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Krok 1: Pobranie i instalacja oprogramowania  

 

Pobierz oprogramowanie wykorzystując poniższy link: 

http://badgemaker.info/downloads 

 
 

Naciśnij na przycisk Download Now! 

Pobierzesz plik instalacyjny który będzie wyglądał następująco 

 

 

 Po uruchomieniu pliku instalacyjnego Instalator zapyta czy rozpocząć 

instalację. Kliknięcie przycisku run rozpocznie BadgeMaker Setup Wizard. 

Kreator konfiguracji poprowadzi Cię przez proces instalacji. 

 

 

 

 

http://www.badgemaker.info/
http://badgemaker.info/downloads
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Instalacja 

 

Krok  1. Jeśli chcesz uruchomić Instalator kliknij polecenie "Uruchom". Jeśli 

nie chcesz instalować programu BadgeMaker kliknij na przycisku "Anuluj". 

 

 
 

Krok 2. Aby kontynuować instalację programu  BadgeMaker naciśnij przycisk 

"Next".  

  

 

 

 

 

http://www.badgemaker.info/
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Krok 3a. 

 Zakładka “Features“ (właściwości): 

Na tym etapie instalacji można wybrać elementy, które chcemy zainstalować. 

BadgeMaker Design, BadgeMaker Identity, Projekty Demo i CCI Editor są 

zaznaczone domyślnie. Jeśli nie chcemy instalować wybranej funkcji 

wystarczy usunąć zaznaczenie pola wyboru funkcji. 

 

 

Krok 3b.  

Zakładka “Installation Folder“ (folder instalacji): 

Trzeci krokiem w procesie instalacji jest wybór lokalizacji, gdzie chcesz 

zainstalować oprogramowanie BadgeMaker. Aby wybrać lokalizację naciśnij 
przycisk "Browse" i wskaż wybrany folder. Jeśli nie masz konkretnych 

lokalizacji BadgeMaker zachowa domyśne ustawienia. 
 

http://www.badgemaker.info/
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Jeśli wskazałeś lokalizację czy też zostajesz przy domyślnych ustawieniach 

naciśnij przycisk "Next" 

Krok 4.  

Kreator jest gotowy do rozpoczęcia instalacji programu BadgeMaker. Kliknij 

przycisk "Install", aby rozpocząć instalację. Jeżeli chcesz przejrzeć lub 

zmienić ustawienia instalacji, kliknij przycisk "Back". Kliknij przycisk 

"Cancel", aby zakończyć działanie kreatora. 

 

 

 

 

http://www.badgemaker.info/
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Krok 5. Rozpoczyna się proces instalacji. Może to potrwać kilka minut. 

Zostanie wyświetlone okno podręczne, informujące o postępie instalacji. 

 

 

Krok 6. Instalacja została zakończona, kliknij przycisk "Finish" aby zamknąć 

kreator. 

 

 

 

 

 

 

http://www.badgemaker.info/
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Krok 7. Po zakończonej instalacji na pulpicie pojawią się poniższe skróty: 

 

W celu utworzenia nowego projektu karty otwórz "BadgeMaker 

Design"  

 

Aby dodać lub wydrukować  karty kliknij na "BadgeMaker Identity"  

 

 

 

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zarejestrować program i 

wprowadzić  numer licencji. 

 

 

  

http://www.badgemaker.info/
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Instalacja Silverlight 

Należy pamiętać, aby zainstalować Silverlight przed zainstalowaniem 

programu BadgeMaker. Microsoft Silverlight jest niezbędny do prawidłowej 

pracy programu BadgeMaker. Proszę przestrzegać instrukcje instalacji 

Silverlight  

 

Krok 1. Pobierz plik instalacyjny z  Microsoft Silverlight. Kliknij na "Zapisz 

plik", aby pobrać instalator do folderu (zwykle "Pliki do pobrania") na 

komputerze. 

