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Vragen en opmerkingen
Wij streven ernaar om u zo goed mogelijk te informeren en het u zo makkelijk mogelijk te maken.
Heeft u na het lezen van deze handleiding vragen, opmerkingen of tips? Stuur deze dan naar
support@transsmart.com. Alvast bedankt!
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1 Printen in MyTranssmart
Transsmart gebruikt 2 hulpprogramma's, maar afhankelijk van de situatie heb je slechts één of beide
van deze toepassingen nodig.
1. QZ Tray : om te kunnen printen met MyTranssmart heeft u de toepassing QZ Tray altijd
nodig
2. SmartPrint : mocht u printen via een printserver of werken met een remote desktop is het
noodzakelijk om daar de toepassing SmartPrint te installeren
De hulpprogramma's moeten worden geïnstalleerd en toegankelijk zijn op het niveau waarop u de
labels afdrukt, dat wil zeggen lokaal als de printers lokaal zijn geïnstalleerd of op de printserver als u
labels afdrukt via een server.

1.1

QZ Tray

Om de meest recente versie van dit programma te downloaden, klikt u in MyTranssmart op de
printerknop (rechtsboven) en vervolgens op DOWNLOAD QZ TRAY:

Het QZ Tray icoontje zal rechts onderin uw taakbalk verschijnen. Wanneer deze groengekleurd is,
heeft u het programma succesvol geïnstalleerd.

3 / 6

Tip: klik met de rechtermuisknop op het icoontje van QZ Tray, onderin uw taakbalk. Klik vervolgens
op AUTOMATICALLY START. Het programma zal nu altijd automatisch opstarten bij het aanzetten van
uw pc.

Printerconfiguratie via QZ Tray
Wanneer u QZ tray op uw computer heeft geactiveerd kunt u de volgende stappen uitvoeren:
1. Log in op MyTranssmart, klik op het persoon icoontje en vervolgens op MY DETAILS.

2. Ga naar ‘printing’ en geef de exacte printerbenamingen zoals deze op uw computer staat
vermeld. Klik vervolgens op SAVE.
Let op! Het vakje met print via SmartPrint mag niet aangevinkt zijn.
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1.2

SmartPrint

Maakt u gebruik van een printserver of werkt u via remote desktop, dan heeft u de SmartPrint tool
nodig. Om de SmartPrint tool te configureren voert u eenmalig onderstaande acties uit.
1. U klikt in MyTranssmart op de printerknop (rechtsboven) en vervolgens op DOWNLOAD
SMARTPRINT.

2.

Het SmartPrint icoontje zal rechts onderin uw taakbalk verschijnen.

3. Druk op uw Windows toets, typ vervolgens %APPDATA% en druk op Enter.
4. Windows Explorer zal hierdoor geopend worden. En vervolgens gaat u naar de Smartprint
folder om deze te openen.
5. Open het configuratie bestand CONFIG in een tekst editor (bijv. kladblok) configureer daar de
USER, het ACCOUNT en de ENVIROMENT (accept of production). Sla het bestand op en sluit het

vervolgens.
a. De waarde voor “user” is de username waarmee u de printer configuratie later zult
doen in MyTranssmart.
b. De waarde voor “account” is de code die u kunt vinden in myTranssmart als u naar
MANAGE ACCOUNT gaat, en dan op ACCOUNT DETAILS aan de linkerkant klikt, hier staat
ACCOUNT CODE dit is uw unieke account code die in de configuratie file gezet moet
worden.
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6. Herstart de SmartPrint. Deze staat rechts onderin uw taakbalk. Klik met uw rechtermuis op
Exit. Start SmartPrint opnieuw door op je Windows toets te drukken, vervolgens SmartPrint
te typen en Enter te drukken.

7. Log in op MyTranssmart, klik op het persona icoontje en vervolgens op MY DETAILS.

8. Ga naar PRINTING en selecteer het vakje PRINT WITH SMARTPRINT.
9. Selecteer de beschikbare connectie.
10. Selecteer de printer waarmee u wilt printen.
11. Klik op de knop SAVE.

Per gebruiker kan er een verschillende printerset worden gedefinieerd, maar er kan maar via één
SmartPrint tool connectie worden gemaakt.
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