
Tiskový server

Tiskové servery (dále TS) slouží k sjednocení síťovích tiskáren pod 
jednotnou správu. Pokud tiskárnu na TS nastavíme, bude takto nastavená 
pro všechny uživatele. Pomocí přidělených práv uživatelům si toto 
nastavení budou moci měnit, ale po restartu aplikace se toto nastavení 
přepne do defaultu co je nastaven na TS.  Řešením může být zdvojení jedné 
tiskárny s různými nastaveními. (černobílá Haru, barevná Haru)

Příprava

1) Vytvoření adresáře, který si vytvoříme kdekoliv na disku (v našem případě 
je to C:\Driver).  V tomhle adresáři bychom měli pak vytvořit adresářovou
strukturu s názvy jednotlivých ústavu s podsložkami jednotlivých tiskáren
kde zadáme jejich model+ IP adresu tiskárny (příklad bizhub C220 
10.24.53.3)

2) Stáhneme potřebné ovladače. Vždy je potřeba zajistit ovladače na daný 
operační systém na kterém se server nachází (v našem případě je to Win
server 2019). Pakliže takový výběr s nějakého důvodu není (obvykle kvůli 
stáří tiskárny) použijeme ty co jsou možné a stáhneme je (klidně i 2003). 

3) Zabalený soubor rozbalíme do adresáře k danému adresáři tiskárny, který 
jsme si již vytvořili. Pakliže je to celí instalační balíček, nedá se svítit je 
třeba ho rozbalit a nainstalovat celí (ale tohle by mělo být minimálně). 

Instalace síťové tiskárny

Nyní přidáme tiskárnu TCP/IP. Klikneme na Control Panel, Device and 
Printers, Add a device dále na The prinnter that want isn´t listed a
klikneme na Add a local or network printer as an administrator. Zde dojde 
k výběru, přes co naši tiskárnu přidáváme. V našem případě jdeme na 
TCP/IP. Následně můžeme zvolit IP adresu nebo DNS název dané tiskárny. 
(Varování pokud nepůjde přidat, použijte příkaz PING na danou IP 
adresu nebo DNS název jestli tiskárna odpovídá a není vypnutá
nebo nespí). Po kliknutí na Next mohou nastat dvě situace. První tiskárnu 
si Win sám přidá a již se vás neptá na ovladače, nebo naopak se optá které
ovladače má použít. V tomhle případě klikneme na Have Disk a vybereme 
adresář kam jsme rozbalili ovladače pro danou tiskárnu. Následný kroky 
definujete název tiskárny, jak se má jmenovat (Doporučuji opět se držet
Název s modelem tiskárny+názvem ústavu). Jako poslední je jak ji chceme 
pojmenovat ve sdíleném adresáři kde opět doporučuji se držet zavedeného
úzusu (Share).

Nastavení síťové tiskárny

tiskárny se i nadále spravují ručně, zjednodušuje se nasazení/instalace a sjednocuje se nastaveni.

vyžlutěná věta nedává smysl rozděl ji na více menších vět. něco ve smyslu "Síťovou tiskárnu si mohou přidat pouze uživatelé s právy viz kapitola práva. 
Nastavení, které si tam uživatel provede u sebe na PC se po restartu serverové služby opět uvedou do nastavení serveru.
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Nastavování síťové tiskárny můžeme dvěma způsoby. Lehčím přímo z 
Control Panel - Device and Printers kde nevýhodou tady je že vždy musíme
nejdříve si povolit nastavování jako administrátor viz bod 1 a nebo přes 
Print Management viz bod 2.

1) Teď je třeba nastavit tiskárnu. Najedeme si do Device and Printers a 
klikneme pravým na naši novou tiskárnu. Vyskočí roletka a klikneme na 
printer propertise. Najedeme na kolonku Sharing. Zde je nutné pokud 
chceme COKOLIV nastavovat nejdříve kliknout na Change Sharing Options.
Zaškrtneme List in the direktory (tím ji zařadíme do seznamu tiskáren, 
který můžeme na kterékoliv stanici vyvolat „\\NAZEV SERVRU (v našem 
případě \\sister)“.

