esim arial-narrow, avantgarde, rockwell …), mutta huomioi myös
mahdollinen korkeuden muutos.
Muuta fonttikokoa, niin että teksteistä tulee sopivan kokoisia. Älä yritä tunkea pieneen leimasimeen liikaa tekstiä. Esim 9-11 pt
kirjasinkoko on usein hyvä, mutta esim 7 usein liian pieni.
Ohjelmassa on useita erilaisia ’Keskitä’ nappeja, joilla saat tekstit nätisti (keskitä-X, keskitä-Y, keskitä leimalaatan suhteen, keskitä
kuvan suhteen)
Kirjainkokoa on rajoitettu tuotteittain, koska leimasimissa liian pieniä kirjaimia ei kannata käyttää, sillä niitä ei näe kunnolla tai
leiman pienkolot voivat täyttyä väristä.
Liian isoja värillisiä alueita ei kannata tehdä, sillä vähänkin epätasaisella leimausalustalla väri leviää epätasaisesti
Kehyksiä tai ympyränkaaria ei kannata tehdä paksuiksi, sillä silloin muut merkit eivät leimatessa painu paperiin riittävän
voimakkaasti. Esimerkiksi jos vieressä on isoja ’mustia’ alueita, niin paksunna pieniä tekstejä, jotta nekin näkyvät.

Omien kuvien käyttö / vaatimukset omille kuville:
-

-

-

-

Voit lisätä leimaan omia kuviasi. Jos tilaat leiman perinteisesti sähköpostilla, niin kuva voi olla hyvinkin monessa eri
talletusmuodossa ja pystymme lukemaan sen. Jos teet leimakuvan itse tällä suunnitteluohjelmalla kuvan valmiiksi, niin silloin paras
talletusmuoto on pdf-muoto. Myös hyvälaatuiset rasterikuvat käyvät. (katso seuraava kappale)
Muista, että leimakuvat ovat aina yksivärisiä. (=mustavalkokuvia)
Selkeät logo- ja piirroskuvat ovat hyviä, mutta monivärikuvat ja harmaasävykuvat huonoja.
Valokuvia, nettikuvia yms rasterikuvia ei kannata käyttää sellaisenaan leimoissa. Niistä voi kuitenkin muokata sopivan piirroskuvan.
Kuvan koko skaalautuu itsestään tai on helppo skaalata leiman kokoiseksi, joten mitoista ei tarvitse välittää. Kuvan mittasuhteet
säilyvät.
Vektorimuodossa (=viivapiirros) oleva logo on paras. Vektorikuvia voidaan tehdä esim Corel, Photoshop, Illustrator, Autocad,
Freehand, Incscape ja Powerpoint-ohjelmilla. Logon piirtäjällä (mainostoimisto tai web-sivujen tekijä) on usein logo alkuperäisessä
hyvässä vektorimuodossa. Älä muuta sitä rasterikuvaksi (jpg, tiff, jpg..).
Kuvat on hyvä tallettaa pdf-muotoon jotta ’kaikki’ ohjelmat voi lukea niitä ja kuviot/tekstit säilyvät vektorimuodossa. Se, että kuva
on talletettu pdf-muotoon, ei takaa sitä, että kuva on vektorikuva, sillä pdf-muotoon saa myös rasterikuvia. Kun talletat
logosi/leimakuvasi pdf-kuvan, niin tallenna vain logo ilman sivupohjaa tai pienennä sivupohja logon kokoiseksi. Esim Corelissa
tehdään näin: valitaan hiirellä logo, avataan ’Publish to pdf’. Laitetaan talletusasetuksiin ’current selection’ ja sivun kooksi ’set by
selected object’. Lue lisää seuraavasta kappaleesta.
Jos logo on saatavilla vain rasterikuvana (=väripistekuvana: jpg, tiff yms muodossa), niin kuvaksi pitää valita mahdollisimman suuri
kuva. Kuvan suuruuden voit nähdä siitä, kuinka suurena se tallettuu levylle. Jos kuvakoko yli 10 Kb niin luultavasti siitä saa hyvän
leimakuvan. Pienet 1-5 Kb kokoiset web-tason kuvat ovat yleensä liian epätarkkoja. Esim 300 dpi tarkkuuden kuvat on usein
riittävän hyviä, mutta nettitarkkuus (72 dpi) ei riitä. Lue rasterikuvista lisää hieman alempaa

Vektorikuvan talletus pdf-muotoon (= pieni koko)
Pdf-kuvan tallennus pyrkii viemään tallentamaasi kuvaan kaikki kuvan avaamiseen tarvittavat tiedot kuten väriprofiilit, kuvassa käytetyt
fontit yms. Usein ne kasvattavat kuvan koon moninkertaiseksi tarvittavaan nähden.
Vektorikuvat (=piirrosmaiset viiva/alue-kuvat, Acad/Corel/Indesign/ Photoshop-kuvat) voidaan tallentaa hyvin pieneksi tiedostoksi.
Esimerkiksi, jos sinulla on piirrosmainen vektorikuva, niin sen talletuskooksi saadaan 3-32 Kb. Jos kuitenkin kuvan talletusvaiheessa sallit
’turhien’ tietojen tallentumisen kuvatiedostoon, niin saman kuvan koko onkin 350-1400 Kb.

