
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
AZ UTYPIA INTERNETES ÁRUHÁZHOZ 

 
 
 
 
 LOGIN OLDAL: Ezen az 

oldalon kell megadnia a 
Felhasználói nevét és a 
Jelszavát, hogy belépjen az 
oldalra.  

 Ha még nincs felhasználói neve 
és jelszava, akkor beléphet az 
Áruházba névtelenül vagy 
regisztrálhatja magát.  

 Ha már regisztrálta magát, de 
elfelejtette jelszavát a 
felhasználói neve megadásával 
kérheti jelszava elküldését a 
regisztrációkor megadott e-mail 
címre. 

 
 
 
 
 
 
 

  
 Három különböző módon választhatja 

ki a kívánt bélyegzőt. 
  

- LENYOMAT ALAPJÁN: 
Kattintson ide és alakítsa át 
az előre elkészített 
lenyomatmintákat. 

- KATALÓGUSUNKBÓL:  
Kattintson ide, ha még nem 
tudja pontosan milyen 
bélyegzőt szeretne és 
válasszon kínálatunkból. 

- KULCSSZÓ ALAPJÁN: 
Kattintson ide, ha ismeri a 
termékkódot vagy a termék 
megnevezését. A keresési 
feltételnek megfelelő összes 
termék megjelenik Ön előtt. 
Válassza ki azt, amelyik 
legközelebb áll 
elképzeléséhez és kattintson 
a rendelés gombra.  

 

 

 



Ha �LENYOMAT ALAPJÁN� 
szeretné kiválasztani a 
bélyegzőt, akkor ezt a képet 
láthatja. 

 

LENYOMATMINTA 
KIVÁLASZTÁSA: Ezen az 
oldalon a kategóriába tartozó 
összes bélyegzőhöz talál 
lenyomatmintát. 

Az �ÁLTALÁNOS MINTÁK� fülre 
kattintva megtekintheti az összes 
lenyomatmintát, ami az adott 
kategóriához tartozó 
bélyegzőkhöz készült. Ha készít 
saját bélyegzőlenyomatot, akkor 
lehetősége van elmenteni azt 
saját vagy cége mintái közé. 
Ezeket a későbbiekben a �az Ön 
mintái� vagy a �VÁLLALATI 
MINTÁK� fülre kattintva érheti el. 

 

ÁLTALÁNOS MINTÁK: Ezt a fület minden felhasználó látja, aki bejelentkezik az oldalra. Minden 
bélyegzőtípushoz készült minta általános felhasználásra.  

AZ ÖN MINTÁI: Ezek a minták az Ön felhasználói nevéhez és jelszavához rendeltek, ez lehetővé teszi, 
hogy csak Ön láthatja azokat.  

Az Ön VÁLLALATI MINTÁI: Ha Ön elkészít egy mintát, amit szeretne, ha szervezeti egységén belül 
más felhasználó is láthatna, akkor lépjen kapcsolatba bélyegzőkészítőjével, aki megjeleníti azt az Ön 
Vállalati mintái között.  

TERMÉK KIVÁLASZTÁSA: A lenyomatmintára kattintva kiválasztja azt, majd azonnal szerkeszthetővé 
válik, hogy kialakítsa az igényeinek megfelelő lenyomatot.  

 

 

 



Ha kiválasztotta a terméket, 
akkor a következő oldalon 
egyéni igényeinek megfelelően 
kialakíthatja a lenyomatot. Ha 
elkészítette a lenyomatot, 
akkor a rendelés gombra 
kattintva léphet tovább a 
vásárlási folyamatban.  

- MINTA FRISSÍTÉSE: Erre 
kattintva megtekintheti a 
változtatásokat. Zoom 
beállítással növelheti vagy 
kicsinyítheti a minta 
méretét.  

- KORREKTÚRA E-MAILBEN:  
Ha szeretné e-mailben 
megkapni és ellenőrizni a  
mérethű lenyomatot kattintson 
ide.  

 
- SZÖVEG: Itt megadhatja a 

bélyegző szövegét. Ha egy 
korábban elmentett mintát 
módosít, akkor az nem 
íródik felül, hanem az 
aktuális módosítást új 
mintaként a következő 
oldalon elmentheti. 

- BETŰTÍPUS: Ha 
betűtípust szeretne 
változtatni, kattintson a 
nyílra és válassza ki a 
megfelelőt. Ha szeretné 
megtekinteni az adott font 
karakterkészletét, 
kattintson a betűtípus 
mintákra. 

