Doporučené tiskárny pro program Vážní
hospodářství
Obecné informace
 Nepoužívejte ve WIN – Nastavení – Tiskárny a skenery volbu Svěřit správu výchozí
tiskárny systému Windows
 Seznam tiskáren a výchozí tiskárna se v programu načítá vždy při spuštění programu Vážní
hospodářství. Po změně výchozí tiskárny, nebo nainstalování nové tiskárny vždy program
ukončete a znovu spusťte.
Problematiku používaných tiskáren je potřeba rozdělit na několik kategorií
1. Z programu Vážní hospodářství tisknete všechny doklady i sestavy na formát A4
 lze používat jakoukoliv nainstalovanou tiskárnu, která má papír formátu A4 a na
kterou tisknete z jiných aplikací (MS WORD,..)
 lze nastavit tisk vážních lístků na tiskárnu xxx a tisk sestav na tiskárnu yyy
2. Tisknete na jednu tiskárnu - Vážní lístky, nebo jiné formuláře tisknete na formát A5,
ostatní sestavy tisknete na A4
V tomto případě doporučujeme používat jednoduché tiskárny, které nekontrolují vložený
formát papíru, aby obsluha nemusela v náhledu tiskové sestavy měnit vložený papír A4 za
A5 a opačně.
Doporučené tiskárny:
 od firmy HP - HP LaserJet Pro P1102, nebo novější HP LaserJet Pro M102w
 od firmy Samsung - Samsung SL-M2026
 od firmy xerox Xerox Phaser 3020
 na další doporučené tiskárny se informujte telefonicky, nebo e-mailem
3. Tisknete vážní lístky, složenky,… jiného formátu, než A4 (A5, 1/3 A4,…) na jedné
tiskárně a sestavy na tiskárně A4
 Nastavte ve WIN jako výchozí tiskárnu Tiskárnu pro tisk vážních lístků
 Spusťte program Vážní hospodářství (program si načte přehled tiskáren a jejich
parametry včetně výchozí tiskárny)
 V menu Servis – Konfigurace a úpravy sestav na záložce Parametry sestav zvolte
výchozí tiskárnu pro tisk sestav
4. Tisk složenek
Vzhledem k složitosti konfigurace, nestandardnímu formátu, …doporučujeme na složenky
používat doporučené tiskárny – viz bod 2, případné použití jiných tiskáren předem
konzultujte.
5. Ostatní v bodech výše nepopsané způsoby tisku, velikosti papíru a konfigurace
tiskáren, např. tisky na pokladní tiskárny, případně tisky na jiné formáty papíru než A4 na
multifunkčních tiskárnách vždy před nákupem tiskárny řešte na tel. 602 451138, nebo na
e-mailu info@prochazkasoftware.cz