Näin saat pdf-kuvan pienemmäksi:
- export range: valitse ’selection’ (ts talletaan vain varsinainen kuva, ei koko sivua)
- page size:
valitse ’set by selected object’ (sivun kooksi tulee vain varsinaisen kuvan koko)
- Colors:
poista ruksi kohdasta ’talleta väriprofiilit’. (ei truhaan viedä rpg-värimäärityksiä tiedostoon)
- Objects.
poista ruksi kohdasta ’ embedded fonts in document’ (älä talleta fontteja)
Palatauta asetukset heti kuvan tekemisen jälkeen jotta muualla lähettämäsi kuvat aukeaa jatkossa OK.

Rasterikuvan pienennys ja tallennus
Rasteri kuva (=lumisade/valokuva/skannattukuva/valokopio, =jpg, tif, gif, png …) voidaan myös liittää leimakuvaksi.
Pitää kuitenkin huolehtia että kuvan koko ei tule liian suureksi.
(Rasterikuvat voidaan tallentaa myös pdf-tiedostomuotoon ja niidenkin kokoa saadaan pienennettyä samalla tavalla kuin vektorikuvat,
mutta itse rasterikuva pysyy yhtä suurena.)
Rasterikuvan talletus leimakuvaksi:
- jos varsinaisen kuvan ympräillä on tyhjää, niin sen saat pois kuvankäsittelyn ’crop’- toiminnolla
- skaalaa kuva suunnilleen leiman kokoiseksi (esim 8 cm leväksi).
- muuta kuva musta-valko kuvaksi (black-white, 1-color …)
- vie (=export) kuva tiedostoon niin että pistetarkkuus on 200-300 pistettä (=dpi)
- suunnitteluohjelmassa ota kuva leimaan ’lisää / kuva’ toiminnolla. Jos kuva on liian suuri, niin jos mahdollista pienennä kuvaa
fyysisesti ja tarvittaessa pienennä tarkkuutta.
- jos kuva on edelleen liian suuri, niin lähetä se erikseen sähköpostilla.

Valmiin kuvan liittäminen leimaan suunnitteluohjelmassa (=tässä)
Hyvin usein leima tehdään niin, että tekstit tehdään tällä ohjelmalla, mutta leimaan liitetään asiakkaan (pdf-muotoinen?) logo tai muu
kuva.
 Lue yllä olevasta kappaleesta leimakuva-vaatimukset.
 Muuta kuvasi ensin mustavalko-kuvaksi, niin tiedät millainen leimastasi tulee (leimassa on vain 2 väriä kuten mustavalkokuvissa).
Kuvat joissa on harmaan eri sävyjä ei sovellu leimakuvaksi sellaisenaan.
 Kun tallennat kuvasi pdf-muotoon, niin laita kuvan pdf-talletusasetukset niin, että vain hiirellä valittu kuva talletetaan ilman
sivupohjaa. (muuten koko sivupohja tulee leimaan ja kuvasi on tosi pieni)
 Rasterikuvat on aina pdf-vektorikuvia huonompia, mutta jos muuta ei ole, niin etsi tarpeeksi suuri kuva. Siis sellainen jossa
pistetarkkuus on esim 300 dpi:tä. Nettikuvat on huonoja, kun niiden tarkkuus on vain 72 dpi:tä.
 Suurempien leimasinten mallikuvissa (= sivun oikeassa laidassa) on esimerkiksi ’Expert-Kajaani’ leima. Se on ihanteellinen
asiakkaan kokonaan itse tekemä pdf-leimakuva.
Paluu nettikauppaan ja omien entisten leimakuvien löytämien:
-

-

Kun kuvasi on valmis, klikkaa ’Palaa kauppaan’ painiketta, jolloin leimakuvasi siirtyy ostokorin puolelle.
Tässä vaiheessa ohjelma varmistuu, että olet antanut sähköpostikenttään sähköpostiosoitteesi (tai jotain minkä varmasti muistat).
Paluu ostoskoriin tallettaa samalla leimakuvasi myös piirtopuolelle.
Jos myöhemmin haluat käyttää samaa kuvaa pohjana johonkin uuteen tilaukseen, niin löydät sen antamalla sähköpostiosoitekenttään sähköpostiosoitteesi ja klikkaamalla ’Omat mallit’-painiketta. Tällöin vanhat kuvasi ilmestyvät piirtoruudun oikeaan
reunaan. Klikkaamalla haluamaasi kuvaa saat sen piirtoalueelle.
Suunnitteluohjelmassa turhat vanhat kuvat voit poistaa Klikkaamalla X-painiketta kuvan vieressä.
Ostoskorin tilausrivikohtainen huomautus-kenttään on hyvä kirjoittaa meille ohjeita. Esim ”Laita sopiva paksuus piirtämälleni
uloimmalle kehysviivalla” tai ”tasaa kaarelle tulevat tekstit paremmin. Tällä ohjelmalla en saanut niitä kunnolla”