2) Nastavování tiskárny můžeme, ale i řešit přes Print Management kdy do 
startu napíšeme „Print Managment“ na který poklikáme. Zde klikneme na 
All Printers a pravým klineme na tiskárnu kterou chceme řešit. Na roletce 
si všimneme mnohem vetší nabídky ale v tuhle chvíli nás zajímá  Manage 
Sharing kde nám opět vyskočí stejná nabídka jak v bodě jedna, ale 
automaticky s admin právy a postupujeme dále jak v bodě jedna

Zde taky mnohem lépe můžeme řešit případné záseky úloh kdy místo 
Manage Sharing klikneme na Open Printer Queue kde vidíme úlohy k dané 
tiskárně, ale o tom později.

3) Samostatným bodem je security na který klikneme. Prvním krokem je 
zabezpečit tiskárnu, aby s ní nemohl tisknout každý. To uděláme tak, že 
klineme na Advanced a dále na uživatele Everyone a dáme Edit. Zde 
odděláme print a necháme Read Permissions (everyone nikdy 
nemažeme!). U Creator owner by se měl nastavit Manage documents. 
Tímto bodem jsme zajistili, že nebude každý moci tisknout na téhle 
tiskárně. Jako poslední je třeba definovat kdo smí. Opět jdeme do Security 
a klikneme na Advanced a dále na Add  a Select a principal. Zde můžeme 
napsat jednotlivce nebo skupiny a definovat jim práva kdy vybíráme Print, 
Manage Document a Manage printers (pokud uživatele začnou blbnout
s tiskárnou jako ji přenastavovat atd tak tohle právo můžeme 
odebrat).

Řešení problému

1) Sem tam se stane že uživatel pošle na tiskárnu něco, co nedokáže sám 
odstranit, a navíc tou chybou blokuje tisk ostatních uživatelů na danou 
tiskárnu. V tom případě první pomoc je, že se na tiskový server přihlásíte 
jako administrátor, vyvoláte si Print Management (dialog Spustit a 
napíšete Print Mana). V All Printers si najdete problémovou tiskárnu. Na ní 
poklekáte pravým a dáte Open Printer Queue. Zde uvidíte problémovou 
ulohu. Kliknete na ni myší opět pravým a dáte ji zrušit. Pokud se to povede 
Heureka, pokud ne předeme do dalšího kroku.
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2) Nejdříve se podívejte kdo vše tiskne (v pravo dole by měla být ikona 
tiskárny kde běží všechny tisky -doporučuji chvíli počkat aby uživatelů bylo
co nejméně). Abyste je  případně mohli kontaktovat, že si to musí 
vytisknout znova neboť smažeme všechny tisky na servru. Dále, musíte 
zastavit tiskovou službu. Kombinací Win+R vyvolejte dialog Spustit. Do 
políčka zadejte services.msc a potvrďte. Otevře se seznam všech služeb, 
dostupných v daném počítači. V dlouhém seznamu najděte Službu 
zařazování tisku. Označte ji a např. odkazem v postranním panelu ji 
zastavte. Seznam služeb ale ještě nezavírejte, kupříkladu ho minimalizujte 
na hlavní panel.
Nyní otevřete Průzkumníka a najděte složku s daty k tiskové frontě. 
Obvykle ji naleznete zde: C:\Windows\System32\spool\PRINTERS. 
Vyprázdněte její obsah. Při přístupu do složky se budete muset dovolit o 
zvýšená práva. Až všechny soubory smažete, můžete opět bezpečně 
spustit Službu zařazování tisku. Kompletně jsme ji resetovali. Fronta je 
prázdná a neexistuje důvod, proč by se vám nyní neměl tisk podařit. 
Můžete zkusit odstranit jen ty závadné, ale určení závadných úloh je 
opravdu problematické ☹ .

Automatizaci bodu dvě můžeme udělat: 

Následující soubor příkazů zkopírujte do Poznámkového bloku:

@echo off

echo Stopping print spooler.

echo.

net stop spooler

echo Erasing Temporary Junk Printer Documents

echo.

del /Q /F /S “%systemroot%\System32\Spool\Printers\*.*

echo Starting print spooler.

echo.

net start spooler

Soubor uložte pod jakým názvem chcete, jen mu přiřaďte příponu BAT. Při ukládání
rozevřete obsah nabídky Uložit jako typ a vyberte Všechny soubory. Nyní do 
kolonky Název souboru zadejte jméno a příponu. Výhodou tohoto příkazu je, že ho 
můžete používat opakovaně, jde tedy o pohodlnější volbu než o ruční mazání uvedené 
výše.

3)Pakliže se stane že nám začne padat služba je nejlepší krom vyčištění Splooleru, celí
server zresetovat!
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