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Printers instellen in Windows
Om er voor te zorgen dat de verschillende rapporten in Eyestore uit de juiste printers en de juiste
printerlades komen is het van belang dat de printers in Windows naar behoren zijn geïnstalleerd. Per
geïnstalleerde printer kunt u in Eyestore een rapportgroep toekennen. Voorbeeld-rapporten zoals
Factuur 1, Factuur 1 (kopie) en Factuur (factuuradres) zijn allemaal lid van 1 rapportgroep. Deze 3
voorbeeld-rapporten worden meestal allemaal uit dezelfde lade geprint. In Eyestore koppelen we deze
rapportgroep aan 1 beschikbare printer. Heeft u een printer met verschillende lades? Zorg er dan voor
dat voor elke lade de printer apart wordt geïnstalleerd. Bijvoorbeeld HP Laserjet 500 Lade2 Blanco en
HP Laserjet 500 Lade1 Factuur.

Nadat u de printer 2 keer heeft geïnstalleerd en er een duidelijke naam aan heeft gegeven kunt u de
juiste lade instellen bij de eigenschappen van de printers.
1. Klik 1 keer met de rechter muisknop op de printer en selecteer “Eigenschappen van printer” uit
het pull down-menu.
2. Het tabblad Algemeen is actief. Klik op Apparaat instellingen.
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3.
4.
5.
6.

Zorg er voor dat de aanwezige lades hier beschikbaar zijn.
Nadat u de juiste papierlades heeft geactiveerd klikt u op Toepassen.
Selecteer het tabblad Algemeen.
Klik op Voorkeursinstellingen.

7. In het volgende scherm selecteert u het tabblad Snelkoppelingen.
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8. Klik op Fabrieksinstellingen en selecteer bij Papierbron de juiste lade.
9. Selecteer het tabblad Papier/Kwaliteit en zorg dat hier ook de juiste lade bij Papierbron is
geselecteerd.

10. Klik op OK. U keert weer terug naar het tabblad Algemeen bij de eigenschappen van de printer.
11. Selecteer het tabblad Geavanceerd.

12. Schakel Geavanceerde afdrukfuncties uit door het vinkje weg te halen en klik op Toepassen.
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13. Klik op Standaardinstellingen.

14. Herhaal stap 3, 4 en 5 en bevestig door op OK de drukken.
15. Herhaal stap 1 t/m 10 voor alle geïnstalleerde lades/printers.
16. Print uit beide geïnstalleerde printers een testpagina om te controleren of de juiste lade wordt
aangestuurd. Als in Windows niet de juiste lade kan worden aangestuurd, zal dit in Eyestore ook
niet gebeuren.

4

EyeFactory B.V.
Solvayweg 8a
6049 CP Herten
Tel: +31 318 437 080
Emailadres: info@eyefactory.nl

BTW:
KVK:
IBAN:
WEB:

NL 814236704B01
12056955
NL05ABNA0829739246
www.eyefactory.nl

.

Printers delen in Windows
U kunt er voor kiezen om per computer/werkplek de printers in te stellen. Dit betekend dat stap 1 t/m
16 op elke werkplek uitgevoerd moet worden. Een andere mogelijkheid is om deze instellingen op 1
werkplek uit te voeren en de printers in een netwerk te delen zodat u vanuit de overige werkplekken
alleen nog maar de juist ingestelde gedeelde printers hoeft toe te voegen.
1. De pc waarop de printers daadwerkelijk zijn aangesloten moet aanstaan als andere pc’s de
printer aansturen.
2. De pc’s moeten elkaar in het netwerk kunnen waarnemen.
3. Bestands –en printerdeling moet zijn geactiveerd.
Klik hier voor een uitleg hoe u in Windows een printer kunt delen.
Klik hier voor een uitleg hoe u in Windows op elke werkplek dezelfde werkgroep instelt.
In onderstaand voorbeeld ziet u onder het tabblad Delen welke opties actief moeten zijn bij het delen
van een printer.
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Printers instellen in Eyestore
Nu alle printers met verschillende lades in Windows zijn geïnstalleerd en getest kunt u ze koppelen aan
verschillende rapportgroepen in Eyestore. De volgende instellingen moeten per werkplek/computer
uitgevoerd worden.
Er zijn 3 belangrijke rapportgroepen in Eyestore:
1. Reporting printer.
Bedoeld voor het afdrukken op blanco papier.
2. Ticket printer.
Bedoeld voor de kassabon.
3. Reporting printer 2.
Bedoeld voor het afdrukken op factuur papier.
1. Start Eyestore en login met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
2. Open een willekeurige klant.
3. Open willekeurige brilorder, lens order of verkooporder.
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5. Klik op willekeurige factuur. (Zodra 1 factuur gekoppeld is aan de printer/printerlade met
factuurpapier geldt dat ook meteen voor alle overige facturen in Eyestore)

6. De factuur wordt nu op het scherm getoond. Klik op het blauwe icoontje en selecteer Printers
Configuration uit het pull-down menu.
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7. Hier ziet u het overzicht van de beschikbare rapportgroepen. Om de facturen in te stellen
selecteert u de groep Reporting Printer 2.

8. Onder Select Printer selecteert u de printer/lade met factuurpapier uit het pull-down menu.
Zorg er voor dat er bij Text only driver niets is geselecteerd (blanco) zoals in bovenstaande
afbeelding.
9. Hier kunt u ook de rapporten instellen die op blanco papier geprint gaan worden. Selecteer
Reporting printer en kies de juiste printer voor blanco papier uit het pull-down menu. Zorg er
voor dat er bij Text only driver niets is geselecteerd (blanco) zoals in bovenstaande afbeelding.
10. Voor de kassabon op de kassa-pc selecteert u Ticket printer en kiest u rechts de kassabon
printer. Zorg er voor dat er bij Text only driver de EPSONTM88IICUT is geactiveerd en zorgt u
dat Oem is aangevinkt.
11. Zorg er voor dat onderaan in dit scherm System configuration actief is en druk op OK om de
instellingen op te slaan.
•
•

U heeft bij stap 8 alle beschikbare facturen gekoppeld aan de printer/lade met factuur papier.
U heeft bij stap 9 alle beschikbare overige rapporten zoals een werkplaats bon,
orderbevestiging, memo en contactlens controle gekoppeld aan de printer/lade met blanco
papier.

Deze instellingen gelden per werkplek/pc. Deze instellingen worden in 1 bestandje opgeslagen. De
locatie hier van is c:\ProgramData\reportman.ini
Als u dit bestand (reportman.ini) kopieert naar dezelfde map (c:\ProgramData) op de overige
werkplekken hoeft u deze instellingen maar 1 keer uit te voeren.
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