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Wydać Książkę to portal umożliwiający autorom stworzenie swojej publikacji w profesjonalny i
zarazem prosty sposób. System przeprowadzi autorów przez skomplikowane procesy składu i łamania
tekstu, przygotowania okładki, przygotowania ebooka wprost sprzed ekranu komputera.

Wynikiem działania w systemie jest powstanie profesjonalnie przygotowanej publikacji w formie PDF
środka oraz okładki, a także przygotowanie wersji elektronicznej publikacji w dwóch standardach (e-
pub i mobi).

Korzystanie z systemu jest dla autorów darmowe, a opłaty pojawią się dopiero w momencie gdy
użytkownik zdecyduje się na finalizację i pobranie przygotowanych plików wynikowych.

Ponadto system umożliwia:
- zlecenie druku publikacji i dodruków
- zlecenie dystrybucji zarówno wersji drukowanej (w systemie „Druku na Życzenie”) jak i e-booków



POCZATEK



Na początku przygotowania 
publikacji należy podać 

czym dysponujemy (1) i co 
chcemy stworzyć (2) 1

2



W kolejnym kroku  
uzupełniamy podstawowe 
dane naszej publikacji tj. 
Tytuł, Podtytuł, Autorów, 

Dopisek, Miejsce i Rok 
Wydania, Numery ISBN 
(konieczne jeśli chcemy 

przekazać książkę w 
dystrybucję), oraz opis 

książki, który może znaleźć 
się na okładce (istnieje 

możliwość uzupełnienia go 
później) oraz informacje, 

które chcemy zamieścić na 
stronie redakcyjnej.



Teraz podejmujemy decyzję 
jakie wymiary (format) ma 

mieć nasza publikacja:
A5 – 148mm x 210mm
B5 – 170mm x 240mm
A4 – 210mm x 297mm



Tutaj możemy przygotować 
personalizację każdego 

drukowanego egzemplarza 
– możemy jednak 

swobodnie przejść dalej 
gdyż jest to rozwiązanie 
opcjonalne. Jeśli jednak 

podejmą Państwo decyzję o 
personalizacji to system 

stworzy plik np. z 
dedykacją, która będzie 

widoczna na stronie 
przedtytułowej w formie 

tekstu. 

Mamy dwie możliwości przygotowania dedykacji 1. Uzupełnienie pól na 
kolejnym ekranie 2. Zaimportowanie pliku z dedykacjami – można pobrać 

przykładowy plik i przerobić go na swoje potrzeby )
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Teraz przechodzimy do 
wgrania pliku. Ważne, że 
jeśli wcześniej w kroku 3 
wybraliśmy, że mamy plik 
Word (koniecznie musi to 
być plik z rozszerzeniem 
.doc lub .docx), musimy 
wgrać właśnie taki plik, 
ponieważ inne formaty 

będą odrzucane.



Po udanym wgraniu pliku 
przechodzimy do ekranu, 

na którym znajduje się film 
z instrukcją jak korzystać z 

systemu



PRZYGOTOWANIE

SRODKA „PDF”



Następnie przechodzimy do najważniejszych elementów systemu.
Pierwszym z nich jest „Edytor”, w którym oznaczamy strukturę oraz
uzupełniamy brakujące elementy, które nie zostały pobrane z
wgrywanego pliku ( mogą to być np. zdjęcia które trzeba będzie osobno
umieścić w odpowiednich miejscach publikacji ). Teraz na początku
publikacji widzimy stronę tytułową oraz stronę redakcyjną ( powstały
one na podstawie danych, które zostały uzupełniane w kroku 4. To co
teraz widzimy nie jest złamaną książką, a jedynie widokiem poglądowym
służącym do celów oznaczenie lub uzupełnienia głównych elementów
publikacji (jeśli chcą Państwo zobaczyć jak teraz wyglądała by publikacja
to proszę przejść do ekrany wyboru stylu „łamania” treści poprzez
wciśnięcie przycisku „Wybór Stylu”, później będzie można wrócić z
powrotem jeśli uznają Państwo, że wynik nie spełnia oczekiwanych
efektów.
Na ekranie „Edytora” zaczynamy od zaznaczenie tytułów rozdziałów i
podrozdziałów poprzez wybór przycisku „Nagłówek 1”, „Nagłówek 2”
oraz „Nagłówek 3”. Oznaczenie nagłówków będzie pozwalało na
prawidłowe zidentyfikowanie rozdziałów oraz stworzenie prawidłowego
spisu treści (jeśli na etapie tworzenia pliku word prawidłowo
oznaczyliśmy tam nagłówki to teraz nie będzie to już konieczne,
ponieważ system prawidłowe je odczyta ). Dodatkowo w systemie w
menu struktury mamy możliwość stworzenia prostych wzorów
matematycznych, zrobienia przypisów, wyliczeń, wyrównać do prawej –
lewej – wyśrodkowanie, pogrubienia, podkreślenie lub pochylenie
(kursywa) czcionki oraz inne funkcje jak cytaty, przypisy i już wcześniej
wspomniane zdjęcia/grafiki. W „Edytorze” podejmujemy również decyzję
gdzie ma być początek następnej strony, jest to w szczególności ważne
gdy zaczyna się nowy rozdział.

