IS/IT-tjänst privata vårdgivare

Lathund för Lab etikettskrivare
VMware VDI – Lab etikettskrivare installation USB
Rutinen beskriver hur man installerar och konfigurerar Lab etikettskrivaren för att kunna
skriva ut etiketter från Labcenter.
OBS!
Innan inkoppling boka en tid via ett mail till isittjanstpvg@vgregion.se för att beställa ändring
i LabCenters databas hos VGR. Det måste vara ändrat i LabCenters databas för att kunna
skriva ut med USB.
Installation av Lab etikettskrivare
Fysisk Dator:
1. Kontrollera att du har din medföljande USB kabel för skrivaren. Denna typ av kabel
kallas för just skrivarkabel men benämns även som ”USB A till USB B kabel” Hur
sladdens kontakter ser ut ser du nedan:
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2. Koppla in skrivaren till din dator med kabeln till uttaget märkt ”USB” på skrivaren och
den andra änden i din dator. Se bilden nedan:

3. Inga andra sladdar än strömkabeln och USB-kabeln ska var inkopplad till skrivaren.
4. Vänta tills din dator installerat Lab etikettskrivaren
5. Kontrollera under ”enheter och skrivare” på din fysiska dator om skrivaren finns där.
Finns den under enheter och skrivare är allting korrekt installerat.
Se bild nedan:

IS/IT Tjänsten
1. Starta VMware klienten
2. Logga in på IS/IT Tjänsten – Tapir
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3. Vänta tills du ser skrivbordet och dina enheter listas under ”Connect USB device”
valet i VMware klienten.
4. Klicka på ”Connect USB Device” Välj enligt val en som är markerade på bilden.

5. Vänta tills drivrutinerna är installerad för Lab etikettskrivaren.
6. Vill du kontrollera att scannern är korrekt installerad tittar du under ”Enheter och
skrivare”, ser du en enhet som heter ”D-O MP Compact4 Mark III” är den korrekt
installerad.

7. Nu är din VDI redo för labbutskrifter!
Labcenter:
1. Starta Labcenter
2. Skriv ut
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