Bullzip PDF Printer
BullZip PDF Printer pracuje ako tlačiareň vo Windows a umožňuje vytvárať PDF dokumenty tým
spôsobom, že v ktorejkoľvek aplikacií niečo vytlačí na túto virtuálnu tlačiareň. Podporuje 64-bitové
Windows. Môže zapisovať buď do rovnakého súboru, alebo sa vždy spýta. Po tlači môže zobraziť
vytvorené PDF, aby ste videli výsledok. PDF dokumenty je možné zaheslovávať, vkladať do nich
vodotlač, zväčšovať/zmenšovať, rotovať, robiť transparentnosť, je možné meniť aj kvalitu tlače. Má
nielen grafické rozhranie, ale rovnako sa nechá ovládať z príkazového riadku. Tiež má COM/ActiveX
rozhranie pre programátorské využitie. Ďalej podporuje Citrix MetaFrame a Windows Terminal
Server.
UPOZORNENIE!
Po nainštalovaní sa automaticky zmení predvolená tlačiareň vo Windows na Bullzip PDF Printer. Ak
si želáte mať predchádzajúcu predvolenú tlačiareň, je nutné zmeniť nastavenia v správcovi
tlačiarní.
Pre prístup do správcu tlačiarní : Štart -> Ovládacie Panely -> Tlačiarne a Faxy

Návod na inštaláciu tlače do pdf
1. Stiahnite si inštalačný súbor z adresy http://www.topset.sk/tlac_pdf.exe
2. Spustite inštalačný súbor. Po spustení sa zobrazí nasledovné okno, kde je možné vybrať jazyk
inštalácie

Obr.1 Výber jazyka inštalácie

Zvoľte požadovaný jazyk a potvrďte tlačídlom OK
3. Po potvrdení jazyka sa spustí samotná inštalácia

Obr.2 Úvod inštalácie

Pre pokrčovanie potvrďte tlačídlom Ďalej
4. Nasledujúce okno zobrazuje licenčné podmienky s ktorými treba súhlasiť, aby inštalácia
úspešne prebehla

Obr.3 Licenčné podmienky

Ak súhlasíte s licenčnými podmienkami, zaškrtnite „Súhlasím s podmienkami Licenčnej
zmluvy“ a pokračujte stlačením tlačídla Ďalej

5. Ďalšie okno zobrazuje možnosti vytvorenia zástupcov pre virtuálnu tlačiareň. Ak si želáte mať
zástupcu pre tlačiareň, vyberte si požadovanú možnosť a potvrďte výber

Obr.4 Vytvorenie zástupcov

6. Po potvrdení sa zobrazí okno s inštaláciou doplnkových programov, ktoré je potrebné mať
nainštalované pre správne fungovanie programu. Je nutné mať počítač pripojený na
internet!

Obr.5 Inštálcia potrebných programov

7. Posledné okno pred spustením inštalácie zobrazuje nastavenie inštalácie. Pre nainštalovanie
potvrďte tlačídlom Inštalovať

Obr.6 Sumarizácia nastavení inštalácie

8. O ukončení inštalácie informuje nasledujúce okno

Obr.7 Úspešné ukončenie inštalácie

