
GTW420-Proמדריך הדפסה ב 

(Print Methodsכיצד לבחור שיטת הדפסה  : )

אם המדפסת תומכת בהדפסת טקסט ויש בה תמיכה בעברית אז בוחרים בשיטת טקסט .
השיטה מהירה ופשוטה .

Text
 בוחרים select printer ובשדה Print method :Text בוחרים Terminal | Printerבתפריט 
WINDOWSפסת המותקנת במדפסות ב שם המד
דוגמה :

  .Batl-slave כגון BATL אפשר לבחור דרייברים של Windows 9Xב 

Sequence Analizer:
Laser  . למדפסות ליזר והזרקת דיו  
Epson. למדפסות סיכות 

Dec.למדפסות דיגיטל    



Direct

אם רוצים להדפיס ישירות למדפסת בלי תלות בדרייבר של המדפסת בוחרים בשיטת 
Direct. 
 מהירה ומיידית ומתאימה לDirectשיטת 
מדפסות עם תמיכה בעברית●
להדפסת ברקודים ●
להדפסת מדבקות●

  בוחרים Select printer  ובשדה Print Method : Direct בוחרים Terminal \Printerבתפריט 
LPT1. או יציאה של המדפסת ברשת 

דוגמה:



Graphic

פתרון מעולה למדפסות שלא תומכות בעברית או בהדפסת טקסט.
הדפסה גרפית מתאימה להדפסת דוחות ישירות לפקס.

  האמולציה משמשת כמדפסת וירטואלית המקבלת את ההדפסה ,מתרגמתgraphicבשיטת 
   בתוך הדו"ח ומכינה תמונה גרפית בזיכרון בעברית בהתחשבcontrol charactersאת כל ה

 כדי להדפיס.Windowsפסת ב למידות הדף עם גופנים בעברית ושולחת לדרייבר של המד
 לכן גם מדפסת פיסית בלי תמיכה בעברית יכולה להדפיס בעברית ואפילו עם סוגים שונים

של הכיתוב.
 הדפסה גרפית לא תלויה בסוג המדפסת וגם לא בסוג מערכת ההפעלה , למשל מדפסת

ליזר יכולה להדפיס דוחות שנכתבו עבור מדפסות דיגיטל  .

Sequence analizer .בחירת סוג המדפסת הוירטואלית :  
(  .hostלפי סוג המדפסת שמוגדרת בתוכנת האפליקציה )התוכנה שיושבת ב 

 : Sequense Analizer ומתאים ל 69 נקרא מספר HP 690 סוג המדפסת ADITלדוגמה בתכנת 
Laser

  PCL  למדפסת ליזר או הזרקת דיו עם אמולציה escape seqלהלן רשימת ●
http://www.dragon-it.co.uk/links/hp_pcl_codes.htm

 למדפסת סיכות  :escape seqלהלן רשימת ●
http://lprng.sourceforge.net/DISTRIB/RESOURCES/PPD/epson.htm

http://webpages.charter.net/dperr/links/esc_p83.htm

http://www.dragon-it.co.uk/links/hp_pcl_codes.htm
http://webpages.charter.net/dperr/links/esc_p83.htm
http://lprng.sourceforge.net/DISTRIB/RESOURCES/PPD/epson.htm


 בהדפסה גרפית אפשר לשלוט בברירת המחדל של ההדפסה כגון מס' שורות בדף וגם להזיז
 עמוד למעלה או למטה וגם להזיז לכיוון שמאלה או ימינה .ראש

: בעזרת עורך טכסט.TCPIP1.GTWאת הפקודות מוסיפים בקובץ קונפיגורציה לדוגמה 

[GRAPHIC_PRINTING]

TopMargin  מס' פיקסלים לשוליים עליוניים=
 * מס' חיובי של  פיקסלים מזיז את ראש העמוד כלפי מטה

 * מס' שלילי של פיקסלים מזיז את ראש העמוד כלפי מעלה

דוגמה:
]GRAPHIC_PRINTING[
TopMargin=100

LeftMarginמס' פיקסלים לשוליים שמאליים =
* מס' חיובי של פיקסלים מזיז את הדוח לצד ימין 

לי של פיקסלים מזיז את הדוח לצד שמאל * מס' שלי
דוגמה:

]GRAPHIC_PRINTING[
LeftMargin=-50

FaceName=של כל גופן שם לוגי True Type. 
 באמצעות הפקודה הזאת מחליפים את סוג הכיתוב בדוח . 

  ולבחורלוח הבקרה / גופניםכדי לראות את שם לוגי של הגופן צריך לפתוח רשימת גופנים ב
 רשום  שם לוגי של הגופן.שם גופןבגופן הרצוי ולהקיש עליו פעמיים קליק, ב

  ולרשום בפקודה הזאת ואחרי הפעלה מחדש של האמולציהtrue typeאפשר לבחור כל גופן 
 הדפסה גרפית יוצאת בגופן החדש. אם לא בוחרים בגופן מסויים הדפסה יוצאת בגופן

.Gtw420ברירת המחדל  
:Miriamדוגמה להחלפת גופן ל 

]GRAPHIC_PRINTING[
FaceName= Fixed Miriam Transparent

 ,  עם הפעלת השורה הדפסתGtw420_Arial_Heb מוגדר בתוך הערה ) ;( גופן 4.05* בגרסה 
 .Gtw_Arialגרפית יוצאת בגופן ייחודי של 

LinePerPageמס' שורות בדף  =
אפשר לבחור מס' גדול של השורות כדי להימנע מגלישת הדפסה לדף הבא אחריו. 