 

 

Krok 2. Uruchom program instalacyjny poprzez kliknięcie na przycisk 

"Uruchom/Run". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.badgemaker.info/
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Krok3. Gdy pojawi się okno instalacji, kliknij przycisk "Zainstaluj teraz". 

 
 

 

 

Krok 4. Silverlight jest aktualnie instalowany na komputerze. 

 

 
 

 

 

Krok 5. Instalacja zakończona powodzeniem. Kliknij na przycisk "Zamknij". 

 

  

http://www.badgemaker.info/
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Krok 2. Rejestracja i aktywacja programu  

Rejestracja 

Przy pierwszym uruchomieniu programu BadgeMaker Design oraz Identity  

otworzy się okno rejstracji. Dzięki czemu możesz zarejestrować i aktywować 

swój BadgeMaker. 

 

. 

 

A. Na początku musimy wybrać jedną z opcji 

rejestracji: online czy offline. 

Większość rejestracji programu dokonywana 

jest online. Jeżeli stanowisko komputerowe 

na którym będzie używane oprogramowanie 

nie będzie miało stałego dostępu do 

internetu, prosimy o zakup wersji Offline. 

 

 

B. Rejestracja Online 

Będziesz poproszony o wprowadzenie klucza 

licencji. Od dostawcy otrzymasz plik pdf 

potrzebny do założeniu i aktywacji konta na 

stronie 

http://licensemanager.badgemaker.info.  

W pliku pdf będzie również link do aktywacji 

licencji. Jeśli masz już aktywne konto,  

licencja zostanie dołączona do Twojego już 

istniejącego konta. 

http://www.badgemaker.info/
http://licensemanager.badgemaker.info/
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C. Rejestracja Offline 

Będziesz poproszony o wprowadzenie 

klucza licencji. Do aktywacji 

oprogramowania będzie potrzebne inne 

urządzenie z dostępem do internetu. 

Od dostawcy otrzymasz plik pdf potrzebny 

do założeniu i aktywacji konta na stronie 

http://licensemanager.badgemaker.info.  

W pliku pdf będzie również link do 

aktywacji licencji. Jeśli masz już aktywne 

konto,  licencja zostanie dołączona do 

Twojego już istniejącego konta. 
 

 Klucz offline jest jednorazowym kluczem 

dostępnym tylko dla danego identyfikatora 

sprzętu. Nie ma możliwości resetu klucza lub 

przeniesienia licencji na inny komputer. W 

przypadku wymiany płyty głównej, dysku lub 

zmiany komputera konieczny jest zakup nowej 

licencji odpowiedniego programu Badgemaker. 
 

 

 

D. Po wklejeniu poprawnego klucza 

licencyjnego otrzymasz komunikat  

informujący o pomyślnej rejestracji.  

Naciśnij przycisk “Ok” aby rozpocząć pracę 

z programem BadgeMaker Identity. 

 

Pamiętaj, że klucz offline jest jednorazowym kluczem, który jest 

dostępny tylko dla danego hardware ID (komputera). Nie można zresetować 

klucza offline! (w przypadku awarii komputera lub konieczności przeniesienia 

programu ma inny komputer, wymagany jest zakup nowej licencji OFFLINE) 

  

http://www.badgemaker.info/
http://licensemanager.badgemaker.info/
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Jak uzyskać kod licencyjny 

 

 

 
A. Po wejściu na stronę 

Menadżera Licencji 
zostaniesz poproszony o 

zalogowanie. Jeżeli jesteś 
już zarejestrowany zaloguj 

się używając wcześniej 

wybranej nazwy 
użytkownika i hasła, Jeśli nie 

jesteś jeszcze 
zarejestrowany naciśnij 

przycisk "Rejestracja" 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.badgemaker.info/
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B. Wprowadź  wszystkie 

wymagane do 

rejestracji  dane. 
Zwróć uwagę na 

poprawne wpisanie 
adresu e-mail. Będzie 

on w przyszłości 
używany do aktywacji 

programu, na ten 
właśnie adres  będziesz 

otrzymywał wszystkie 
informacje. 

 

 

C. Aktywuj swojego 

Menadżera Licencji . 