W każdym momencie tego etapu możemy podjąć decyzję żeby przerwać i wrócić do niego później, w tym celu wciskamy przycisk
„Zapisz i dokończ później”. Po wykonaniu tego działania w naszym panelu zostanie zapisany postęp prac, po ponownym zalogowaniu
będziemy w tej publikacji mogli wybrać przycisk kontynuuj i powrócić do tego samego momentu, w którym skończyliśmy. Dodatkowo
ze względów bezpieczeństwa system dokonuje automatycznego zapisu na wypadek nieprzewidzianych okoliczności, jak np. brak
prądu. Mamy również możliwość samodzielnego zapisu poprzez wciśnięcie przycisku dyskietki w górnym menu np. kiedy zrobiliśmy
coś co chcemy być pewni, że nie zniknie.
Proszę zwrócić uwagę, że ostatnim elementem w „Edytorze” na końcu publikacji jest spis treści, który pokazuje wszystkie treści
oznaczone przez Autora „Nagłówki” – tutaj nic nie zmieniamy i traktujemy to jako sprawdzenie czy wszystko co oznaczyliśmy jest
prawidłowe lub może coś zostało oznaczone nie właściwie.



Jeśli chcemy dodać grafikę do 
publikacji, to należy wcisnąć przycisk 
„wstaw grafikę” na ekranie edytora. 

Pojawiło nam się okno, w którym 
wybieramy obraz który chcemy 

umieścić w tekście. Mamy również 
możliwość powiększenia lub 

zmniejszenia grafiki/zdjęcia poprzez 
zmianę w polu „wypełnienie”. 

Możemy również dodać podpis pod 
zdjęciem i wybrać sposób jego 

wyrównania. Po wszystkim wciskamy 
przycisk „Zatwierdź”



Po zatwierdzeniu 
zdjęcie/grafika pojawia się 

w publikacji. W każdej 
chwili możemy ją usunąć 
lub edytować wciskając 

przyciski na strzałce.



Po skorzystaniu z „Edytora” 
przechodzimy do wyboru stylu, 
gdzie poza wyborem spośród 5 

różnych sposobów łamania 
możemy zaznaczyć strony, które 
mają być drukowane w kolorze 

lub odznaczenie stron, które 
system zakwalifikował do druku 
w kolorze (wtedy takie strony 

zostaną zamienione na czarno-
białe) – w przesłanym  tekście 

nie ma żadnych zdjęć, ale mogą 
Państwo w „Kreatorze” (krok 
wcześniej) umieścić zdjęcie i 

wtedy tutaj powinna taka strona 
pokazać się jako kolorowa.  



Teraz musimy ustalić na jakim 
papierze ma być wydrukowana 

nasza publikacja oraz można 
podjąć decyzję o zleceniu druku 

książki za pośrednictwem 
systemu. Nawet w przypadku nie 

zlecania druku musimy 
zdecydować na jakim papierze 

będzie w przyszłości drukowany, 
ponieważ na tej podstawie 

zostanie przygotowany grzbiet 
okładki, którą można 

przygotować w następnym 
kroku. 



PRZYGOTOWANIE

OKLADKI „PDF”



Kreator okładek daje możliwość 
przygotowania indywidualnego 
projektu okładki poprzez wybór 

jednego z szablonów lub wgranie 
własnego projektu. 



Przy tworzeniu okładki mamy 
możliwość edycji kolorystyki, 

wielkości i stylu czcionki tytułu. 
W tym celu należy wcisnąć 

przycisk edycji po czym pojawi 
się okno edycji.



Podobnie jak z tytułem możemy 
zrobić z innymi elementami 

okładki. Możemy również podjąć 
decyzję o tym żeby usunąć lub 

dodać elementy poprzez 
zaznaczenie lub odznaczenie 

checbox-u.



System daje również możliwość 
dodania tekstu na okładce np. 

opis książki. Opis możemy 
edytować podobnie jak inne 

elementy okładki.



Kolorystyka okładki 
zależy tylko od nas. 
Możemy swobodnie 
edytować wszystkie 

elementy kolorystyczne, 
a w niektórych 

szablonach możemy 
również wgrywać własne 

grafiki / zdjęcia. 



Jeżeli posiadamy własny projekt 
okładki to możemy go wgrać do 
systemu. Po wyborze „Własny 

projekt” system podpowie nam 
jakie wymiary powinna mieć 

prawidłowa okładka oraz 
umożliwi wgranie pliku. Plik 

będzie dostępny w panelu wraz 
z innymi wgranymi lub 

stworzonymi w systemie 
danymi.



Po zakończeniu pracy nad okładką system umożliwi obejrzenie efektów pracy poprzez 
przedstawienie plików okładki i środka publikacji, które możemy otworzyć i zobaczyć czy 

uzyskany efekt nas zadowala. Pliki w tym momencie są zabezpieczone znakiem wodnym, dopiero 
po wniesieniu opłaty otrzymają Państwo możliwość pobrania plików wolnych od zabezpieczeń. 



