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1- Download
Primeiramente efetue o download da imagem.
São disponibilizados discos de imagem em dois formatos, onde o download deve ser feito de
acordo com o virtualizador usado.
Links:
h�ps://www.hesolucoes.com.br/download/VDI
h�ps://www.hesolucoes.com.br/download/VMDK

2- Requisitos de Hardware
Máquina virtual que atenda aos requisitos mínimos abaixo:
• Processador – 4 núcleos
• Memória RAM – 1GB

3- Instalação
O servidor de impressão Printertux Premium+, é uma distribuição Linux personalizada, baseada
em CentOS. Sua instalação é feita através da criação de uma máquina virtual a par�r de um disco
existente, onde é selecionado a imagem baixada previamente.

3- Instalação do Virtualizador
No exemplo, iremos u�lizar o VirtualBox. Download disponível em:
h�ps://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
• Com o VirtualBox aberto, vá em:
• Menu -> Máquina -> Novo -> Nome: Printertux -> Tipo: Linux -> Versão: Other Linux (64bits).
• Deﬁna o tamanho da memória RAM (Mínimo recomendado 1024 MB (1G) ).
• Na aba Disco rígido, escolha a opção “U�lizar um disco rígido virtual existente” e selecione a
imagem printertux.vdi.



• Antes de iniciar a máquina virtual, vá em Conﬁgurações -> Rede -> “Conectado a” e selecione
a opção Placa em modo Bridge.
• Agora clique em Iniciar para carregar a máquina virtual.
• Como já foi iniciado a par�r da imagem de disco, o sistema já está instalado.

5- Conﬁguração de Rede
Após a inicialização da máquina virtual, efetue o login com as credenciais:
Usuário: operador
Senha: operador
Digite o comando conﬁgnet, e você será redirecionado para o assistente de conﬁguração de rede.
Recomendamos inserir um IP ﬁxo disponível em sua rede.

Pressione <Enter> para avançar para a conﬁguração da interface eth0.



• Desmarque a caixa de seleção U�lizar DHCP, e preencha com as informações de rede. Ip,
Mascara de rede, Gateway e DNS primário e secundário se �ver

• Salve as alterações até retornar para o terminal e reinicie o sistema com o comando reboot.

6- Acesso a Interface WEB
Acesse um navegador e insira o IP cadastrado para o PrinterTux na barra de endereços, caso esteja
usando DHCP, siga o procedimento abaixo:
• Processo para veriﬁcar o IP recebido (DHCP): Acessar o terminal do servidor Printertux →
login: operador / senha: operador → executar o comando ifconﬁg → anotar o IP do
servidor Printertux.
Segue abaixo a tela que será exibida no primeiro acesso:

Ao clicar em Iniciar assistente você será redirecionado para a tela de a�vação do sistema.



7- Geração de Licença Teste
Acesse o link: h�ps://www.hesolucoes.com.br/trial/
• É adicionado automa�camente os itens de teste ao carrinho:

• Clique em Prosseguir com a solicitação > .
• Digite o CNPJ da empresa e clique em Veriﬁcar.
• Conﬁra os dados preenchidos automa�camente na busca pelo CNPJ digitado e pressione con�nuar.

• Um código será enviado por email para validação do cadastro. Introduza o código na página
seguinte e pressione validar.
• O assistente irá fazer a veriﬁcação das conexões de rede antes de ir para a validação da chave.



• Copie a chave gerada na instalação da máquina virtual.

• Volte a tela de cadastro da licença, cole a chave copiada e clique em Gerar licença.

• Baixe o arquivo de licença enviado no email, e novamente na tela do printertux, clique no
botão A�var Agora, e selecione o arquivo baixado para a�var a licença de teste.
Obs: O IP reservado ao Printertux deve ter acesso liberado a internet.

8- Protocolos e Portas U�lizados Pelo PrinterTux
Local:
• SMNP – Porta: 161
• LDP/LPR – Porta: 9100
• SMB – Portas: 139, 445
Externa/internet:
• HTTP – Host: [POST, GET] *.hesolucoes.com.br/*:80
• HTTPS – Host: [POST, GET] *.hesolucoes.com.br/*:443 (Ou seja: POST e GET em todos os domínios
e subdomínios da HE Soluções)
• FTP – Host: h�ps://www.hesolucoes.com.br:21



9- Assistente de Conﬁguração
O primeiro passo é a conﬁguração dos grupos e usuários no sistema. Inicialmente, conﬁgure o
�po de integração desejada, Ac�ve Directory ou Grupo de trabalho. Preencha o formulário e
avance.
Exemplo de integração com Ac�ve Directory:

• No próximo passo, escolha os grupos a serem importados e conﬁrme.
Atenção: Vale lembrar que a licença de teste é limitada a 2 grupos apenas. Caso seja selecionado
um número maior de grupos, será importado apenas os 2 (dois) primeiros.

