Printer installatie met SSP

Printer Installatie
In sommige gevallen kan het handig zijn om een printer te installeren op de RDS zelf in plaats van
werken met redirected printers. Dit is mogelijk, onderstaan de stappen hiervoor.
Geef de printer in het lokale netwerk een vast IP.
Zet een portforward open naar de printer op poort 9100, en stel de firewall in zodat deze poort alleen
bereikbaar is vanaf 185.103.16.104 en 195.95.175.134.
Ga naar Control Panel > Hardware > Device and Printers
Klik op Add Printer

Klik op "The printer that I want isn't listed".
Klik daarna op "Add a local network printer as an administrator".

Kies voor "Add a printer using a TCP/IP address of hostname" en klik op "Next".
Vul het externe IP in van de verbinding waar de printer staat en klik op "Next".
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Windows zal proberen de driver te herkennen en deze te installeren, als Windows de printer niet
herkent of Windows kan de driver niet vinden moet je de driver zelf downloaden en de locatie
aanwijzen via de "Have Disk" knop.
Vul daarna een logische naam in voor de printer.

Zet printer sharing uit, de printer hoeft alleen op de RDS server zelf gebruikt te worden en klik op
"Next".
De printer is nu geïnstalleerd op de RDS server en beschikbaar voor alle gebruikers van de RDS.
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Printer koppelen aan het Self Service Portal
In sommige gevallen moeten printers beperkt worden tot enkele gebruikers. Dit is mogelijk door
rechten in te stellen via het Self Service Portal.

Printer aanmaken in het Self Service Portal
Login in op het Self Service Portal.
Ga naar de klant waarvoor de printer wordt geïnstalleerd wordt.
Open de pagina groepen, en klik bovenaan op “+ groep
toevoegen”.
Vul een naam en beschrijving in en klik daarna op “Aanmaken”.

Er wordt nu een groep aangemaakt en toegevoegd aan de lijst.
Als je nu de nieuwe groep opent dan kan je bij Algemeen zien wat de
groepsnaam is. In het voorbeeld is naam van de groep.
“GRPSEC_CLQ_Printer Brother 1e Verdieping”.
Ga naar het tabblad “Leden”, daar kunnen nu direct de gebruikers
gekozen worden die deze printer mogen gebruiken

Open nu de printer instellingen en ga naar het tabblad
"Security".
Verwijder daar de "Everyone" groep.
Voeg de nieuw aangemaakt groep toe, in dit voorbeeld
“GRPSEC_CLQ_Printer Brother 1e Verdieping”.
Geef deze groep nu "Print" en "Manage Documents"
rechten. Na af en aanmelden kunnen alleen de leden
van deze groep afdrukken op deze printer.
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