
WYBÓR OPCJI
UZUPEŁNIANIE DANYCH



Na początku 
przygotowania publikacji 
należy wybrać materiały, 

którymi dysponujemy (1) i 
co chcielibyśmy z nich 

stworzyć (2)
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W kolejnym kroku  
uzupełniamy podstawowe 
dane naszej publikacji tj. 
Tytuł, Podtytuł, Autorów, 

Dopisek, Miejsce i Rok 
Wydania, Numery ISBN (są 

konieczne, jeśli chcemy 
przekazać książkę do 

dystrybucji). 
Opcjonalnie wprowadzamy 
opis książki, który znajdzie 

się na okładce (istnieje 
możliwość uzupełnienia go 

na etapie tworzenia okładki) 
oraz informacje, które 

chcemy zamieścić na stronie 
redakcyjnej.



Teraz podejmujemy decyzję 
jakie wymiary (format) ma mieć 

nasza publikacja:
A5 – 148mm x 210mm
B5 – 170mm x 240mm
A4 – 210mm x 297mm



W tym miejscu możemy 
zdecydować, czy egzemplarze 
mają zawierać personalizację –
jest to rozwiązanie opcjonalne, 
jeśli jednak podejmiesz decyzję 

o personalizacji, to system 
stworzy plik z dedykacją, która 

będzie widoczna na stronie 
przedtytułowej w formie 

tekstu. 

Mamy dwie możliwości przygotowania dedykacji 1. Uzupełnienie pól na 
kolejnym ekranie 2. Zaimportowanie pliku z dedykacjami – można pobrać 

przykładowy plik i wprowadzić własne dane.
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Teraz przechodzimy do 
wgrania pliku. Jeśli w 

pierwszym kroku 
zaznaczyliśmy, że mamy plik 

doc., taki właśnie plik musimy 
wgrać.

W przypadku wyboru pliku 
PDF prosimy o wgranie 

wcześniej przygotowanego 
pliku PDF w wybranym 

formacie.



PRZYGOTOWANIE
ŚRODKA „PDF”



Następnie przechodzimy do najważniejszych elementów systemu. Pierwszym
z nich jest „Edytor”, w którym oznaczamy strukturę oraz uzupełniamy
elementy, które nie zostały pobrane z wgrywanego pliku (mogą to być np.
zdjęcia, które trzeba będzie osobno umieścić w odpowiednich miejscach
publikacji). Strona tytułowa oraz strona redakcyjna powstają automatycznie
na podstawie wcześniej uzupełnianych danych. Tekst w wgrany do „Edytora”
nie jest „złamaną” książką, a jedynie widokiem poglądowym służącym do
oznaczenie lub uzupełnienia głównych elementów publikacji – by zobaczyć,
jak wygląda publikacja, należy przejść do ekranu wyboru stylu „łamania”
treści poprzez wciśnięcie przycisku „Wybór Stylu”, później będzie można
wrócić z powrotem, jeśli wynik nie będzie spełniał oczekiwań.
Pracę w „Edytorze” zaczynamy od zaznaczenie tytułów rozdziałów i
podrozdziałów poprzez wybór przycisków „Nagłówek 1”, „Nagłówek 2” oraz
„Nagłówek 3”. Oznaczenie nagłówków pozwoli na prawidłowe
zidentyfikowanie rozdziałów oraz stworzenie właściwego spisu treści (jeśli na
etapie tworzenia pliku doc. oznaczyliśmy nagłówki, to w „Edytorze” nie
będzie to już konieczne, ponieważ system prawidłowe je odczyta). System
umożliwia dodatkowo stworzenie prostych wzorów matematycznych,
zrobienie przypisów, wyliczeń, pozwala także na standardowe działania
edytorów tekstu: wyrównanie do prawej – lewej – wyśrodkowanie,
pogrubienie, podkreślenie lub pochylenie (kursywa) czcionki oraz inne
funkcje jak cytaty, przypisy i już wcześniej wspomniane zdjęcia/grafiki. W
„Edytorze” możemy również wymusić podział strony.