Link aktywacyjny 

otrzymasz na podany 

adres mailowy. 

 

 

 

 

 

http://www.badgemaker.info/
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D. Po rejestracji otrzymasz darmowy klucz licencyjny do wersji 

BadgeMaker Pro.  Jeżeli chcesz przetestować oprogramowanie skopiuj 

Klucz Licencyjny w wklej go w okno w programie. Jeżeli chcesz zakupić 

pełną wersję naciśnij przycisk "Zamknij", a następnie przejdź do 

zakładki Produkty. 

 

 

http://www.badgemaker.info/


      Instrukcja Obsługi 

2019 czerwiec| Instrukcja Obsługi BadgeMaker V2.2| BadgeMaker Base V2.6.8  16                                   

www.badgemaker.info 

 

  

 
E. Przejdź do strony "Produkty" i 

wybierz program w wersji START 

, BASE  lub PRO , odpowieni do 
Twoich potrzeb . Kliknij na 

przycisk " Zamów teraz" . 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

E. Wybierz typ licencji, a 

następnie   , przycisk " 
Następny " i "Potwierdź" 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

F. Na stronie głównej swojego 
Manadżera Licencji 

będziesz miał podgląd do 

wybranych przez siebie 
produktów. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.badgemaker.info/
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G. Jak tylko twój dostawca zatwierdzi  zamówiony klucz otrzymasz 

wiadomość potwierdzającą dokonaną operację. W przeglądzie kluczy 

licencyjnych  na stronie głównej status klucz zostanie  zmieniony na 

dostępny. Naciśnij ikonę klucza aby mieć podląd do kodu klucza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.badgemaker.info/
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Przenoszenie/Usuwanie Licencji 

Aby przenieść licencję z jednego komputera na drugi jako pierszy krok w 

zakładce "Informacje o licencji" należy usunąć licencję 

UWAGA!  

Nie odinstalowujemy programu, jako pierwszy krok usuwamy licencję! 

 

Naciskamy przycisk "Usuń" 

 

Potwierdzamy przyciskiem "OK" 

Licencja została usunięta. 

Instalujemy oprogramowanie na nowym komputerze . Logujemy  się na konto 

Manadżera Licencji. W przeglądzie kluczy licencyjnych na stronie głównej status 

klucz zostanie zmieniony na dostępny. Naciśnij ikonę klucza aby mieć podgląd do 
kodu klucza.  

 

UWAGA! 

W przypadku odinstalowania programu bez wcześniejszego 

usunięcia licencji, lub braku możliwości jej usunięcia (np. 

uszkodzony komputer itp.) deweloper pobiera opłatę za reset klucz! 

 

http://www.badgemaker.info/
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Krok 3. Szablon Nowej Karty 

Okno użytkownika 

 

A. Menu główne 

B. Okno menu 

C. Menu podręczne 

D. Pasek narzędzi 

E. Pole robocze/Przód karty 

F. Pole robocze/Tył karty 

H. Szablon karty: Podgląd/Ustawienia karty/Pola dynamiczne 

I.  Warstwy karty 

J.  Właściwości elementy 

 

 

  

http://www.badgemaker.info/
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Nowy szablon karty 

 

W menu głównym naciśnij przycisk "Plik" a 

następnie 

“Nowy Szablon Karty”.  

Możesz to również zrobić naciskając w menu 

podręcznym na ikonę: 

 
Pokaże się okno Nowy szablon karty. 

 

A. Nazwa szablonu 

B. Rozmiar karty do wyboru z rozwijanego menu. 

C. Zdefiniuj jednostki w jakich ma być podawany rozmiar karty. 

D. Zaznaczy pole jeżeli tworzysz szablon jednostronny. 

E. Zaznacz pole jeżeli  wydruk będzie się odbywał na kartach z paskiem 

magnetycznym. 

F. Wybierz rodzaj nadruku (kolor czy mono) oraz orientację karty dla 

pierwszej strony. 

