
تحميل برنامج يعتبر
Ad Loader هو  اإلعالنات

بداية صفحات إلنشاء الحل
سريعة للمطبوعات التي

تستخدم نظام تقسيم
 الصفحات في برنامج

.InDesign أو Quark XPress

الواجهة
 Quark تحميل صفحات Pongrass Ad Loader اإلعالنات تحميل لبرنامج  يمكن

اإلعالنات  بيانات قاعدة من وبسرعة مباشرة باإلعالنات InDesign Editorial أو
.Pongrass Advertising Database

ويتم عرضها الموجودة، غير اإلعالنات أمام عالمات توضع بينما فوراً، التامة تُعاين اإلعالنات
فور اكتماله. تحميله تلقائياً وسيتم موجود غير إعالن أنه تفيد بمالحظة للمعاينة

بين اإلعالنات المساطر ما
يتم وكان اإلعالنات بين ما مساطر تحسب التخطيط برامج كانت اآلن  حتى

اإلعالنات مساطر تطبيق البساطة، يقوم وبمنتهى واآلن، التحرير. نظام إرسالها إلى

ad loader
االستخدام سهل إعالنات تخطيط نظام
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المتطلبات
كل  Ad Loader على يعمل برنامج —

 Windows XP نظامي التشغيل من
Macintosh OSX و

اإلصدار 6.5  Quark XPress — 
InDesign CS2 أو

الميزات
تقرير تعارض اإلعالنات —

لمقاسات التلقائي التغيير —
بقياسات المحجوزة  اإلعالنات

صحيحة غير
تحديث سهولة مع سريع تحميل —

الموجودة غير اإلعالنات
صفحة إمكانيّة إعادة تجميع —

منفردة
البيانات للتعامل مع قواعد مجهز —

الخيارات
تطبيق مساطر اإلعالنات —

Pongrass Editorial Ad Rules

الرأسيّة  بوضع المساطر بنا تلقائياً الخاص Pongrass Editorial Ad Rules الجديد

ويمكن تحديدها للمطبوعة. تم ألنماط المساطر التي وفقاً به الخاصة واألفقيّة
اإلعالنات لديك! تخطيط برنامج المساطر في اإلدارة لتحديد دة معقّ الخاصيّة إغالق

الرأسي الضبط
الكاملة؟ طول الصفحة من اإلعالنات أقصر تكون مجموعة عندما يحدث ماذا

التي  الرأسي لمجموعة اإلعالنات الضبط Ad Loader اإلعالنات تحميل لبرنامج يمكن
اإلعالنات بين المساطر تعويم ويتم للتحرير. المتاحة المساحة بتغطية تسمح ال

ملحوظة. أيّة تأثيرات بذلك مقللة
اإلعالنات مقاسات تعارض

لم ولكن اإلصدار لهذا إعدادها تم التي اإلعالنات تعارض اإلعالنات تلك تقرير يعرض
التقرير. وضع وقت موجودة لم تكن التي اإلعالنات أو الصحيح تصميمها بالحجم يتم

المطلوب. بالشكل اإلعالنات مقاسات Ad Loader أن يغير ويمكن أيضاً
األداء

إعالنات  كل تجميع Ad Loader لبرنامج يمكن الفائقة. بسرعته البرنامج هذا يتميز
معدودة. في ثوانٍ كاملة طبعة

وقت. أي في تجميع أيّة صفحة منفردة إعادة ويمكن
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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
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