
DADOS VARIÁVEIS PARA CREDENCIAMENTO

O modelo acima demonstra exatamente como deve ser configurado o formulário de dados variáveis para as credenciais a serem 
impressas pelo sistema TXT Control.

 O campo ‘Tipo’ informa o tipo da credencial (cada modelo de layout). Os valores para o tipo são (case sensitive). Exemplo: Atleta 
e ATLETA são interpretados como tipos diferentes, precisa estar como no padrão da tabela acima.

 O campo ‘Foto’ informa o nome do arquivo da foto, é preciso que a foto venha com o nome exatamente igual ao especificado no 
campo, incluindo a extensão (.jpg), veja no modelo acima. Exemplo: se o nome no campo Foto for (claudiopaiva.jpg), a foto deve 
vir anexada com o mesmo nome de arquivo (claudiopaiva.jpg).

 As fotos não podem ultrapassar 300 KB cada, e seu tamanho precisa estar na proporção definida para impressão na 
credencial (ex.: se a foto impressa tiver o tamanho 3x4 e o arquivo estiver fora desta taxa de proporção a foto 
será ajustada ao quadro causando distorção automaticamente). As fotos dever estar no tamanho exato e tratadas 
conforme a necessidade.
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É importante calcular a quantidade de caracteres 
para cada campo. Como no exemplo à esquerda, 
se no campo NOME, o tamanho do campo for 
36mm e a fonte for Arial Negrito, tamanho 10, o 
espaço disponível é para 14 CARACTERES. 
(Sempre usar a letra X em caixa alta como 
exemplo para calcular o tamanho). 

Se os dados do campo forem muito grandes e não 
tiver como resumir, podemos quebrar em duas 
linhas, mas prevendo que pode alterar a 
diagramação da arte original.

Essa regra serve para todos os campos com dados 
variáveis, é importante sempre calcular o espaço 
disponível para não haver corte de caractere.
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Campos que receberão dados variáveis

PLANILHA PARA DADOS 

Acesso a página de credenciamento on-line
http://www.txtcontrol.com.br/crednet/

desenvolvimento@txtcontrol.com.br
suporte@txtcontrol.com.br
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