E-WYDANIE



Teraz przechodzimy do 
tworzenia e-wydania swojej 

publikacji podobnie jak to miało 
miejsce przy tworzeniu wersji 

„PDF”. Tym razem zaczynamy od 
tworzenia okładki.



Podobnie jak przy tworzeniu 
plików „PDF” również tutaj 

możemy edytować kolorystykę, 
wielkość i styl czcionek 

poszczególnych elementów.



Posiadamy również swobodę 
edytowania kolorystyki okładki.



Ostatnim etapem tworzenia e-wydania 
jest wybór stylu łamania tekstu. Po 

dokonaniu wyboru możemy zobaczyć 
efekt na ekranie imitującym urządzenie 
do czytanie. Mamy również możliwość 

przejrzenia poszczególnych elementów tj. 
okładka, strona tytułowa, spis treści itd.  



PODSUMOWANIE



Za pośrednictwem systemu możemy 
zlecić dystrybucję książek w wersji 

tradycyjnej (w druku na życzenie) oraz 
elektronicznej w formatach e-pub i 
Mobi. Możecie Państwo swobodnie 

decydować o cenie publikacji, a system 
zaprezentuje, ile zarobią Państwo na 

każdym sprzedanym egzemplarzu. 



Po zaznaczeniu checkbox-ów z 
dystrybucją system umożliwi Państwu 

podjęcie decyzji o cenie publikacji i 
zaprezentuje, ile zarobią na każdym 

sprzedanym egzemplarzu. Informacja 
na temat tytułów zgłoszonych do 

dystrybucji oraz ich sprzedaż będzie 
znajdowała się na Państwa profilu. W 

każdej chwili po zalogowaniu do 
swojego panelu będą mogli Państwo 

zgłosić lub wycofać tytuł z dystrybucji.



Złożenie zamówienia poprzedza 
podsumowanie, na którym możemy 
jeszcze zmienić/podjąć decyzję czy 
chcemy egzemplarz/e drukowane. 

Oczywiście później w każdym 
momencie z panelu klienta będzie 

można zlecić druk lub dodruk 
publikacji. Jeśli została podjęta decyzja 
druku to system poprosi o rozdzielenie 
zleconego nakładu na miejsca dostawy 

– może być jedno lub tyle, ile 
zamówiliśmy egzemplarzy. 



Po złożeniu zamówienia 
pozostaje jedynie je opłacić, 

żeby cieszyć się gotowym 
wydaniem własnej książki. 

System umożliwia dokonanie 
płatności online jak również 
poprzez przelew tradycyjny.

Po zarejestrowaniu przez 
system płatności stworzone 

pliki będą natychmiast 
dostępne w Państwa Panelu w 

zakładce „Moje Książki”



PANEL KLIENTA



Panel Klienta to miejsce, w którym 
znajdują się wszystkie wgrane i stworzone 
w systemie publikacje. W zakładce „Moje 

książki” możemy zobaczyć wszystkie 
stworzone lub tworzone publikacje. Jedną 

z podstawowych cech systemu jest 
możliwość wznawiania procesu tworzenia 

publikacji, co powoduje dużą swobodę, 
gdyż to Państwo decydują kiedy i ile czasu 
chcą poświęcić na przygotowanie książki. 
System daje też możliwość pisania w nim 

swojej publikacji wystarczy wcisnąć 
„Wydaj nową książkę” na następnie wgrać 

pusty pliku WORD. 



W zakładce „Moje książki” mamy również 
możliwość usunięcia książki, zmiany 

informacji nt. dystrybucji. Można również 
zlecić dodruk publikacji z pośród swoich 

pozycji. 



W zakładce „Moje zamówienia” widzimy 
wszystkie zlecenia i mamy możliwość 

sprawdzenie ich szczegółów oraz 
dokonania płatności, za te które nie 

zostały opłacone wcześniej. 



Zakładka Moje Książki – przycisk Zleć dodruk umożliwia zlecenie 

wykonania dodruku Twojej książki

Zlecenie dodruku



Pierwszym krokiem jest wybór personalizacji. Nawet jeśli w na początku się na nią nie 

zdecydowałeś masz możliwość jej wyboru przy zlecaniu dodruku.



Kolejny etap to podsumowanie, gdzie widoczne są parametry druku



W tym miejscu można dokonać zmiany nakładu i dodać/zmienić adresy dostawy.



Przedostatni etap, to podanie 

danych do faktury



Ostatni etap, to podsumowanie, w którym masz jeszcze możliwość zmiany 
nakładu. Jeśli chcesz zlecić dodruk wybierz przycisk



Zlecenie Dystrybucji

Zakładka Moje Książki – przycisk 

Zmień przy napisie „Dystrybucja”

umożliwia zlecenie dystrybucji



W tym miejscu można pobrać wzór umowy dystrybucyjnej

Możliwość ustalenia ceny 

detalicznej i wynagrodzenia 

będzie dostępna, kiedy 

otrzymamy podpisaną

umowę.



Po zapoznaniu się z umową i wprowadzeniu danych system automatycznie 

uzupełni je w drafcie umowy, który należy wydrukować, podpisać i przesłać na 

nasz adres.


