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 مقدمه 

ای که وکاری هستیم. دیجیتال واژهای در هر کسبهای ویژهبا پیشرفت تکنولوژی شاهد قابلیت
بینیم که بسیاری از ابزارها و وسایل شنویم و میزمان دیگری آن را می  این روزها بیش از هر 

 .کنندصورت دیجیتالی کار میامروزه به

صنعت چاپ نیز در سالیان اخیر از تکنولوژی عقب نمانده و توانسته خود را بروز کند. اگر کمی با 
بینیم که اصطالحاتی از می ارتباط هستیم  دقت بیشتری به اطراف نگاه کنیم یا اگر باکار چاپ در

قبیل چاپ دیجیتال، دستگاه چاپ دیجیتال، چاپ کاتالوگ، چاپ دیجیتال کارت ویزیت، چاپ 
و ... این روزها بیش از هر  چاپ عکس آنالینآنالین کاتالوگ، چاپ فتوبوک، چاپ آلبوم دیجیتال، 

 .رودزمان دیگری به کار می
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 .ی سنتی چاپ استهاآوری به فنچاپ دیجیتال پاسخ عصر فن

 

 چاپ دیجیتال 

وسیله این چاپ دیجیتال درواقع همان ارتباط دستگاه چاپ با سیستم کامپیوتری است تا به
های مختلف نسخه چاپی تبدیل شود. چاپ دیجیتال خود به گونهسیستم کامپیوتری اطالعات به 

توان به روش جوهرافشان، چاپ لیزری، الکتروفتوگرافی، شود که ازجمله آن میبندی می طبقه 
 .شودبندی می تقسیم …حرارتی، دیجیتال نوری و 

 .ارج استطلبد که از موضوع مقاله ما خها مقاالت جدایی می آشنایی با هرکدام از این روش

 .پردازیمدهنده این خدمات می های ارائهو شرکت چاپ عکس آنالینحال به تشریح 

 چاپ آنالین چیست؟ 

ای از خدمات چاپ مانند چاپ  طیف گستردهطورمعمول های چاپ آنالین بهبسیاری از شرکت
 .کنندپشتیبانی می …تراکت، بروشور، پوستر، کارت ویزیت و

شما در انتخاب روش چاپ، مکان چاپ، زمان چاپ و اینکه چه چیزی را چاپ کنید، کاماًل مختار 
مبتنی بر   هستید. همه این موارد در کنار هم باعث شده تا چاپ آنالین، یک فناوری بسیار کارآمد،

 .تقاضا و با یک بازار خوب شناخته شود

 



  

3 
 

 چاپ عکس آنالین 

یکی دیگر از ابزارها و امکاناتی است که در حوزه دیجیتال طرفداران بسیاری  چاپ عکس آنالین
های چاپ آنالین بسیاری را جستجو کنید، شرکت «چاپ عکس آنالین » دارد. اگر در گوگل واژه

و اقسام امکانات، تخفیفات و استفاده از ابزارهای روز سعی در  مشاهده خواهید کرد که با انواع
 .جلب رضایت شما دارند

اعتماد را برای اینکه بهترین نتیجه را دریافت کنید، کمی تحقیق کنید و یک شرکت مطمئن و قابل
ها را ارائه دهد. همچنین به مشتریان و اعتبار شرکت هم انتخاب کنید که طیف کاملی از ویژگی

 .جه کنیدتو

ای نیاز وکار کوچک که به خدمات طراحی و چاپ حرفهچاپ آنالین برای بسیاری از دارندگان کسب
 .ای مناسب استدارند، گزینه

را انجام دهند و شما کافی است پس از  چاپ عکس آنالینها وجود دارند که خیلی از سایت
سایت موردنظر آپلود باال به وبجستجو و انتخاب بهترین سایت، عکس موردنظر خود را با وضوح

را ثبت کنید و پس از  …کنید، جزئیات موردنظر خود مثل نوع کاغذ، جوهر، رنگ، اندازه تصویر و 
 .انتخاب زمان تحویل عکس آنالین، منتظر چاپ نهایی باشید تا برایتان پست شود
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 جویی در وقت صرفه 

