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Impressão Variável
Introdução

Este Guia de Impressão Variável descreve como usar o software RasterLink7 fornecido com a 
impressora Mimaki para impressão e configuração variáveis.
Para os procedimentos de operação do RasterLink7, consulte o Guia de Referência do RasterLink7 e 
outros manuais relacionados.

Precauções
• Qualquer uso ou reprodução não autorizado, parcial ou total, deste guia é estritamente proibido.
• O conteúdo deste documento foi revisado cuidadosamente. Caso tenha qualquer dúvida, entre em 

contato com seu distribuidor ou com nosso escritório de vendas.
• Este guia está sujeito a alterações sem aviso prévio visando sua melhoria.
• Observe que algumas das descrições neste guia podem ser diferentes das especificações reais 

devido a melhorias e revisões neste software.
• A versão mais recente deste guia está disponível para download em nosso site oficial.

RasterLink é uma marca comercial ou marca registrada da Mimaki Engineering Co. Ltd. no Japão e 
em outros países.

Adobe e Illustrator são marcas da Adobe Inc. nos EUA e em outros países.
Microsoft e Windows são marcas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Outros nomes de empresas e produtos descritos neste guia são marcas comerciais ou marcas 
registradas de suas respectivas empresas.

A reprodução não autorizada deste guia é estritamente proibida. 
© Mimaki Engineering Co. Ltd.
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Impressão Variável

Impressão variável consiste no preenchimento de um modelo com dados 
variáveis, como nomes e fotos, e à produção de impressões.

O que é Impressão Variável?

・0001

・0002

・0003

①

②

③

+

John Smith

0001

Mary Davis

0002

Robert Brown

0003

Modelo

Nome
Nome

Nome

Nome

Imagem (Foto) Texto (Nome) Texto (ID)

•	 John Smith
•	 Mary Davis
•	 Robert Brown
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Impressão Variável

Esta seção explica o procedimento desde a criação de um modelo até a 
criação de dados para a impressão variável e produção de impressões.

John Smith

0001

Mary Davis

0002

Robert Brown

0003

Use os seguintes programas:
1. Adobe Illustrator
2. Microsoft Excel
3. RasterLink7

Nome

Nome

Nome

Modelos de cartões de identificação

1. Procedimento para a Criação e Impressão de Dados
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Impressão Variável
1. Procedimento para a Criação e Impressão de Dados

Fluxo de operação

8

7

6

4

2

3

5

1 [Software de Edição]

[Câmera]

[Excel]

[RasterLink7]

[RasterLink7]

[RasterLink7]

[RasterLink7]

[RasterLink7]

Crie um modelo.

Prepare as fotos de rosto.

Crie o banco de dados.

Carregue o modelo.

Abra a tela de Edição Variável.

Carregue o banco de dados.

Configure as áreas variáveis.

Impressão
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Impressão Variável
1. Procedimento para a Criação e Impressão de Dados

Fluxo de 
operação  51 42 3 6 7 8

1. Crie um modelo.
Crie um modelo incluindo as áreas onde serão inseridos os dados (linhas tracejadas vermelhas).

Salve o modelo. Os modelos podem ser salvos em qualquer um dos três formatos a seguir:
PDF, EPS, PS

Nome
Área para inserir o nome

Área para inserir o número de identificação

Área para inserir a foto

Criação dos Dados
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Impressão Variável
1. Procedimento para a Criação e Impressão de Dados

Fluxo de 
operação 52 43 6 7 81

2. Prepare as fotos de rosto.
Prepare as fotos para serem inseridas.
Neste exemplo, são utilizadas fotos de retrato.

O tamanho da imagem não precisa ser 
ajustado para caber na área onde será 
inserida.

Ela pode ser ajustada mais tarde no 
RasterLink.

São suportados os dois formatos de arquivo a seguir:
JPEG, TIFF

Foto 1 Foto 2 Foto 3

Criação dos Dados
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Impressão Variável
1. Procedimento para a Criação e Impressão de Dados

Fluxo de 
operação 53 4 6 7 81 2
3. Crie o banco de dados.