• Após conﬁrmação, selecione os usuários a serem importados.
Atenção: Vale lembrar que a licença de teste é limitada a 2 usuários apenas. Caso seja selecionado
um número maior de usuários, será importado apenas os 2 (dois) primeiros.



• Caso sua rede trabalhe com Grupo de Trabalho, basta selecionar a opção “Grupo de Trabalho”
e informar o Workgroup da rede.
Atenção: Nesse caso o cadastro dos usuários deverá ser manual. Acesso: Menu → Cadastros ->
Usuários → Inclusão de usuários
• Feito a integração dos grupos e usuários, o sistema vai fazer uma varredura na rede em busca
de impressoras. Selecione as impressoras que deseja instalar e clique em Importar.

• Atenção: Vale lembrar que a licença de teste é limitada a 2 impressoras apenas. Caso seja
selecionado um número maior de impressoras, será importado apenas as duas primeiras.
• A úl�ma etapa, e opcional, é a conﬁguração de um servidor de e-mail, para poder habilitar a
funcionalidade de envio de e-mails de alertas.
Obs: É possível pular essa etapa e faze-la posteriormente se preciso.

• Clique em "Finalizar" conﬁguração para o PrinterTux aplicar as conﬁgurações realizadas.
• Após o término, acesse o sistema clicando em Acessar sistema e efetue o login com Usuário:
admin → Senha: admin
Cer�ﬁque-se, de que no dashboard esteja aparecendo a informação correta, com os 2 usuários,
2 grupos e 2 impressoras.



10- Conﬁgurando Polí�cas
O próximo passo é a conﬁguração das polí�cas de impressão de cada grupo importado.
• Acesse: Menu → Polí�cas → Atribuir Polí�ca.
• As polí�cas são vinculadas aos grupos, aplicando-as aos usuários pertencentes a ele.
• Escola o �po de polí�ca:
Polí�ca de impressão por usuários de um grupo (Aplica a mesma quota a todos os usuários
alocados em um grupo).
Polí�ca de impressão por grupo (Compar�lha a mesma quota para todos os usuários de um
grupo).
• Conﬁgure cada polí�ca de acordo com suas necessidades.
Exemplo: Neste exemplo, é conﬁgurado uma polí�ca de impressão com controle de quota por
páginas, com 100 páginas A4 Mono e 30 páginas A4 Colorida. Também é habilitado a recuperação
de documento, para sempre salvar uma cópia das impressões no servidor.



Mais abaixo, é possível também especiﬁcar em quais impressoras o grupo pertencente a essa
polí�ca poderá efetuar impressões.

11- Instalação da Impressora na Estação de Trabalho
Para que o sistema faça a contagem de páginas, será preciso instalar as impressoras na estação de
trabalho apontando para o IP do Printertux.
A instalação deverá ser feita usando o protocolo LPD, conforme procedimento:
Windows:
h�ps://www.hesolucoes.com.br/arquivos/Manual-Impressora-lpr-Windows-Premium+.pdf
Ubunto:
h�ps://www.hesolucoes.com.br/arquivos/Manual-Impressora-lpr-Ubuntu-Premium+.pdf
MacOs:
h�ps://www.hesolucoes.com.br/arquivos/Manual-Impressora-lpr-MacOS-Premium+.pdf
Para automa�zar a instalação, fornecemos um script modelo. Altere as opções de acordo com os
parâmetros da sua rede e execute o arquivo na estação onde deseja instalar a impressora.
VB Script: h�p://www.hesolucoes.com.br/arquivos/windows/PrinterTux_LPR.vbs

12- Instalação de Impressora USB no Printertux
Para contabilizar páginas em impressoras USB, a estação de trabalho onde a impressora está
conectada ﬁsicamente deverá trabalhar como um servidor LPD.
Segue abaixo procedimento de conﬁguração.
• Windows 7: h�p://www.hesolucoes.com.br/arquivos/servico_lpd_windows_7.pdf
• Windows XP: h�p://www.hesolucoes.com.br/arquivos/servico_lpd_windows_xp.pdf
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



