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Neste manual:
Instalação de
impressoras

Caso queira automa�zar essa instalação usando GPO do Ac�ve Directory, segue script modelo
com os campos comentados. Faça as alterações de acordo com seu ambiente de rede.
Script VBS: h�p://www.hesolucoes.com.br/arquivos/windows/PrinterTux_LPR.vbs
Procedimento abaixo instala as impressoras em estações de trabalho Windows usando o
protocolo de impressão LPD/LPR.
Este material se aplica a todas as versões do Windows após o “Vista”.
• Botão iniciar → Painel de controle → Disposi�vos e impressoras → Adicionar uma impressora

• Marque a opção “A impressora que eu quero não está na lista”.



• Selecione a opção “Adicionar uma impressora usando um endereço TCP/IP ou nome de host”.

• Preencha com o IP do printertux em Nome de host ou endereço IP, e especiﬁque um nome
para a porta.
Obs: Aconselhamos que o nome da porta siga o padrão “IPPrintertux-ﬁlaVirtual”, como no
exemplo da imagem. Isso se aplica, caso for u�lizado o Printertux Agent.

• Selecione a opção Personalizado e clique em Conﬁgurações.



• Acesse o printertux, navegue pelo Menu → Cadastros → Impressoras. Clique no botão Listagem
de impressoras.
• Copie exatamente o nome da impressora que deseja conﬁgurar.

• Novamente na tela de instalação da impressora, na aba protocolo, marque o checkbox LPR.
• Na aba Conﬁguração LPR, cole o nome da impressora copiado no Printertux no campo
“Nome da ﬁla”. No caso do exemplo é central.
• Marque a opção Contagem de bytes LPR Habilitada e clique em OK.



• Selecione o driver para o modelo da sua impressora.
Obs: Lembrando que, para a recuperação de documento funcionar corretamente no Printertux,
é necessário um drive do �po PCL ou PostScript. No exemplo abaixo, é u�lizado o driver universal
da EPSON que é do �po PCL.



• Digite o nome da impressora que será visto pelo usuário. Uma sugestão seria u�lizar o mesmo
nome cadastrado no printertux.
• Clique em Avançar.

• Não é preciso compar�lhar a impressora. Deixe a opção “Não compar�lhar está impressora”
marcada e avance.



• Veriﬁque no printertux se a impressão foi registrada no log de bilhetagem. Para isso acesse
Menu → Informações → Logs do Printertux → Log de Bilhetagem.

Pronto, a impressora está conﬁgurada e funcionando através do Printertux.
Caso ainda haja dúvidas, estamos à disposição nos contatos abaixo:
Telefones: (31) 2626-3845 / (31) 4063-9876
E-mail: suporte@hesolucoes.com.br
Atenciosamente,
HE Soluções em informá�ca LTDA