Crie o banco de dados a ser inserido no modelo.
3-1. Para criar o banco de dados no Excel

3 -

* Digite um nome de "cabeçalho" na primeira linha de cada coluna. Lembre-se de criar o nome da coluna, pois ele é usado como nome do item nas configurações da 
impressão variável.

* Salve o banco de dados criado no Excel no formato “CSV UTF-8 (separado por vírgulas)”. 
Se não for possível salvar o banco de dados no formato "CSV UTF-8 (separado por vírgulas)" no Excel, salve-o no formato "CSV (separado por vírgulas)" no Excel, 
para depois salvá-lo no formato UTF-8 no Bloco de Notas. 
Consulte os detalhes em "Como salvar o banco de dados no formato UTF-8" na próxima página.

* Podem ser definidas até 30 colunas.
* Podem ser definidas até 1000 linhas.
* Observação) Caminho do arquivo = “Local do arquivo de imagem” + “\” + “Nome do arquivo“

Local do arquivo de imagem: Clique com o botão direito no arquivo para verificar o [Local] em [Propriedades]

Nome do 
arquivo:

Nome do arquivo com sua extensão
Por exemplo, a extensão de um arquivo de imagem JPRG é “.jpg”.

Criação dos Dados

Nome da coluna (cabeçalho)

Dados a serem inseridos 

(Seção com os dados)

* Caminho do arquivo da imagem a ser 
inserida

* Cadeia de caracteres a ser inserida
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Impressão Variável
1. Procedimento para a Criação e Impressão de Dados

Fluxo de 
operação 53 4 6 7 81 2

3. Crie o banco de dados.
3-2. Para salvar o banco de dados no formato UTF-8

1

Abra o banco de dados criado no Excel no Bloco de 
Notas.

• Clique com o botão direito no banco de dados e 
selecione [Abrir com] - [Bloco de Notas].

2 Clique em [Arquivo] - [Salvar como].

3
Selecione as condições a seguir e clique em [Salvar].
• Tipo: Todos os Arquivos
• Codificação : UTF-8

Criação dos Dados
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Fluxo de 
operação 54 6 7 81 2 3

4. Carregue o modelo.
Carregue o modelo criado em “1. Crie um modelo” (na página 7) no RasterLink.

Impressão Variável
1. Procedimento para a Criação e Impressão de Dados

Criação dos Dados

1 Selecione um modelo no menu [Arquivo] - 
[Abrir] e clique em [OK].

2 Verifique se o modelo inserido aparece na 
lista de tarefas.
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Impressão Variável
1. Procedimento para a Criação e Impressão de Dados

Fluxo de 
operação 5 6 7 81 2 3 4

5. Abra a tela de Edição Variável.

Criação dos Dados

1
Selecione o modelo carregado e 
selecione o ícone de Edição Variável.

2 Marque a caixa de seleção de Edição Variável.

Marcar esta caixa permite configurar a impressão 
variável e produzir impressões.

Se quiser imprimir apenas o modelo, desmarque a 
caixa de seleção.
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Impressão Variável
1. Procedimento para a Criação e Impressão de Dados

Fluxo de 
operação 6 7 81 2 3 4 5

6. Carregue o banco de dados.
Carregue o banco de dados criado em “3. Crie o banco de dados” (nas páginas 9 e 10).

Criação dos Dados

1 Clique no botão para carregar o banco de 
dados (arquivo CSV).

2 Selecione o arquivo de banco de dados que 
deseja carregar e clique em [Abrir].

3 Verifique se o banco de dados carregado é 
exibido.



Impressão Variável
1. Procedimento para a Criação e Impressão de Dados

Fluxo de 
operação 7 81 2 3 4 5 6

7. Configure as áreas variáveis.

Criação dos Dados

1

2

14

Selecione o nome da coluna.  
(A coluna inteira é selecionada.)

Especifique o tamanho e a posição da área variável.

1. Insira o tamanho da área variável. A área é exibida como linhas 
tracejadas azuis na pré-visualização no canto inferior direito.

