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Drukowanie dokumentów i raportów systemu Aktyn na drukarce
windowsowej
Opisana konfiguracja pozwala na drukowanie dokumentów i raportów systemu Aktyn na dowolnej
drukarce windowsowej (w tym na drukarce podłączonej przez port USB).

Instalacja Winprint
Z nośnika instalacyjnego uruchomić instaluj.exe, wybrać „1 – Instalacja Winprint”, następnie ustalić
miejsce docelowe instalacji (domyślnie dysk C, ścieżka dostępu AKTYN30). W ustalonym miejscu
powstanie katalog WINPRINT z programem – winprint.exe

Konfiguracja Winprint
Po uruchomieniu programu winprint.exe dostępne są następujące opcje:
- pole Katalog Winprint - za pomocą dialogu wskazujemy katalog w którym program ma szukać plików
htm do wydrukowania (domyślnie c:\aktyn30\winprint\)
- pole Drukarka - za pomocą dialogu wybieramy drukarkę na której mają być drukowane nasze pliki
(domyślnie - drukarka domyślna Windows)
- checkbox Uruchamiaj automatycznie - po włączeniu program jest dodawany do autostart windows,
po wyłączeniu jest usuwany z autostart windows (domyślnie wyłączony)
- przycisk Start - po naciśnięciu program rozpoczyna poszukiwanie plików do wydrukowania i drukuje
je.
- przycisk Stop - zatrzymanie drukowania.

W przeglądarce Internet Explorer (Plik/Ustawienia strony) należy ustawić minimalne marginesy oraz
usunąć nagłówek i stopkę strony.
Wyglądem dokumentu można w pewnym zakresie sterować poprzez edycję pliku style.css
znajdującego się w katalogu programu WinPrint. Plik ten zawiera arkusz stylu dla dokumentów
drukowanych z programu. Można tu zmienić np. wielkość i styl czcionki, odstępy między liniami,
włączyć pokazywanie graficznego nagłówka i stopki itd. – wymaga znajomości styli css!!!.

Konfiguracja Aktyna
W Aktynie należy ustawić:
Konfiguracji>Inne2
- Drukowanie poprzez WinPrint: Tak/Nie
Tak - Aktyn i wszystkie moduły z nim związane drukują z wykorzystaniem programu WinPrint.
Nie - drukowanie odbywa się w dotychczasowy sposób (opcja domyślna)
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- Katalog WinPrint - katalog do którego Aktyn ma zapisywa ć pliki txt z dokumentami, raportami do
wydrukowania np. c:\aktyn30\winprint\
Konfiguracja>Konfiguracja wydruków:
- Port/typ drukarki … - nale ży wybrać STD
Drukarki atramentowe i laserowe nie drukują na papierze z kopiami. W związku z tym trzeba pamiętać
by ustawić ilość kopii. Można to zrobić w konfiguracji wydruków (nie zalecane ponieważ wpływa na
drukowanie wszystkich dokumentów i raportów) lub w menu drukowania. Zalecana jest również
zmiana/zwiększenie długości strony w konfiguracji wydruków by maksymalnie wykorzystać papier.
Jeśli program Winprint jest zainstalowany i ścieżka do katalogu winprint jest ustawiona poprawnie to
możliwe jest też zapisywanie dokumentów i raportów programu Aktyn do plików w formacie htm. Pliki
takie łatwo wysłać do klienta np. mailem, a po ich otrzymaniu klient mo że łatwo obejrzeć przesłany
dokument i np. go wydrukować.