G. Wybierz rodzaj nadruku (kolor czy mono) oraz orientację karty dla drugiej 

strony. 

http://www.badgemaker.info/
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Dodawanie pól dynamicznych 

 

Przy tworzeniu nowego projektu karty niezbędne jest dodanie wymaganych 

pól dynamicznych np. imię, nazwisko itp. 

Zakładka " Pola dynamiczne " w widoku projektu karty daje użytkownikowi 

listę pól które może używać do tworzenia projektu karty .  

Użytkownik może usuwać , zmieniać i edytować nazwy pól , a także 

wprowadzić wartości. 

   

 

A. Dodanie nowego pola dymanicznego za pomocą przycisku "+" 

B. Wprowadzanie nazwy pola dymanicznego np. imię, nazwisko itp. 

C. Wartość domyślna pola. Jeżeli mamy taką potrzebę możemy wprowadzić 

wartość domyślną pola np. dla   pola "stanowisko" wartością domyślną może 

być "księgowy". 

D. Pole dynamiczne może mieć określony format: data, tekst , domyślny.  

E.  Aby usunąć pole dynamiczne naciśnij przycisk" X"  

http://www.badgemaker.info/
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Dodawanie tła projektu 

 

Konfigurowanie projektowania kart rozpoczynamy od tworzenie/dodania tła . 

Wybierz element obrazu, na pasku narzędzi , a następnie kliknij i przeciągnij 

elementy na karty. 

 

 

Ikona służy do umieszczenia elementu obrazu w układzie projektu. 

 

 

 

Po dodaniu  tła w zakładce 

Właściwości elementu naciśnij 

przycisk Wybór obrazu.  

 

 

 

 

Przód karty ma już w tym 

momencie dodane  tło. 

Postępuj analogicznie i dodaj 

tło dla tyłu karty. 

 

 

 

 
 

 

http://www.badgemaker.info/
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Dodawanie kształtów 

 

Istnieje możliwość dodania kształtu jako tła np. dla tekstu 

 

Po dodaniu kształtu należy przejść do zakładki Waściwość 
elementu/Style i określić styl elementu. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.badgemaker.info/
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Dodawanie Zdjęcia i Podpisu 

 

 

Przy tworzeniu projektu szablonu 
karty mamy możliwość dodania 

zdjęcia ora podpisu osoby dla której 

wydawana jest karta.   

 

    

 

Dodawanie Kodu kreskowego 

 

 Istnieje możliwość dodania kodu   
kreskowego na szablonie karty 

.   

 

  

http://www.badgemaker.info/
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F. Wprowadź wartość domyślną kodu kreskowego lub podłącz pole 

dynamiczne. 

 

Dodawanie tekstu 

 

 

 

 

 

 
  

A. Zmiana czcionki 
 

B. Zmiana rozmiaru czcionki 
1.  

C. Zmiana stylu bold, italic and 
underlined. 

 
D. Justowanie  tekstu do lewej, do 

prawej lub do środka. 

 
E. Wyrównanie  tekstu do góry, 

środka lub dołu okna. 
 

F. Zawijanie tekstu  

A. Zaznacz jeżeli chcesz zachować proporcje obrazu 

B. Typ kodu kreskowego 

C. Sprawdzanie poprawności działania kodu kreskowego 

D. Widoczność kodu kreskowego 

E. Wskaż pole dynamiczne które będzie używane jako kod kreskowy. Wartość 
kodu kreskowego możesz również wpisać ręcznie. 

http://www.badgemaker.info/
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G. Kolor czcionki 

 

H. Wybierz , aby dodać dynamiczne 
pole do pola tekstowego poniżej 

wybierając jedną z opcji z 
rozwijanego menu i klikając na 

przycisk "Dodaj" . 

I. Tutaj wpisz text  

 

Dodawanie Logo Dynamicznego 

Logo dynamiczne dodajemy jako miejsce dla zdjęcia  , które będzie zmienne 

w zależności od informacji zawartych na  karcie . Dla przykładu zmiana flagi w 

zależności od kraju pochodzenia właściciela karty. 

