
Leimasimien tilaaminen Lyrecon
leimasinportaalin kautta



1. Kirjaudu portaaliin

A) Mene selaimella osoitteeseen www.lyrecostamps.fi
B) Kirjoita sivun vasemmassa laidassa oleville riveille käyttäjätunnuksesi 

ja salasanasi. Pyydä ne tarvittaessa Lyrecon asiakaspalvelusta.



2. Valitse haluatko teksti- vai 
päivämääräleimasimen

A) Valitse etusivulla näkyvästä valikosta haluamasi leimasinmalli.
Esimerkiksi teksti-, päivämäärä- tai numerointileimasin

HUOM! Paina hiirellä leimasimen kuvan päällä niin pääset tilaamaan 
uuden leimasimen.



3. Valitse leimasinmalli

A) Valitse haluamasi leimasinmalli painamalla sen kohdalta seuraava

HUOM! Tip-Top pikaleimasin korvaa vanhan Perma Stamp leimasimen, Trodat
Professional leimasin korvaa Colop Classic leimasimen ja Trodat Printy leimasin 
korvaa Colop Printer leimasimen.



4. Valitse leiman koko ja määrä

A) Valitse tilattavan leimasimen koko ja määrä, etene valitsemalla seuraava.

HUOM! Leimasimen koko vaikuttaa hintaan. Suurempaan leimasimeen mahtuu 
enemmän tekstiä ja/tai suurempi logo. Leimasimen kuvan vieressä on lueteltu 
koko ja rivien maksimimäärä.



5. Luo uusi leima tai lisää valmis 
aineisto
A) Voit suunnitella täysin uuden leiman valitsemalla Luo oma.

HUOM! Jos sinulla on aikaisemmasta tilauksesta valmis painolaatuinen aineisto (esim. PDF-
tai AI-muodossa), voit tilata saman leiman valitsemalla Lataa valmis leima. Seuraa tarkoin 
ruudulla esitettyjä ohjeita ja varmista, että leima mahtuu mitoiltaan valitsemaasi 
leimasinrunkoon. Siirry suoraan tämän ohjeen kohtaan 8, jos lisäsit valmiin aineiston.



6. Suunnittele leiman jälki

A) Kirjoita leimaan tulevat tekstit tekstiriveille. Voit tarkastella leiman 
ulkonäköä keskellä ylhäällä olevasta esikatseluruudusta reaaliajassa

B) Valitse leimasimen koneiston ja musteen väri

A)

A)

B)

B)



6. Suunnittele leiman jälki

C) Voit muokata mm. tekstin fonttia, tasausta ym asetuksia. Kokeile 
rohkeasti eri vaihtoehtoja!



6. Suunnittele leiman jälki

D) Voit muokata rivien väliä, luoda kehyksen tai viivoja eri välilehdillä 
olevilla asetuksilla. Kokeile!

Välilehdet:



6. Suunnittele leiman jälki

E) Jos haluat leimaan logon se lisätään LOGO välilehdellä

F) Valitse lataa logo



6. Suunnittele leiman jälki

HUOM! Leimaan tulevan logon pitää olla mustavalkoinen ja painolaatuinen
(tarkkuus vähintään 300 dpi). Älä käytä verkkosivuilta poimittua logoa, se ei 
ole painolaatuinen. Harmaan eri sävyt eivät ole mahdollisia.

G) Valitse Browse ja etsi haluamasi logotiedosto tietokoneeltasi. Ruudulla 
on lueteltu tuetut kuvatiedosto formaatit.

H) Valitse tämän jälkeen seuraava



6. Suunnittele leiman jälki
Kun olet ladannut logon se ilmestyy keskelle leimaa (Kuva 1)

I) Muokkaa logon sijaintia logon sijainti painikkeilla ja logon kokoa Skaalaus
painikkeella (Kuva 2). Jos haluat määrittää logon sijainnin leimassa erityisen tarkasti, 
valitse tarkka asemointi niin saat tähän tarvittavat työkalut näkyviin.

HUOM! Logo vie leimasta tilaa ja siten logon lisäämisen jälkeen teksteille jää 
vähemmän tilaa. Tarkista tekstirivien fontin koko TEKSTI -välilehdeltä 
mahdollisen logon lisäämisen jälkeen.

Kuva 1 Kuva 2



HUOM! Ruudulla näkyvä leiman esikatselu ei vastaa leiman todellista kokoa.

A) Tarkasta todellinen koko tilaamalla leimasta oikovedos ja tulostamalla se todellisessa koossa. Tilaa 
oikovedos sähköpostiisi valitsemalla oikovedos leimasta. Voit tilata niin monta oikovedosta kuin 
tarvitset. Oikovedos on ilmainen. Suosittelemme oikovedoksen tilaamista jokaisen tilauksen 
yhteydessä!

7. Tarkista leiman sisältö



7. Tarkista leiman sisältö

B) Tulosta oikovedos todellisessa koossa. Esim. Adobe Reader ohjelma: 
Tiedosto > Tulosta > Sivun koko ja käsittely > Todellinen koko (actual size) 
niin näet leiman todellisen koon paperilla.

C) Tarkista huolellisesti, että leima näyttää oikovedoksessa juuri siltä kuin haluat. 
Tilaaja vastaa siitä, että leimasin ja sen sisältö (tekstit, logo, musteen väri, 
leimasinmalli jne) ovat oikeanlaiset.

Kuva: Sähköpostiin saapunut oikovedos tulostettuna paperille todellisessa koossa



D) Kun olet tarkastanut oikovedoksen etene tilauksessa valitsemalla seuraava.

7. Tarkista leiman sisältö



7. Tarkista leiman sisältö

E) Voit tallentaa leiman ja käyttää sitä valmiina mallina seuraavassa tilauksessa. Näin 
helpotat ja nopeutat leimasimien tilausta jatkossa. Tee tämä antamalla mallille 
kuvaava nimi ja valitsemalla tallenna ja lisää ostoskoriin.

Jos et halua tallentaa mallia 
seuraavaa kertaa varten valitse 
lisää ostoskoriin.



8. Tarkista ostoskori

A) Tarkista ostoskorista, että tilauksen tiedot ovat oikein. Mm. 
leimasimien sisältö, määrä ja musteen sekä tuotteen väri. Voit palata 
taaksepäin valitsemalla Takaisin.

B) Jatkaaksesi valitse jatka



9. Valitse toimitusosoite

A) Valitse toimitusosoite Profiili -valikosta.
B) Kun olet valinnut oikean toimitusosoitteen valitse tallenna



10. Tilauksen hyväksyminen ja 
lähetys

A) Viimeisellä sivulla voit vielä 
tarkistaa, että kaikki tiedot 
ovat oikein ennen tilauksen 
lähettämistä.

B) Voit lisätä 
ostotilausnumerosi tai viitteesi 
tarvittaessa alhaalla oleville 
riveille.

C) Lähetä tilaus valitsemalla 
vahvista ja lähetä tilaus


