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הגדרת מדפסות
האופציה  Device Definitionבתפריט  Print Managementנועדה להגדיר את מדפסות
הרשת שמשמשות להדפסת מסמכים ודוחות  ,ולקשר אותן לסניפים .
כאשר משתמש פותח את החלון לבחירת מדפסת  ) Printer Selectionראה פרק , 7
 Print Optionsבמדריך  ( Unifreight User Manualובוחר את האפשרות Batch Printer
כדי להדפיס מסמך או דוח  ,רשימת כל המדפסות שקושרו לסניף של המשתמש יוצגו
לצורך בחירה ) בתיבה .( Specific Printer
כדי לגשת לתפריט Print Management

בצעו את אחת הפעולו ת הבאות :
בתפריט ) , System Management (SYSMGRבחרו את האופציה Printer
. Management

בתפריט ) , Tools (TOOLSבחרו . Spool
בתיבת החיפוש  ,הקישו  SPOOLולחצו על . Tab
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החלון Device Definition
כשבוחרים את האופציה  , Device Definitionמופיע החלון . Device Definition

החל ון  Device Definitionמכיל את האזורים הבאים :

אזור סינון המידע להצגה
בחלקו העליון של החלון שורה עם שדות שבאמצעותם ניתן לסנן את המידע שיוצג
באזור " המדפסות המוגדרות ".

ניתן לסנן את המידע בדרכים הבאות :
כדי להציג מדפסת ספציפית  ,הקישו את שמה בשדה  . Printerתוך כד י הקשת
האותיות  ,הרשימה תתחיל להציג את המדפסות המתאימות .
כדי להציג את המדפסות של סניף מסוים  ,בחרו את הסניף בשדה  . Branchכדי
להציג את המדפסות בכל הסניפים  ,בחרו . All
השדה  Serverמציג את רשימת השרתים הקיימים בארגון  .כדי להציג את
המדפסות בכל השרתים  ,בחרו  . Allכ די להציג שרת ספציפי  ,בחרו אותו
מהרשימה .
כדי להציג רק מדפסות חסומות או רק את אלה שהן פעילות  ,בחרו  Blockedאו
 . Non-Blockedכדי להציג את שני הסוגים  ,בחרו . All
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השדה  Sortמכיל אפשרויות מיון רבות  .כדי למיין את התצוגה לפי אחת מהן ,
בחרו אותה מהרשימה  .השתמשו בכפתור
כדי לסדר את התצוגה בסדר עולה
או יורד ) כל לחיצה על הכפתור משנה את הכיוון (.

אזור המדפסות המוגדרות
אזור המדפסות המוגדרות מציג את המדפסות המתאימות לקריטריונים שצוינו
בשורת הסינון .

העמודות באזור המדפסות המוגדרות

הפסקאות להלן מתארות את טורי המידע באזור המדפ סות המוגדרות .
Win Printer

המיקום והשם של המדפסת ב . Windows -
Uni Printer

שם המדפסת ב  . Unifreight -זהו השם שיוצג למשתמש בחלון לבחירת מדפסת Printer
. Selection
Branch

הסניף שבו ישתמשו במדפסת .
Dev. Type

מנהל ההתקן שאליו מחוברת המדפסת .
Sharing Name

השם לשיתוף –  – share nameשל המדפסת ב . Windows -
Print Ability

יכולות ההדפסה של המדפסת כפי שהוגדרו באמצעות אשף תצורת מדפסת –
: Unifreight Printer Configuration Wizard
 – Unifreightמדפיס רק במצב טקסט .
 – Rich Reportמדפיס רק במצב גרפי .
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 – Uni & Richמדפיס גם מצב של טקסט וגם במצב גרפי .
Create

התאריך שבו נוצרה הגדרת המדפסת  ,והשעה .
Update

תאריך העדכון האחרון שבוצע בהגדרת המדפסת  ,והשעה .
Name

שם המשתמש שיצר את ההגדרה .
Blk.

ניתן לחסום מדפסת בפני שימוש שוטף  :מסמנים את התיבה  . Blockedלאחר הסימון ,
ההגדרה לא תופיע ברשימת המדפסות ל בחירת משתמש  .הסרת הסימון משחררת את
המדפסת לשימוש ; היא שוב מופיעה ברשימות לבחירה .

