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Disc Manager:

• Disc Manager NET

• Disc Xpress

• Label Designer

• NET Client 

Nově ve verzi :

• připraveno pro
tiskárnu ODP500

• možnost zapnout
overburn

• používá Nero 8 

• podporuje Blue-ray

• připraveno pro
Windows Vista   

• kontrola volného
místa na HDD

Disc Manager NET / NET Client
verze 5.3

Program pro archivaci, zálohování, duplikaci a potisk CD/DVD 

Disc Manager je program pro ovládání automatických duplikátorů. Řídí automatický
duplikátor při duplikaci a potisku CD a DVD médií. Duplikační systém je vybaven plně
automatickým podavačem disků a DVD zapisovači. Navíc může být duplikační systém
vybaven tiskárnou pro přímý potisk CD/DVD médií. Program Disc Manager obsahuje tři
základní části:

• Disc Manager NET - pro řízení automatického duplikačního systému 
• Label Designer - pro návrh a vytváření grafiky pro potisk potištitelných CD a DVD médií 
• Disc Xpress - program pro mastering, vytváří datové obrazy pro zápis na CD,

DVD- a DVD+, DVD DL a CD/DVD-RW média
• NET Client - program pro ovládání automatického duplikátoru po síti (Network)

Vytváří a posílá image ze strany Clienta do Disc Manageru NET.
NET Client používá TCP/IP protokol 

Disc Manager s připojeným automatickým duplikátorem tak vytváří ucelený duplikační sys-
tém, splňující všechny požadavky na výkon a kvalitu při duplikaci a potisku CD a DVD disků. 
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Label Designer

CD Label Designer je jednoduchý grafický program, který vám nabízí následující možnosti:

• Vytváření vlastních, jednoduchých návrhů pro potisk CD a DVD médií. 
• Automatické oříznutí tiskového motivu programem, podle velikosti CD/DVD média.
• Tisk na spad
• Lze upravit vložené šablony a vytvořit novou šablonu
• Objektově orientovaný návrh podporuje:   

- Obrázky, čtyřúhelníky, elipsy - Textové pole, zalomení textu do kruhu
- Čárový kód EAN13 - Přihrávání souborů 
- Tisk značky pro rotační hlavu - Tisk sériového čísla, inkrement od zadaného čísla 

• Předdefinované šablony pro CD/DVD tiskárny:    
- ODP 100, ODP 200 a ODP500
- CD Printer 5000 Pro (Recorder)

• Uživatelsky přívětivé používání a jednoduché ovládání

Disc Xpress 

Disc Xpress poskytuje řešení pro mastering a zápis datových CD/DVD disků. Disc
Xpress podporuje CD-R, CD-R/W, DVD-R, DVD+R, DVD-R/W, DVD+R/W, DVD
double a dual layer.

Hlavní rysy programu:

• Mastering CD, DVD, DVD DL, *.NRG obrazy
• Mastering DVD Data, DVD Video  
• Je založený na API programu Nero 
• ISO a Joliet formát v módu 1
• Jednoduchá obsluha, podporuje drag and drop

Disc Manager

Disc Manager nabízí s následujícími funkcemi - Job Scheduler, Job Editor, Device Status
a Read image - plnou kontrolu nad řízením duplikačního systému (např. Gamma, Delta). 

Job Scheduler poskytuje následující možnosti:

• Přidání, odebrání a kopírování úlohy v seznamu úloh
• Posunutí úlohy v seznamu, tj. zvýšení nebo snížení priority provádění úlohy
• Spuštění duplikace
• Zastavení duplikace po ukončení probíhajícího zápisu a tisku
• Zastavení duplikace okamžitě, bez ohledu na probíhající zápis a tisk
• Přidání úlohy přes počítačovou síť (s programem NET Client)
• Vzdálené řízení úloh přes počítačovou síť (s programem NET Client)

Job Editor přidává, maže nebo upravuje úlohy v seznamu úloh a vypíná/zapíná možnosti:

• Zápis *.ISO a *.NRG obrazů • Verifikaci po zápisu • Nastavení počtu kopií a tisknutého motivu
• Podporuje rotační hlavu*) • Nastavení vstup. a výst. zásobníků  • Vytvoření obrazu z existujícího CD/DVD disku
• Smazání přepisovatelných disků • Tisk *.PRN a *.DML souborů • Tisk po zápisu nebo před zápisem

Výrobce: Prodejce:
TERRA computer systems
Olomoucká 81, 627 00 Brno

Česká republika
Tel.: 548 423 811,  fax: 548 423 810
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*) Můžete použít rotační hlavu pro definované vložení média do tiskárny. Lze tak jednoduchým způsobem dotisknout seriové číslo, verzi, text, ... 

NET Client 

Program NET Client pro posílání obrazů ze strany Clienta do Disc Man-
ageru s použitím TCP/IP protokolu. Vytváření obrazů z adresářů přístup-
ných na Intranetu. Kontrola stavu úloh, zapisovačů a obrazů.