W każdym momencie pracy nad tekstem możemy podjąć decyzję, żeby przerwać i wrócić do niego później, w tym celu wciskamy
przycisk „Zapisz i dokończ później”. Po wykonaniu tego działania w naszym panelu zostanie zapisany postęp prac, po ponownym
zalogowaniu będziemy mogli przy tej publikacji wybrać przycisk kontynuuj i powrócić do tego samego momentu, w którym
skończyliśmy. Dodatkowo ze względów bezpieczeństwa system dokonuje automatycznego zapisu na wypadek nieprzewidzianych
okoliczności, jak np. brak prądu. Mamy również możliwość samodzielnego zapisu poprzez wciśnięcie przycisku dyskietki w górnym
menu np. kiedy zrobiliśmy coś ważnego i chcemy być pewni, że nie zniknie.
Ostatnim elementem w „Edytorze” na końcu publikacji jest spis treści, który pokazuje wszystkie treści oznaczone przez Autora za
pomocą „Nagłówków” – tutaj nie ma konieczności zmian i traktujemy to jako sprawdzenie, czy wszystkie oznaczone elementy są
prawidłowe.



By dodać grafikę do publikacji, należy 
wcisnąć przycisk „wstaw grafikę” na 
ekranie edytora. Możemy wstawić 
zdjęcie lub grafikę z dostępnej w 
systemie galerii lub z własnych 

zasobów. Możliwe jest powiększenie 
lub zmniejszenie grafiki/zdjęcia 

poprzez zmianę w polu 
„wypełnienie”. Można także dodać 

podpis pod zdjęciem i wybrać sposób 
jego wyrównania. W Opcjach 

zaawansowanych wybieramy, czy 
grafika ma przemieszczać się razem z 
tekstem (niezakotwiczona grafika), 

czy być cały czas w tym samym 
miejscu (zakotwiczona grafika). Po 

wszystkim wciskamy przycisk 
„Zatwierdź”



Po zatwierdzeniu 
zdjęcie/grafika pojawia się 

w publikacji. W każdej 
chwili możemy ją usunąć 
lub edytować wciskając x 

na zielonej strzałce.



Po zakończeniu prac w „Edytorze” 
wybieramy 1 z 5 dostępnych styli 

łamania publikacji. W tym miejscu 
możemy także zaznaczyć strony, 

które mają być drukowane w 
kolorze lub odznaczyć strony, które 
system zakwalifikował do druku w 

kolorze (wtedy takie strony zostaną 
zamienione na czarno-białe) – jeśli 

we wgranym tekście nie było 
żadnych zdjęć, można dodać je w 
„Edytorze”, na etapie wyboru styli 
taka strona zostanie rozpoznana 

jako kolorowa.



By zamówić wydruk egzemplarzy w 
wersji papierowej należy wybrać 

parametry takie, jak: nakład, 
kolorystyka okładki, rodzaj oprawy, 
rodzaj papieru na środek książki (na 

strony kolorowe może być inny) i 
okładkę.

Jeśli nie chcemy zlecać druku 
egzemplarzy i tak należy 

zdecydować na jakim papierze będą 
w przyszłości drukowane, ponieważ 
na tej podstawie zostanie wyliczony 

grzbiet okładki, którą można 
przygotować w następnym kroku. 



PRZYGOTOWANIE 
OKŁADKI „PDF”



Kreator okładek daje możliwość 
przygotowania indywidualnego 
projektu okładki poprzez wybór 

jednego z szablonów lub wgranie 
własnego projektu. 



Tworząc okładkę mamy możliwość 
edycji kolorystyki tła, wielkości i 

stylu czcionek użytych w tekstach. 
W tym celu należy wcisnąć przycisk 

edycji przy każdym elemencie 
znajdującym się na okładce.



W „Kreatorze okładek” możemy 
podjąć decyzję o usunięciu lub 
dodaniu elementów poprzez 
zaznaczenie lub odznaczenie 

checbox-u.



System daje również możliwość 
dodania tekstu na okładce np. 

opisu książki. Opis możemy 
edytować podobnie jak 

pozostałe elementy okładki.



Decyzja o kolorystyce 
okładki należy do Ciebie. 

Możesz swobodnie 
edytować wszystkie 

elementy kolorystyczne, 
a w niektórych 

szablonach również 
wgrać własne 

grafiki/zdjęcia (z 
dostępnych szablonów 

wybierz ten, który 
zawiera zdjęcie lub 
zdjęcie stanowi tło).