הוספת מדפסת חדשה
באשף תצורת המדפסת –  – Unifreight Printer Configuration Wizardנועד להתקין
מדפסת  Windowsלשימוש ב . Unifreight -
כדי להגדיר מדפסת חדשה
.1

.2

לחצו על הכפתור  Add Printerכדי להפעיל את Unifreight Printer Configuration
. Wizard

לחצו על  Nextכדי להמשיך לשלב  1של האשף .
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.3

הזינו את המאפיינים הבאים :
Printer

הרשימה בשדה  Printerמכילה את שמות המדפסות ב  Windows -שטרם הותקנו
עבור  . Unifreightבחרו את המדפסת שרוצים להתקין .
Name

הזינו את שם המדפסת ב  . Unifreight -זהו השם שיוצג למשתמש בחלון בחירת
מדפסת .
Branch

לחצו לחיצה כפולה על  Branchעל מנת לפתוח את החלון . Branch List
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ציינו את הסניפים ) אחד או יותר ( שישת משו במדפסת זו  :לחצו לחיצה כפולה על
 Codeובחרו סניף מתוך טבלת העזרה  .חזרו על הפעולה עבור כל סניף נוסף .
לחצו . OK
אם המדפסת מקושרת ליותר מסניף אחד  ,המילים List – Multiple Selection
יופיעו בשדה . Branch
Server ID

בחרו  ) NTברירת מחדל ( עבור מדפסת  Windowsסטנדרט ית  ,או Custom Printer

עבור מדפסת שמיועדת למטרה ספציפית .
Text/Graphic Printer

ציינו את סוג המדפסת על  -ידי בחירת  ) Text Printerמדפסת טקסט ( או Graphic
 ) Printerמדפסת גרפית (.
.4

לחצו על  Nextכדי להמשיך  .בשלב  2של האשף בודקים אם המדפסת מדפי סה
באופן מקומי  ,במצב אינטראקטיבי ) דרך המחשב שלכם ולא דרך השרת (.

כדי לדלג על השלב הזה בלי לבדוק את המדפסת באופן מקומי ולהמשיך לשלב
.
הבא  ,לחצו על הכפתור Skip
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אם המדפסת תשמש להדפיס במצב טקסט  ,לחצו על הכפתור  Printעבור Test As
. Text

אם המדפסת תשמש להדפי ס במצב גרפי ) אם זוהי מדפסת גרפית (  ,לחצו על
הכפתור  Printעבור . Test As Graphic
וודאו שהמדפסת הדפיסה באופן תקין  ,וסמנו את התיבה  Confirm Testעבור כל
אחד מהמצבים שבדקתם .
.5

לחצו על  Nextכדי להמשיך  .בשלב  3של האשף מוודאים שהמדפסת מדפיסה
ב מצב  ) batchדרך השרת (.

השדה  Dev. Typeמקשרת את המדפסת למנהל ההתקן המתאים )  .( driverטבלת
העזרה מהשדה הזה מכילה את רשימת מנהלי ההתקנים הנתמכים  .במקרה ולא
תמצאו מנהל התקן ספציפי ברשימה  ,ניתן לבחור מנהל התקן כללי שעשוי
להתאים למדפסת .
אם המדפסת תשמש להדפיס במ צב טקסט  ,לחצו על הכפתור  Printעבור Test As
. Text

אם המדפסת תשמש להדפיס במצב גרפי ) אם זוהי מדפסת גרפית (  ,לחצו על
הכפתור  Printעבור . Test As Graphic
חלונית התצוגה המקדימה )  ( Previewבצד ימין מציגה את התוכן של התדפיס
שנשלח לשרת .
השוו את התדפיס לתוכן המוצג ב חלונית התצוגה המקדימה  .אם ההדפסה היא
תקינה  ,סמנו את התיבה  Confirm Testעבור כל אחד מהמצבים שבדקתם .
הכפתור  Printing Statusפותח את השאילתה  Spool Queryכדי לאפשר לעקוב
אחר סטטוס ההדפסה .
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.6

לחצו על  Nextכדי להמשיך לשלב  . 4מופיעות הגדרות ה התקנה של המדפסת .