وجو برای پیدا کردن چاپگرها و وکار بسیار بااهمیت است. جستاندازی یک کسبزمان برای راه
تواند باعث هدر رفت زمان شما در طول روز شود. مقایسه برای یافتن بهترین چاپ، می

اسخ سریع، آپلود کار موردنظر شما، پرداخت و های آنالین، برای شما امکان پرسش و پچاپخانه
 .اندسفارش و تنظیم زمان تحویل تنها با یک کلیک را فراهم نموده

 کیفیت و قیمت  

ترین بخش برای انتخاب یک چاپخانه آنالین بحث کیفیت آن چاپخانه است. استفاده از مهم
تر کند. همچنین باعث کاهش تتواند انتخاب یک چاپخانه آنالین را راحهای پیشرفته میدستگاه

های باالسری ما کاسته صورت اینترنتی است، از هزینهشود و چون کار ما بهفضای ذخیره می
 .گرددهای شما هم میشود. همه این موارد منجر به کاهش هزینهمی 

د و صورت آنالین مشاهده کنیهای دیگر بهتوانید چاپ را باقیمتی کمتر از روشمی بنابراین شما 
 .خواهید هزینه کنیدانتخاب کنید که چه مقدار می 

 آسودگی 

های مهمی که چاپ آنالین این است که کار را برای مشتری آسان کرده است. کاربر یکی از مزیت 
تا پوسترهای  تواند محصوالت مختلف اعم از کارت ویزیت شخصی میراحتی از دفتر کار یا منزل به

تواند زمان پس از صورت آنالین سفارش دهد. همچنین میتبلیغاتی را بررسی نماید و سپس به
 .صورت آنالین ثبت کندمشورت، سفارش و زمان دریافت کار خود را به

 اطمینان برگشت سریع و قابل 

دهند که های تحویل زیادی را پیشنهاد میها به شما گزینهد، آندهیزمانی که شما سفارشی می
ها ها را انتخاب کنید. همچنین گاهی گزینه تحویل رایگان هم دارند. آنتوانید آنبرحسب نیاز می

 .ای به کار شما وارد نشوددهند تا لطمهموقع کار را تحویل میکنند که بهاغلب تضمین می

 ارائه محصوالت گوناگون 

توانند به معرض شدن با کمبود فضا محصوالت مختلفی را می های چاپ آنالین بدون مواجهشرکت
که به روش سنتی گستره های زیاد پیش رودارید درحالینمایش بگذارند و شما انتخاب

 .های شما محدود استانتخاب
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 معایب استفاده از شرکت چاپ آنالین 

  نبود اطالعات کافی

ها تماس این است که در بعضی از این سایت  چاپ عکس آنالین نکته منفی استفاده از خدمات 
سایت و مستقیم شما با متخصص چاپ، قبل از سفارش چاپ وجود ندارد؛ بنابراین در انتخاب وب

مشاوره با متخصص چاپ، کیفیت بررسی داشتن پشتیبان دقت کافی داشته باشید تا با 
 .پیشنهادی برای شما تضمین شود

 زمان مقرر 

 آیا سر موعد مقرر سفارش چاپی خود را دریافت خواهم نمود؟

در اینجا هم حائز اهمیت است که سفارش چاپ وکاری است. زمان یک امر مهم در هر کسب
 رسد یا خیر؟شده به دست ما میعکس آنالین ما سر زمان تعیین

برای پاسخ به این سؤال باید توجه داشته باشید که از هر سایتی سفارش انجام ندهید. قبل از 
ش کنید تا ثبت سفار سفارش حتمًا سایت موردنظر را بررسی کنید و پس از اطمینان از صحت آن 

 .در زمان مقرر به دست شما برسد

 مبلغ نهایی 

اید توجه داشته باشید قبل از اینکه سفارش دهید مطمئن شوید که بحثی که درباره هزینه کرده
ها شود و برای جزئیات عکس مثل نوع کاغذ، اندازه تصویر و... شامل هزینه شامل تمام هزینه 

 .اضافی دیگری نشود

 

 

 

 

 