2. Posicione a área variável inserindo as posições de avanço e varredura 
a partir da pré-visualização no canto inferior direito. A moldura 
tracejada azul na pré-visualização se move de acordo com os ajustes.

3. Ajuste o tamanho e a posição da área variável verificando a pré-
visualização.

Tamanho:Altura

Tamanho:Largura
Posição:Varredura

Posição: 
Avanço

Nome
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Impressão Variável
1. Procedimento para a Criação e Impressão de Dados

Fluxo de 
operação 7 81 2 3 4 5 6

7. Configure as áreas variáveis.

Criação dos Dados

4

3 Defina o layout e a cor. 
Se quiser inserir um texto, defina a fonte.

Defina as áreas para o “Nome” e o 
“Número de ID” da mesma forma.

Imagem

Layout: Posição da área variável
Ajustar Ajusta a imagem à área variável
Cor: Especificação da cor da margem (Se não for 

especificada, será usada a cor de fundo).

Texto

Layout: Posição da área variável

Fonte: Fonte e tamanho do texto

Design 
do texto:

Decoração de texto (bordas e sombreamento)

Cor: Especificação da cor para a decoração de texto, 
para o texto e para a margem
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Impressão Variável
1. Procedimento para a Criação e Impressão de Dados

Fluxo de 
operação 81 2 3 4 5 6 7

8. Impressão

Impressão

1 Selecione o ícone para a tela de impressão 
normal e verifique o layout de impressão.

Varredura: Margens esquerda e direita

Avanço: Margens superior e inferior

1. Um espaço pode ser inserido entre as 
imagens de impressão definindo os 
valores de margem em [Layout].
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Impressão Variável
1. Procedimento para a Criação e Impressão de Dados

Fluxo de 
operação 81 2 3 4 5 6 7

8. Impressão
2. Por padrão, as imagens impressas são dispostas na vertical como mostrado à esquerda. 

Elas podem ser dispostas na horizontal como mostrado à direita executando a função [Minimizar] na 
[Reorganização].

Impressão
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Impressão Variável
1. Procedimento para a Criação e Impressão de Dados

Fluxo de 
operação 81 2 3 4 5 6 7

8. Impressão

1
Selecione o ícone de execução e clique 
em [Iniciar].

Se houver texto, faça uma impressão de teste 
com apenas uma linha para verificar
se há erros no ajuste e caracteres sobrepostos.

Dependendo da combinação de fonte e texto, 
a seguinte mensagem de erro será exibida e 
a impressão não será executada.

A fonte selecionada não pode ser usada. Selecione outra 
fonte.

Se a mensagem de erro acima for exibida, 
use a fonte [MS Gothic] ou [Yu Gothic].

Impressão
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Impressão Variável

Esta seção explica o procedimento desde a criação de um modelo até a 
criação de dados para a impressão variável e produção de impressões.

１ ２ ３

Use os seguintes programas:
1. Adobe Illustrator
2. RasterLink7

Casos em que a função de numeração é útil
• Impressão em massa de dados onde apenas dados numerados serão inseridos. 

Exemplo: Números para sorteio

• Inserção de numeração baseada em regras simples 
Exemplo: Números de série de produtos exclusivos

Ticket
Ticket

Ticket

2. Função de Numeração
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Impressão Variável
2. Função de Numeração

6

4

2

3

5

1

Fluxo de operação
[Software de Edição]

[RasterLink7]

[RasterLink7]

[RasterLink7]

[RasterLink7]

[RasterLink7]

Crie um modelo.

Carregue o modelo.

Abra a tela de Edição Variável.

Configure a numeração.

Configure a área variável.

