
تخطيط نظام يعتبر
AdLayout أداة  اإلعالنات

الصفحات لتخطيط
تسر منمقة طبعات إلنتاج
قياسي. وقت في الناظرين
AdLayout طلبات  يدعم

لتلبية المعقدة الحجز
كثيري حتى احتياجات

المعلنين. من الطلبات
الموضع تحديد محرك يراعي

التفاصيل كافة المتقدم
الصفحات بطلبات الخاصة
والتجميع واليمنى اليسرى
أكثر هو التقارب وما وعدم

متكامل
 Pongrass Advertising اإلعالنات قاعدة بيانات مع كلياً AdLayout لتكامل نظراً

اإلنتاج يتيح ألقسام مما الفعلي الوقت في البيانات قاعدة من تحديث يتمكن فإنه
األمر، واقع ففي اإلعالن. لموضع الفوري الوصول إمكانيّة والحسابات والتحرير

بيانات  قاعدة والحسابات والتحرير واإلنتاج Pongrass AdLayout تستخدم أنظمة
التكامل. مستويات أعلى إلى للوصول واحدة إعالنات

االستقالليّة
دعم  ويتيح اآلخرين. الموردين أنظمة مع يتكامل مستقل كتطبيق AdLayout يتوفر
أو  إعالن نظام أي مع فوريّة اتصال إمكانيّة (وغيرها) Layout 8000™ واجهة ملفات

تقريباً. حالياً مستخدم تحرير
الدعم  عن اإلدارة فضالً وتقارير الصيانة أدوات من على مجموعة AdLayout يحتوي

البيانات. لقاعدة الكامل
االستخدام سهولة

 AdLayout ويُصدر بالفأرة. وسحبها بنقرها اإلعالنات نقل بسهولة للمشغل يمكن
ذلك مواصفات مع متعارضة صفحة إعالن ملون إلى حالة نقل للمشغل في تحذيراً

واإليرادات المحجوزة أبعاد اإلعالنات حول تقارير أيضاً فتح للمشغل اإلعالن. ويمكن
خالل من ما طبعة اإلعالنات المتأخرة في تضمين يسهل كما بعينه. بقسم الخاصة

لإلضافة). التلقائي الطباعة (نموذج Incremental Auto dummy ميزة
بنقرة  بالصفحة أعلى أو أسفل أي إعالن آخر مع اإلعالن محاذاة AdLayout لك ويتيح

الفأرة. من واحدة

ad layout
االستخدام سهل إعالنات تخطيط نظام

Pongrass Ad Layout
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م Pongrass Australia أيّة ال تقدّ فقط. المعلومات هو تقديم البيانات هذه ورقة إعداد من  الغرض

الملخص. هذا في ضمنيّة أو صريحة ضمانات
 Windows 2000 و Microsoft Windows 2003 مسجلة. تجاريّة ومنتجات Pongrass عالمات  شعارات

المتحدة الواليات لشركة Microsoft Corporation في لة مسجّ تجاريّة  و Windows XP عالمات
أخرى. بلدان و/أو األمريكيّة

المتطلبات

Windows XP Pro التشغيل نظام —
ذاكرة  256 ميغابايت من توفر —

(RAM) العشوائيّة الوصول
القرص  على 2 غيغابايت توفر —

الصلب
الخيارات

وتقارير صفحات تخطيطات —
المستعرض إلى مستندة

الميزات
في لإلعالنات التلقائي — التخطيط

أو الكاملة الطبعات أو األقسام
الطبعات متعددة المناطق

واجهة قياسيّة —
مستقل. أو بيانات قاعدة مع —

التلقائي الطباعة نموذج ميزة —
المتأخرة اإلعالنات لإلضافة لضم

ببساطة
 Ad Loader™ مع مباشر ربط —
InDesign أو Quark XTension

بالغة بمرونة الطبعة تحجيم إعادة —
اإلعالنات حجز متطلبات تولي —

المعقدة
إلى المقسمة الطبعات تولي —

مناطق
إحصائيات وتقارير وظائف إعداد —

مدمجة
لإلدارة الماليّة للتقارير فذ إعداد —

للمناطق شامل تقسيم
اإلعالنات تلك نقل أو حلها أو الطباعة نماذج وضع يمكن المناطق حالة إعالنات في

منطقتها المحددة. بصفحات تتبع مقيد مكانها تعيين آخر ولكن إعالن أي مثل مثلها
في أو كاملة على صفحة ما منطقة بإعالن طباعة خاص وضع نموذج ومحاولة

طباعة نموذج لوضع تجاوزه يمكنك والذي تحذيراً، ستستصدر صحيحة غير منطقة
إلعالنات المناطق طباعة نماذج بوضع يسمح التلقائي الطباعة نموذج وضع لإلعالن.

اإلعالنات. لهذه المطلوبة المنطقة في الواقعة الصفحات على فقط
التحريري الدعم

.Pongrass Editorial System التحرير نظام إلى مباشرة AdLayout بالتصدير يقوم
حسب طباعة كنماذج أو تامة كإعالنات الصفحة على تلقائياً اإلعالنات تظهر وبعدها
أخرى تحرير أنظمة إلى التصدير أيضاً يمكن كما الفعلي. الوقت في ذلك ويتم الحالة،

.InDesign و Quark XPress مثل
المتأخرة التغييرات

اآلن ويمكنك بالسهولة. المتأخرة وإدراج اإلعالنات الطبعة تحجيم إعادة عمليّة تتميز
بالغة. بسهولة النشر تاريخ قبل تجريبي طباعة نموذج وضع

الطباعة نماذج إدراج
اإلعالنات  تخطيط وتطبيق Ad Booking اإلعالنات تطبيق حجز التفاعل بين يمكن
أماكن  حجز ويمكن مشتركة. بيانات لقاعدة الستخدامهما وذلك نظراً AdLayout

من نموذج طباعة تكوين ويمكن موقعها من التام التأكد مع اإلعالنات مباشرة
الفواتير. دورة تحرير خالل من تدريجياً الصفحة
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