 

Dynamiczny elementem logo jest wykorzystywane do umieszczenia 
zastępczy dla dynamicznego logo na układ . Gdyprojekt karty jest 

używany i podłączony do danych w BadgeMaker 
tożsamościzastępczy zastąpi manekina obrazu z jednego z logo 

dynamicznego  

 

 

http://www.badgemaker.info/
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A. Wybór Pola dynamicznego 
przyporządkowanego do Logo 

Dynamicznego 

B. Wybierz, czy logo ma być 

odpowiedniej proporcji lub 
jeśli chcesz może wypełniać  

całe pole . 

C. Dodawanie nowego Logo 

dynamicznego 

D. Usuwanie Logo 
dynamicznego 

E. Wybór grafiki 

F. Wskazanie domyślnego 

logo 

G. Nadawanie nazwy dla Logo 

dynamicznego 

  

Zapisz Szablon Karty 

Po zakończeniu tworzenia projektu karty należy go zapisać . Teraz szablony 
mogą być używane przez podłączenie do projektu w BadgeMaker Identity. 

  

http://www.badgemaker.info/


      Instrukcja Obsługi 

2019 czerwiec| Instrukcja Obsługi BadgeMaker V2.2| BadgeMaker Base V2.6.8  28                                   

www.badgemaker.info 

 

Krok 4. Nowy Projekt 

Panel użytkownika 

 

A. Menu główne 

B. Menu okna 

C. Podręczne menu 

D. Podgląd danych 

E. Edycja pojedynczych rekordów 

F. Galeria zdjęć 

G. Galeria szablonów 

H. Podgląd zdjęcia i podpisu 
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Nowy Projekt 
 

A. W menu głównym  wybierz "Plik" a następnie “Nowy”.  

 

 

 

 

Lub naciśnij na ikonę jak poniżej z 

menu podręcznego: 

 
 

 

Po kliknięciu na "Nowy" otworzy sięokno wyboru . Możesz wybrać jedną z 

pięciu opcji, aby rozpocząć nowy projekt . Ten Skrócony podręcznik pokaże 

Ci, jak skonfigurować zupełnie nowy projekt. Sugerujemy wybrać przycisk " 

Utwórz nowy projekt " . 
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Utwórz nowy projekt 

 
Po wybraniu opcji  "Utwórz nowy projekt ",rozpoczynamy pracę z pustą siatką 

danych i ustawień własnych nazw pól . 

1. Pola Danych projektu 

Krok 1. Dodanie pól danych projektu. 
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A. Wprowadź nazwę projektu 

B. Wpisz nazwy pól. 

C. Wybierz typ danych, wskaż czy pole ma być liczbowe czy tekstowe. 

D. Zaznacz jeżeli pole ma być wymagane/obowiązkowe. 

E. Dla pól w projekcie możesz wprowadzić wartość domyślną pola 

F. Włączanie automatycznego przyrostu dla pól liczbowych. 

G. W tej kolumnie wskazujemy pole unikalne (potrzebne np. do importu 

danych) 

 

I. Naciśnij przycisk “Następny Krok" aby przejść do kroku 2 Tworzenie 

projektu. 
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2. Ustawienia zdjęć i podpisu 

 

Naciśnij przycisk “Następny Krok" aby przejść do kroku 3 Konfiguracja pól 

projektu 
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3. Konfiguracja pól projektu 
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Kliknij przycisk “ Utwórz projekt” Aplikacja rozpocznie tworzenie nowego 

projektu.  

 

Jeśli wszystko przebiegło poprawnie kliknij na przycisk " OK"  
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Dodawanie nowej osoby 

Dodawanie nowej osoby 

Po wyborze przycisku z podręcznego menu,  otworzy się okno w 

którym możesz dodać nową osobę. Wprowadź kolejno dane osoby, 

zdjęcie, podpis. 