- MÉRET: Beállíthatja a 
kívánt betűmagasságot.  

- F D ÉS A: Ezen formázási 
beállításokkal egyedivé 
teheti a karaktereket. F 
mint félkövér, D mint dőlt, 
A mint aláhúzott.  

- VÍZSZINTES IGAZÍTÁS: 
Válasszon a felkínált 
lehetőségek közül.  

- FÜGGŐLEGES HELY: 
minden sor helyzete 
változtatható függőleges 
irányban.  

- ÉRVÉNYESÍTSE MINDEN 
SORRA: Ide kattintva 
egyszerre módosíthatja az 
egész szöveg beállításait. 

- TAGOLÁS: Ezt a beállítást akkor használja, ha a precíz 
elrendezés mindenképpen szükséges. Függőleges és 
vízszintes irányban is tudja mozgatni a sorokat. A 
BEHÚZÁS pozitív értéke az eredeti pozícióból jobbra fogja 
mozdítani a sort. A negatív érték ellentétes mozgást 
eredményez.  A FÜGGŐLEGES HELY hasonlóan működik. 

- VONALAK: Lehetősége van vonalak elhelyezésére a 
szövegben. Kattintson a négyzetbe, hogy látható legyen a 
vonal vagy hagyja üresen azt. A TÁVOLSÁG alatt 
megadhatja, hogy a sor végétől hol kezdődjön a 
szöveglemez széléig tartó vonal. A lenyíló listából 
kiválaszthatja, hogy milyen vastagságú legyen a vonal. 
ELRENDEZÉS alatt beállíthatja a vonal elhelyezkedését a 
szöveghez képest.  

- KERET: Ezen opció bekapcsolásával keretet rajzolhat a 
szöveg köré. Beállíthatja a vonal vastagságát, alakját és 
távolságát a szövegtől. 

- ÁBRÁK: Bélyegzőjéhez feltölthet vagy kiválaszthat képet. 
Kizárólag .bmp formátumú, 1:1 méretben 300dpi minőségű 
fekete-fehér, azaz 2 bites képet lehet feltölteni. 
Változtathatja a grafika méretét, meghatározhatja pozícióját 
és elmentheti, hogy később is használni tudja. 

 



 

     
 Ezen az oldalon (�korrektúra�) 
ellenőrizheti az elkészített 
lenyomatmintát mielőtt 
beletenné kosarába. 

- MINTA NEVE: Ha szeretné 
menteni az elkészített 
lenyomatmintát, hogy később 
is használhassa, akkor 
nevezze el és kattintson a 
MENTÉS ÉS KOSÁRBA 
HELYEZÉS gombra.  Ez a 
minta bekerül az ÖN MINTÁI 
közé. ( A minták ABC 
sorrendben kerülnek 
mentésre.) 

- KOSÁRBA: Ha nem 
szeretné elmenteni ezt a 
lenyomatmintát későbbi 
használatra, akkor kattintson 
egyszerűen a KOSÁRBA! 
gombra.   

 

 

 

 

A KOSÁRban megtalálja az 
eddig kiválasztott termékek 
listáját. Következő lépésként 
az alábbi lehetőségek közül 
választhat: 

- KOSÁR FRISSÍTÉSE: Ha 
változtatott a kosár tartalmán 
(pl. mennyiség, törlés) 
kattintson a KOSÁR 
FRISSÍTÉSE gombra.  Ha 
nem, akkor nincs szükség 
erre a lehetőségre. 

- VÁSÁRLÁS FOLYTATÁSA: 
Ha más termékeket is 
szeretne még rendelni, 
kattintson ide és az Áruház 
kezdőlapjára kerül, ahol 
kiválaszthatja azokat.  

- MINTA: Erre kattintva 
megtekintheti a kiválasztott 
bélyegzőhöz készített 
lenyomatot.  

- KÜLÖNLEGES KÉRÉS: 
Speciális igényét ide tudja 
beírni.  

- TOVÁBB: Kattintson ide a 
rendelés folytatásához.   



 

Itt található az a rész, ahol 
megadhatja számlázási és 
szállítási információkat. 

- SZÁLLÍTÁSI CÍM / 
SZÁMLÁZÁSI CÍM: Az elsőt 
automatikusan a 
regisztrációkor megadott 
adatok alapján tölti ki a 
rendszer. A VÁLTOZTATÁS 
gombra kattintva megadhat 
és elmenthet más számlázási 
vagy szállítási címet, vagy 
módosíthatja a regisztrált 
adatokat. 