לחצו על  Finishכדי להשלים את ההתקנה  ,או על  Cancelכדי לבטל אותה .

עדכון ובדיקה של תצורת מדפסת
ניתן לעדכן תצורת מדפסת על  -ידי שינוי המאפיינים בחלון  Device Definitionאו
באמצעות הפונקציה  . Test/Configureהפונקציה  Test/Configureפותחת את אשף
תצורת המדפסת של  Unifreightעם הנתונים של המדפסת שנבחרה ומאפשרת לשנות
את המאפיינים ולבדוק את המדפסת במצב אינטראקטיבי ו  /או במצב . batch
על מנת לשנות מאפייני מדפסת בחלון  , Device Definitionהתמקדו על המדפסת
והזינו את הערכים החדשים בשדות הרלוונטיים  .ניתן לשנות א ת המאפיינים
הבאים . Printer Name, Branch, Dev. Type, Sharing Name ,Print Ability :
כדי לשנות מאפייני מדפסת באמצעות האשף Unifreight Printer Configuration
 , Wizardלחצו על הכפתור  Test/Configureופעלו לפי ההוראות בסעיף " הוספת

מדפסת חדשה ".
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הגדרת שוליים
בפונקציה  Marginמשתמשים כדי להגדיר שוליים ומספר ברירות מחדל להדפסת
מסמכים במדפסת ספציפית .
בחלון  , Device Definitionבחרו מדפסת ולחצו על הכפתור Margin
 Form Margin Definitionsמציג רשימה של מסמכים שניתנים להדפסה .

 .החלון

ניתן להזין את ההגדרות הבאות עבור כל מסמך .
Left margin

המרחק  ,במונחים של מספר תווים  ,בין הקצה השמאלי של הדף לקצה השמאלי של
השורות .
Top margin

המרחק  ,במונחים של מספר שורות  ,מראש הדף לראש השורה הראשונה בדף .
Number of copies

ברירת מחדל למספר העותקים להדפיס  .משתמשים יכולים לשנות את הערך הזה
בחלון לבחירת מ דפסת . Printer Selection
Background image

שדה זה מופיע עבור מדפסות שתומכות באופציית תמונת רקע  .כדי להדפיס תמונת
רקע עבור מסמך  ,לחצו על הכפתור בצד ימין ובחרו בקובץ התמונה הרצויה דרך
החלון . Open
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Trays – Copies

שדות אלו יופיעו עבור מדפסות שיש להן יותר ממגש אחד  .הזינו ברירת מחדל
למספר העותקים להדפיס מכל מגש  .משתמשים יכולים לשנות את הערכים האלה
בחלון לבחירת מדפסת . Printer Selection
Duplex

אופציה זו מאופשרת עבור מדפסות שתומכות בהדפסה משני צדי הדף  .בחרו אחת
מהאפשרויות הבאות :
 – Noneאין הדפסה משני צדדים .
 – Verticalדפים יודפסו באופן שיאפשר לכרוך אותם לאורך הקצה העליון .
 - Horizontalדפים יודפסו באופן שיאפשר לכרוך אותם לאורך הקצה השמאלי .
 – Defaultדפים יודפסו לפי הגדרות ברירת מחדל של המדפסת .

הגדרת הדפסות
בחלון
כדי להזין הגדרות הדפסה כלליות עבור מסמך  ,לחצו על הכפתור
 . Device Definitionהגדרות אלו חלות על כל המדפסות אלא אם בוצעה הגדרה אחרת
עבור הדפסת מסמך במדפסת מסוימת  ,באמצעות הפונקציה . Margin
החלון  Form Margin Definitionsמציגה רשימה של המסמכים הניתנים להדפסה .
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ניתן להזין את ההגדרות הבאות עבור כל מסמך .
Number of copies

ברירת מחדל למספר העותקים להדפסה  .משתמשים יכולים לשנות את הערך הזה
בחלון לבחירת מדפסת . Printer Selection
Background image

שדה זה מופיע עבור מדפסות שתומכות באופציית תמונת רקע  .כדי להדפיס תמונת
רקע עבור מסמך  ,לחצו על הכפתור בצד ימין ובחרו בקובץ התמונה הרצו יה דרך
החלון . Open
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