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Job Assistant funkció
A Job Assistant segítségével kivonhatja az objektumok
körvonalait a PDF munkából, és hozzáadhat egy új vágási körvonalat.

 Könnyen létrehozható vágandó adatok
• Hozzon létre PDF adatokat
• Válassza ki azokat a munkákat, amelyekhez vágási sort szeretne létrehozni, és kattintson a jobb gombbal a 

kiválasztáshoz. 

MEGJEGYZÉS: A szolgáltatás használatához rendelkeznie kell a VersaWorks 6.7.0 vagy újabb verziójával
* A telepítési eljárást lásd az 5–9. oldalon
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Job Assistant funkció

Adja hozzá a vágandó területet a vektorvonal által határolt körvonalhoz

Adja hozzá a vágandó sort a vektor (grafika) körvonalához

 A [Job Assistant] -ban szerkesztett eredmény új feladatként hozzáadódik a 
feladatlistához. (A szerkesztés előtti munkák megmaradnak.)

 Amikor megnyitja az újonnan hozzáadott feladat munkabeállításait, 
ellenőrizheti a hozzáadott vágási utat a [Job Assistant] menüben 
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Job Assistant funkció

 Különböző vágási formátumok hozhatóak létre.
• Vektor vonal cseréje vágott vonalra
• Adjon hozzá egy új vágási sort
• Cserélje vágóvonalra
• Több vágóvonal egyesítése
• Hozzon létre perforált vágást
• Válassza a belső vágás lehetőséget
• Válassza ki a sarkok alakját
• Az eltolás mértékének beállítása 
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 Ha frissít, végezzen felülírási telepítést. (update)
 Felülíró telepítéssel a VersaWorks a legfrissebb verzióra frissül, miközben a testre szabott 

beállításokat, például a regisztrált nyomtatót vagy a munka adatokat, ugyanúgy lehet használni, 
mint a „@Net update” frissítésével. 

A telepítés felülírásának folyamata
1. Töltse le a VersaWorks 6.7.0 telepítőt a 9. oldalon található linkekről.

VIGYÁZAT: Végezze el a VersaWorks 6.7.0 telepítését anélkül, hogy a számítógépre már telepített korábbi verzió 
eltávolításra kerülne. Ha eltávolítja a korábbi verziót, a VersaWorks telepítéskor inicializálódik, és az összes testre 
szabott beállítás törlődik.
2. Az alapértelmezett felülírási telepítési beállításokban a „Job Assistant” funkció nincs kiválasztva, így a „Job Assistant” 

szolgáltatás beillesztéséhez a három lehetőség közül egyet kell választania.
2-1. Kattintson a [x] jelölésre a három lehetőség közül. 
2-2. Válassza a [Ez a szolgáltatás telepítésre kerül a helyi merevlemezre] elemet a három választási lehetőség közül
       legfelül, majd kattintson a [Tovább] gombra a telepítés végrehajtására.
       * Lásd a 6. oldalon található ábrákat.

Telepítés felülírása:
Frissítés 6.7.0 verzióra a Job Assistant szolgáltatás hozzáadásához,
amelyet a VersaWorks korábbi verziója már telepítve van



6/9

Telepítés felülírása:
Frissítés 6.7.0 a Job Assistant szolgáltatás hozzáadása egy olyan 
telepítéshez ahol a VersaWorks korábbi verziója már telepítve volt

Select the top item.
[This feature will be installed on local hard drive.]

Click [x] mark.
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 Telepítse a VersaWorks 6.7.0 a VersaWorks 6.7.0 telepítővel.
* Töltse le a telepítőt a 9. oldalon található linkekről.

 A verzió telepítésekor a következő ablak jelenik meg. ( 6.7.0.esetén ) 

 A „Job Assistant” funkció a telepítő alapértelmezett beállításaiban ki van választva. Megszakíthatja a 
„Job Assistant” telepítését, ha nincs rá szüksége, de javasoljuk, hogy inkább telepítse.

 A részleteket lásd a „Telepítési útmutatóban” (PDF).
*Töltse le a „Telepítési útmutatót” a 9. oldalon található linkről. 

Új telepítés:
A VersaWorks ver. 6.7.0 Job Assistant funkcióval olyan
számítógépre, amelyen a VersaWorks még nem volt telepített
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Megjegyzés a Job Assistant hozzáadásához

 A „Job Assistant” csak a VersaWorks 64 bites verziójának funkciója. Nem telepíthető a
32 bites verzióhoz.

 A .Net Framework verzója legalább 4.6.2 kell hogy legyen vagy újabb szükséges.
Használja a „Windows Update” funkcióját ha kisebb verzió van fenn a rendszerén.

 A „Job Assistant” hozzáadható egy új telepítés végrehajtásával vagy a telepítő felülírásával.
* Töltse le a telepítőt a 9. oldalon található linkekből. 

MEGJEGYZÉS:
A @Net Updater nem adja hozzá a „Job Assistant” szolgáltatást programhoz!
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Töltse le a VersaWorks telepítőjét

 Kattintson a következő linkekre a VersaWorks telepítő letöltéséhez.

A VersaWorks 6.7.0 telepítése
1. Töltse le a következő három fájlt (“VW_Installer.part1.exe”, “VW_Installer.part2.rar” és 

“VW_Installer.part3.rar”), és tegye ugyanabba a mappába.

2. A telepítés megkezdéséhez futtassa a „VW_Installer.part1.exe” parancsot. 

Telepítő:
・ VW_Installer.part1.exe: Download
・ VW_Installer.part2.rar: Download
・ VW_Installer.part3.rar: Download

Telepítési kézikönyv:
・ Telepítési útmutató (PDF): Download 

https://vw.rolanddg.com/download/VW_v6.0.0.0/VW_Installer.part1.exe
https://vw.rolanddg.com/download/VW_v6.0.0.0/VW_Installer.part2.rar
https://vw.rolanddg.com/download/VW_v6.0.0.0/VW_Installer.part3.rar
https://vw.rolanddg.com/download/Manual/VW_USE_EN.pdf
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