Lisätietojen välitys meille:
-

-

Ostoskorissa on kenttä ’rivikohtainen huomautus’. Siihen kannattaa kirjoittaa meille ohjeita tai huomautuksia tyyliin: ”leimaan tulee
näkyviin kuvassa oleva kehysviiva, sopivalla paksuudella”, ”en saanut tekstirivejä tasavälein, mutta tavoite se on”, jos punaista
värikasettia ei juuri nyt ole, niin laita vihreä, sillä tarvitsen leimasimen 21.2.2013 mennessä.” jne.
Tilauksen loppupuolella (toimitusosoitteen antamisen jälkeen) on ’info’ kenttä jossa voitte antaa meille koko tilausta tai tiettyä
tilausriviä koskevia ohjeita/pyyntöjä.
Epäselvissä tapauksissa kannattaa lähettää meille erillinen sähköposti, jossa pyyntö kuvataan tarkemmin.

Tilaukselle tehtävät toimenpiteet:
Maksutapa kertoo mitä tilaukselle teemme: (samat asiat on kerrottu ’toimitusehdot’ painikkeen takana)
- *kysely: vastaamme kysely/tilauksessa oleviin kysmyksiin ’ostoskori-tilassa’. Me näemme teidän ostoskorin ja kirjoitamme
vastaukset rivikohtaisiin huomauksiin. Tarvittaessa vastaamme myös normaalilla sähköpostiviestillä
- Nouto, verkkomaksu tai tilisiirto-ennakkomaksu: tilaus on valmis ja ryhdymme tekemään sitä
Toimitusketju:
Kun olet saanut tilauksen valmiiksi (leimakuva valmis, paluu nettikauppaan, maksaminen, paluu etusivulle), niin teille tulee vahvistus
tilauksesta.
- Samalla myös meille tulee sähköposti, josta selviää mitä olette tilanneet ja millä tavalla maksu suoritetaan.
- Me otamme leimasintyön kaiverrettavaksi ja samalla tarkastamme onko kuvaan syytä tehdä vielä muutoksia.
- Jos leimakuvassa on merkittäviä puutteita, lähetämme teille sähköpostin, jossa on täydennetty ehdotuksemme, pyyntö
lisäaineistosta tai vaikutuksesta hintaan.
- Kun kuva on OK, kaiverramme leiman, kiinnitämme sen leimasimeen, testaamme ja kiinnitämme leimamallin.
- Kun Leimasin on valmis, paketoimme ja postitamme sen.

Leimalaatan kiinnitys:
Kun kiinnität laattaa, niin tee näin (jotta se menee oikeinpäin)
- Aseta leimasinlaite niin, että tuotemerkki (Colop, Trodat) on itseesi päin.
- Käännä leimasinlaite ylösalaisin itsestä poispäin.
- Paina leimasinta käsin niin että laatta kääntyy reunan tasolle. Lukitse (purista tai siirrä vipua).
- Jos leimasinlaitteessa on ennestään leimalaatta, niin revi se irti. Putsaa muovinen pohja tarkasti liimatöhryistä.
- Katso tarkkaan, että uudessa leimalaatassa olevan tekstin alku on vasemmalla.
- Asettele leimalaatta aivan keskelle hyvin kevysti, esim vain osittain kiinni
- Tarkastele onko leimalaatta suorassa ja keskellä. Korjaa paikkaa tarvittaessa.
- Paina leimalaatta tiukasti kiinni.
- Tee koeleimauksia.
- Jos kaikki on OK, niin tee leima-kuva, jonka laitat leimasin päälle, suojauksen alle.
Värin vaihto/lisäys
Yleensä ostetaan kokonaan uusi värikasetti ja se vaihdetaan, mutta voit myös lisättä väriä entiseen kasettiin.
Värikasetin vaihto:
- Purista leimasinta niin että laatta kääntyy toisinpäin.
- Laske takaisin niin pitkälle, että värikasetti tulee näkyviin.
- Lukitse leimasin. Purista tai siirrä vipua sivulle
- Työnnä entinen värikasetti pois ja laita uusi tilalle samoja päin.
Värin lisäys:
- Osta meiltä pieni väripullo.
- Ota värikasetti pois ja käännä se pöydälle niin että tyyny on ylöspäin.
- Tiputa pullosta väriä noin 0,5 teelusikallista.
- Anna imeytyä ja lisää tarvittaessa väriä.
- Kun arvelet että väriä on sopivasti, niin paina kynän tylpällä päällä tyynyä. Jos viereen tulee värilammikko, niin väriä on liikaa. Jos
tyyny pysyy ’kuivana’ myös kynän vierestä, niin väriä on sopivasti tai liian vähän.
- Pientä harjoittelua ja huomaat että väri lisäys ei ole kummoinenkaan juttu.
(Palaa kauppaan selaimen ’paluu’ painikkeella (=nuoli vasemmalle, ruudun vasemmassa yläreunassa))