Impressão
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Impressão Variável
2. Função de Numeração

Fluxo de 
operação 51 42 3 6

1. Crie um modelo.
Crie um modelo incluindo as área onde será inserida a numeração (linhas tracejadas vermelhas).

Salve o modelo. Os modelos podem ser salvos em qualquer um dos três formatos a seguir:
PDF, EPS, PS

Ticket Área para inserir a numeração

Criação dos Dados
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Impressão Variável
2. Função de Numeração

Fluxo de 
operação 52 43 61

2. Carregue o modelo.
Carregue o modelo criado em “1. Crie um modelo” (na página 21) no RasterLink.

1 Selecione um modelo no menu [Arquivo] - 
[Abrir] e clique em [OK].

2 Verifique se o modelo inserido aparece na 
lista de tarefas.

Criação dos Dados
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Impressão Variável

Fluxo de 
operação 53 4 61 2

3. Abra a tela de Edição Variável.

1
Selecione o modelo carregado e 
selecione o ícone de Edição Variável.

2 Marque a caixa de seleção de Edição Variável.

Marcar esta caixa permite configurar
a impressão variável e produzir impressões.
Se quiser imprimir apenas o modelo, 
desmarque a caixa de seleção.

2. Função de Numeração

Criação dos Dados
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Impressão Variável
Introdução

Fluxo de 
operação 54 61 2 3
4. Configure a numeração.

Adicione os dados de numeração.
1 Clique no botão [Adicionar Numeração].

2 Preencha os campos de configuração da 
numeração e clique em [OK].

Criação dos Dados

A coluna de dados da 
numeração é gerada.
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Impressão Variável
2. Função de Numeração

Fluxo de 
operação 5 61 2 3 4

5. Configure as áreas variáveis.

1 Selecione o nome da coluna. (A coluna inteira 
é selecionada.)

2 Especifique o tamanho e a posição da área 
variável.

O procedimento é parecido com “7. Configure as áreas variáveis”
(na página 14) em “1. Procedimento para a Criação e Impressão de Dados”.

Ticket

Criação dos Dados

3
Após definir a área, a pré-visualização é 
atualizada de acordo. Verifique a posição 
exibida.

１
Ticket
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Impressão Variável
2. Função de Numeração

Fluxo de 
operação 61 2 3 4 5

6. Impressão

1
Selecione o modelo carregado e 
selecione o ícone de Edição Variável.

1. Um espaço pode ser inserido entre as imagens de impressão
definindo os valores de margem em [Layout].

Varredura: Margens esquerda e direita
Avanço: Margens superior e inferior

Impressão
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Impressão Variável
2. Função de Numeração

Fluxo de 
operação 61 2 3 4 5

6. Impressão
2. Por padrão, as imagens impressas são dispostas na vertical como mostrado à esquerda. 

Elas podem ser dispostas na horizontal como mostrado à direita executando a função [Minimizar] na 
[Reorganização].

Impressão
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Impressão Variável
2. Função de Numeração

Fluxo de 
operação 61 2 3 4 5

6. Impressão

1
Selecione o ícone de execução e clique 
em [Iniciar].

Impressão
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Impressão Variável
2. Função de Numeração

1. Detalhes dos itens de configuração
Nome do item Descrição
Valor inicial O valor de início da numeração
Valor de incremento A quantidade de aumento ou redução do número
Valor final O valor onde a numeração acabará
Número de dígitos Especifique o número de dígitos a serem preenchidos 

com zero.
Prefixo/Sufixo Os caracteres adicionados antes/depois do número

(por exemplo, Nº 001)

2. Restrições
• Somente números inteiros positivos podem ser gerados.

• O número máximo de dígitos que pode ser gerado é 9 .

Detalhes	dos	Itens	de	Configuração	e	Restrições
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Impressão Variável
2. Função de Numeração

Se o banco de dados tiver sido carregado antes, a coluna de dados de 
numeração pode ser adicionada como mostrado abaixo.

Exemplo: A coluna de dados de numeração dos números de ID é adicionada ao banco de dados de 
identificação.

Os dados de numeração são adicionados automaticamente para os dados que já foram carregados.

Se o número de dados for menor que o valor definido em [Valor final] (o valor onde a numeração 
acabará), as linhas de dados de numeração após o valor final são deixadas em branco.

Inclusão da Coluna de Dados de Numeração
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