1. Informacje 

A. Dodaj wszystkie informacje o osobie zaznaczając poszczególne pola. 

B. Przycisk "Następny krok" 
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2. Zdjęcie 

A. Wybierz źródło , którego chcesz użyć z rozwijanego menu. Możesz wybrać, 

aby korzystać z kamery internetowej lub aparatu zgodnego ze standardem 

TWAIN , który został zainstalowany i podłączony do komputera 

 

B. Naciśnij przycisk "Przechwytywanie  zdjęcia".  

 

C. Aplikacja wykryje twarzy automatycznie i zrobi trzy zdjęcia. Możesz wybrać 

jeden z trzech obrazów , aby dodać do nowego rekordu. 

 

D. Możesz również pobrać obraz z pliku . Kliknij na przycisk " Otwórz plik ... ", 

aby wybrać zdjęcie z pliku 
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4. Podpis 

A. Użyj pada do pobierania podpisów aby  wstawić podpis w to miejsce. 
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5.  Import danych z Excela lub pliku CSV 

Import danych jest możliwy  na dwa sposoby:  

1. Import danych z pliku CSV/Excel. 

2. Import danych z poprzedniej wersji oprogramowania  BadgeMaker 7  
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1. Źródło Danych  

 
 

 

A. Wskaż źródło danych  do importu Excel/CVS  

B. Wskaż poprawny format daty. 

C. Zaznacz pierwszy wiersz , który zawiera nazwy pól danych . 

D. Kliknij na przycisk "Następny" , aby przejść do drugiego etapu . 
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2. Konfiguracja importu  

 

 

 

A. Kolumna docelowa czyli pola danych w projekcie  do których mają 

zostać zaimportowane dane z pliku źródłowego Excel. 

B. Podłącz odpowiednie pola excel wybierając je z rozwijanego menu. 

C. Wybierz jedno z pól danych excel , który jednoznacznie identyfikuje 

dane w źródle danych. 

3. Weryfikacja Danych 

Krok 3. ma na celu sprawdzenie poprawności impprtu danych. 
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4. Import Danych 

Krok 4. przetwarzanie importowanych  danych . Kliknij na przycisk "Zakończ", 

aby rozpocząć pracę z zaimportowanymi danymi  z pliku Excel . 

 

Import Zdjęcia 

 W kroku 1. Dane biometryczne masz możliwość importu zdjęcia lub podpisu. 

 

 

A. Po naciśnięciu przycisku wskaż folder w którym znajdują się zdjęcia które 

chcesz zaimportować.  

B. Po naciśnięciu przycisku wskaż folder w którym znajdują się podpisy które 

chcesz zaimportować. 

C. Wybierz pole unikalne do podłączenia zdjęcia. 

D. Wybierz pole unikalne do podłączenia podpisu. 

E. Naciśnij przycisk aby zaimportować dane 

F. Jeżeli wszystko przebiegło pomyślnie kliknij przycisk "Zakończ" 

 

http://www.badgemaker.info/


      Instrukcja Obsługi 

2019 czerwiec| Instrukcja Obsługi BadgeMaker V2.2| BadgeMaker Base V2.6.8  43                                   

www.badgemaker.info 

 

Krok 5. Podłączenie szablonu karty do projektu 

 

Dodawanie Szablonu Karty do Projektu 

 

Aby podłączyć szablon karty do projektu należy przejść do menu głównego , 

wybrać przycisk "Edytuj" , a następnie "Ustawienia projektu" . Trzecia 

zakładka służy do dodawania i zarządzania szablonami kart i ich podłączaniem 

do projektu. 

 

1. Wybór szablonu karty 

2. Kliknij przycisk "Dodaj" aby przypisać szablon karty do projektu 

3. Jeżeli masz już przypisane szablony do projektu klikając przycisk 

"Uaktualnij" możesz dokonać zmian. 

4. Jeżeli chcesz usunąć szablon przypisany do projektu zaznacz go  

5. Kliknij przycisk "Usuń", aby usunąć połączenie. 

6. Kliknij przycisk "Edytuj połączenie" jeśli chcesz dokonać zmian. 
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