 

Ha még szeretne a kosarában 
levő termékeken kívül mást is 
rendelni, akkor a VÁSÁRLÁS 
FOLYTATÁSA gombra kattintva 
folytathatja a vásárlást.  

 

- FIZETÉSI MÓD: Jelenleg a megrendelt áru ellenértékét postai utánvéttel egyenlítheti ki. Nagy értékű 
megrendelés esetén a bélyegzőkészítő előlegszámlát állíthat ki a rendelés teljesítése előtt. 

- MEGRENDELÉS SZÁMA: (megrendelési szám, hivatkozási szám, költséghely, osztály) Itt megadhatja 
megrendelésének saját rendelési és egyéb hivatkozási számát. 

 

FONTOS! Ez az utolsó lehetőség, hogy ellenőrizze megrendelésének tartalmát. A rendelés 
folyamatában megadott minden információ megtekinthető ezen az oldalon.  Továbbá megtekintheti a 
szerkesztett lenyomatokat, amelyeket a bélyegzőkhöz készített. Kattintson a RENDELÉS JÓVÁHAGYÁSA 
ÉS ELKÜLDÉSE gombra, hogy elküldje a készítőnek megrendelését.  

 

 

 

 

GRATULÁLUNK! 

-   RENDELÉS 
VISSZAIGAZOLÁSA: Ezt az 
oldalt akkor látja, ha előzőleg 
rákattintott a RENDELÉS 
JÓVÁHAGYÁSA ÉS 
ELKÜLDÉSE gombra. A 
rendelést e-mailben is 
visszaigazoljuk. Rendelési 
szám alapján a későbbiekben 
bármikor visszakeresheti 
megrendelését a 
menüsorban található 
RENDELÉSEK gombra 
kattintva.  

 



 

 
- MENÜ SOR: a következő 

navigációs gombok sora:  
�KEZDŐLAP�, �KOSÁR�, 
�TERMÉK KERESÉS�, 
�KATALÓGUS�, 
�ADATOK�, 
�RENDELÉSEK�, 
�SEGÍTSÉG�, �KILÉPÉS�. 

- KEZDŐLAP: Közvetlenül az Áruház kezdőlapjára visz.  

- KOSÁR: A kosárban megtalálja mindazt, amit eddig kiválasztott és beletett a kosarába. 
Változtathat a megrendelni kívánt mennyiségen vagy akár törölheti is azt a listából. Ha az összes 
megrendelni kívánt termék szerepel a listán, akkor kattintson a TOVÁBB gombra. ( a vásárlás 
folytatásához további információt a választás �LENYOMAT ALAPJÁN�  részben talál) 

- TERMÉK KERESÉS: Itt kereshet különleges termékeket. Írja be a kulcsszót (akár többet is), 
válassza ki HOL és/vagy MILYEN KATEGÓRIÁBAN kíván keresni. A keresés eredménye 
listában jelenik meg Ön előtt, amiből ki tudja választani a megrendelni kívánt terméket.  

- KATALÓGUS: Kattintson ide, ha még nem tudja pontosan milyen bélyegzőt szeretne és inkább 
átlapozná katalógusunk kínálatát.  

- ADATOK: Módosíthatja a regisztrációkor megadott adatokat. Megváltoztathatja belépéskor 
szükséges jelszavát.  Létrehozhat, módosíthat vagy törölhet saját számlázási és szállítási 
beállításokat. Több szállítási vagy számlázási beállítás esetén kiválaszthatja az 
alapértelmezettet. FONTOS! Kattintson a MENTÉS gombra, hogy rögzítse a változtatásokat. 

- RENDELÉSEK: Összes korábbi rendelését megtekintheti itt. A jobb oldalon láthatja a legutóbbi 
rendeléseit. A rendeléseket különböző szempontok szerint tudja rendezni és a 
RENDELÉSSZÁMra kattintva megnézheti az adott rendelést. Bal oldalon különböző szempontok 
szerint (pl. rendelésszám, dátum)  tud keresni a megrendelésekben. 

- SEGÍTSÉG: Kattintson ide, ha segítségre van szüksége. Választ kap a leggyakrabban felmerülő 
kérdésekre. 

- KILÉPÉS: Ha regisztrált felhasználóként jelentkezett be, akkor kijelentkezhet erre a gombra 
kattintva. Névtelen belépőknek nem jelenik meg ez a gomb.  

 

 