Jeżeli posiadasz własny projekt 
okładki, możesz wgrać go do 

systemu. Po wybraniu przycisku 
„Własny projekt” system poda Ci 

prawidłowe wymiary okładki 
oraz umożliwi wgranie pliku. Plik 
będzie dostępny w panelu wraz 

z innymi wgranymi lub 
stworzonymi w systemie 

materiałami.



Kiedy wykonasz okładkę system umożliwi Ci sprawdzenie efektów pracy poprzez podgląd 
gotowych plików. Na tym etapie pliki są zabezpieczone znakiem wodnym, będziesz mógł je 

pobrać po uiszczeniu opłaty. 



E-WYDANIE



System daje możliwość stworzenia 
książki elektronicznej w 2 

formatach: ePub i Mobi. Ten 
proces zaczynamy od tworzenia 

okładki.



Identycznie, jak przy tworzeniu 
plików „PDF” również tutaj 

możemy edytować kolorystykę, 
wielkość i styl czcionek 

poszczególnych elementów.



Posiadamy również swobodę 
edytowania kolorystyki okładki.



Ostatni etap tworzenia e-wydania to 
wybór czcionki, która ma być użyta w 
tekście. Po podjęciu decyzji możemy 
zobaczyć efekt na ekranie imitującym 
urządzenie do czytania. Oprócz tego 

mamy możliwość przejrzenia 
poszczególnych elementów tj. okładki, 

strony tytułowej, spisu treści itd.  



PODSUMOWANIE
PŁATNOŚĆ



Złożenie zamówienia poprzedza 
podsumowanie, na którym możemy 
jeszcze zmienić/podjąć decyzję czy 

chcemy otrzymać egzemplarz/e 
drukowane. Oczywiście później w 

każdym momencie z panelu klienta 
będzie można zlecić druk lub dodruk 

publikacji. Jeśli została podjęta decyzja 
o druku, to system poprosi o 

rozdzielenie zleconego nakładu na 
miejsca dostawy – może być jedno lub 

tyle, ile zamówiliśmy egzemplarzy. 



By ostatecznie móc cieszyć się 
wydania własnej książki należy 

opłacić zamówienie. System 
umożliwia dokonanie płatności 

online, jak również poprzez 
przelew tradycyjny.

Kiedy zarejestrujemy płatność 
stworzone pliki będą 

natychmiast dostępne w 
zakładce „Moje Książki”



DYSTRYBUCJA



Za pośrednictwem systemu możesz 
zlecić dystrybucję książek w wersji 

tradycyjnej (w druku na życzenie) oraz 
elektronicznej w formatach e-Pub i 

Mobi. Sam decydujesz o cenie 
publikacji, a system zaprezentuje, ile 

zarobisz na każdym sprzedanym 
egzemplarzu. 



By móc zlecić dystrybucję musisz 
najpierw podpisać umowę, którą 

możesz pobrać z systemu. Informacja o 
tytułach zgłoszonych do dystrybucji 

znajduje się w zakładce „Moje książki”, 
natomiast dane o sprzedaży są 
dostępne w zakładce „Raport 

sprzedaży”. Po zalogowaniu na swoje 
konto możesz w każdej chwili zgłosić 

lub wycofać tytuł z dystrybucji.



PANEL KLIENTA



Panel Klienta to miejsce, w którym 
znajdują się wszystkie wgrane i stworzone 
w systemie publikacje. W zakładce „Moje 

książki” możemy zobaczyć wszystkie 
stworzone lub tworzone publikacje. Jedną 

z podstawowych cech systemu jest 
możliwość wznawiania procesu tworzenia 
publikacji, co daje dużą swobodę. System 

umożliwia także pisanie w nim swojej 
publikacji wystarczy wcisnąć „Wydaj 

nową książkę” i następnie wgrać pusty 
pliku doc.



Zakładka „Moje książki” umożliwia 
usunięcie książki, zlecenie/wycofanie jej z 

dystrybucji. Oprócz tego możliwe jest 
zlecenie dodruku publikacji, a także 

skopiowanie jej i wprowadzenie 
zmian/poprawek.



W zakładce „Moje zamówienia” widzimy 
wszystkie nasze zlecenia - mamy 

możliwość sprawdzenie ich szczegółów 
oraz dokonania płatności, za te które nie 

zostały opłacone wcześniej. 
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SPRÓBUJ, KORZYSTANIE 
Z SYSTEMU NIC NIE KOSZTUJE!!!
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