 שורות בדף.64בהדפסה גרפית ברירת המחדל הוא 
דוגמה:

]GRAPHIC_PRINTING[
LinePerPage= 66

 בתוך הדוח קובעים את מבנה סופי  של הדוח .escape sequncesחשוב לדעת:ה ** 
שורות ראש הדף , בקובץ 2 שורות בדף ו להוריד ב 65למשל מוגדר בתוך הדוח 

 שורות בדף ולהתחיל מראש העמוד .66קונפיגורציה מוגדר 
 שורות .2 שורות בדף וראש העמוד ויורד 65הדפסה יוצאת ב 



הדפסה לפקס

התכונה הייחודית של הדפסה גרפית מאפשרת לשלוח את ההדפסה ישירות לפקס במקום 
להדפיס את המסמך ולשלוח למס' פקס.

 להדפסה .control charactersהדפסה נשלחת לפקס בתמונה גרפית עם תרגום מלא של כל 
כדי לשלוח הדפסה לפקס:

   ובמקום המדפסת לבחור דרייברPrint Method: Graphic  לבחור Terminal\ Printerבתפריט 
של הפקס שמופיע בלוח הבקרה / מדפסות .

 ההדפסה נפתח חלון ומבקש מס' פקס ושולח את ההדפסה .אחרי משלוח



  E-Mail  הדפסה ל  

 אפשרות לשלוח את הדוחות ישירות לדואר אלקטרוני. הלקוח מקבל דואר ובגוף ההודעה
דואר מופיע הדו"ח.

השיטה מועילה מאוד לשליחת חשבונית שמופיעה על המסך ישירות לדוא"ל של הלקוח .
 ניתן לעשות בתכונה זאת שימוש פנימי בארגון במקום להדפיס מסמך ולהעביר לעובד אחר

אפשר לשלוח ישירות לדוא"ל שלו.
 ושומר על המבנה כללי של הדו"ח.Control charactersבהדפסה זו גם יש תרגום מלא של כל 

 
כדי לעשות שימוש בתכונה זאת, יש לקבוע את הערכים המתאימים 

  Settings | E-printingבתפריט 

SMTP Server אפשר למצוא במאפיינים של( שרת דואר יוצא : Outlook.) 
Default Sender . כתובת דואר של השולח : 

SMTP Authentication. אימות הססמה עבור שרתי דואר שמבקשים אימות הססמה : 
Enable logging : מאפשר לקבוע קובץ לא חובה ,LOG. לשמירה של הודעת שגיאה 

Header / Footer image URL: מאפשר הוספת כותרת או סיום בשם לוגו של,לא חובה  
החברה לדו"ח  בתנאי שיש אתר .ברירת המחדל נושא שם חברת באתל .

Background Image URL.מאפשר להוסיף רקע גרפי לדוח 

כדי לשלוח את הדוח לדוא"ל :
 .Terminal\ Printer \ print method: e-mailבוחרים בתפריט 

בשדה של המדפסת לא חשוב איזו מדפסת מוגדרת .



חת הדו"ח להדפסה נפתח חלון כדי לרשום כתובת דוא"ל של הלקוח . אחרי שלי
  ומאפשר לבחור שםOutlook פותח רשימה של אנשי קשר המופיע ב TOלחיצה על מקש 
וכתובת דוא"ל .

חה .מאפשר לראות את הדו"ח לפני שלי  previewמקש 
 : אפשר לרשום נושא בעברית .Subjectב 

 שולח את הדו"ח ללקוח.Sendמקש 
בגוף ההודעה אפשר להוסיף הערות בעברית .

דוגמה:



Delayed

אפשרות זאת נועדה לשרת לקוחות המשתמשים לסירוגין בשיטות הדפסה שונות.
  ומדפסתLPTל דוגמא  חברות רבות מחוברת מדפסת טרמית קטנה להדפסת מדבקות ל

  להדפסת מדבקותDIRECT להדפסת דוחות וחשבונות ומוגדרת שיטת USBליזר עם יציאת 
 להדפסות רגילות .GRAPHICושיטת 

  בוחרים Terminal \ Printerבמקום להגדיר מחדש שיטת הדפסה וסוג המדפסת  בתפריט 
  ,אחרי משלוח הדפסה נפתח חלון וניתן לבחור אפשרויות הדפסה .Delayedבשיטת 

השיטה גם יעילה למשלוח הדפסה למדפסת ו לדוא"ל לסירוגין.
  .המשתמש שולח הדפסה print method ב Delayed בוחרים Terminal\ Printerבתפריט 

 או למדפסת. Emailואח"כ יכול לבחור  ל 


