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Installeer de C54PSERVU in Windows Vista 

 

In dit document wordt beschreven hoe u uw printer in combinatie met de Conceptronic C54PSERVU kan 

installeren in Windows Vista. 

 

1. Printer installeren 

 

Voordat u de printer in combinatie met de C54PSERVU kunt gebruiken, dient u de printer lokaal te installeren. 

Dit houdt in dat u de printer op uw computer moet installeren met het Windows Vista stuurprogramma. 

Als uw printer correct geïnstalleerd is, zou deze als standaardprinter vermeld moeten worden in Windows 

Vista. Dit kunt u controleren door naar “Start” » “Configuratiescherm” » “Printer” te gaan. In ons 

voorbeeld hebben we een Epson Stylus Photo 810 geïnstalleerd, zoals in onderstaande afbeelding te zien is. 

Het groene vinkicoon geeft aan dat het de standaardprinter is. 

 

 

Een Epson Stylus Photo 810 als standaardprinter geïnstalleerd 

Als de printer lokaal eenmaal correct geïnstalleerd is, kunt u hem van uw computer loskoppelen en hem op 

de C54PSERVU in het netwerk aansluiten. Zorg ervoor dat de printer aan staat, anders zal de C54PSERVU hem 

niet kunnen herkennen. 
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2. Software van de C54PSERVU installeren 

 

Gebruik de CD-ROM of download de meest recente software van www.conceptronic.net. Start het auto run 

menu door op “Autorun.exe” te klikken kies de optie “Install Print Server Manager”. Volg de instructies op 

het scherm om de software te installeren. 

Tijdens de installatie is het mogelijk dat u een Windows Security Alert venster te zien krijgt, zoals in 

onderstaande afbeelding. U dient deze te accepteren door op de “Unlock” knop te klikken. 
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U krijgt nu de “Print Server List” te zien waarin de C54PSERVU aangegeven wordt. Als dit niet het geval is, 

dient u op de “Refresh” knop te klikken om naar beschikbare print servers te zoeken. Als hij getoond wordt, 

kunt u op de “Next” knop klikken om door te gaan met de installatie. 

 

 

 

In het volgende venster kunt u de naam van de print server veranderen, indien u dit wenst. Dit is niet 

noodzakelijk, maar het kiezen van een makkelijk te onthouden naam kan helpen bij het identificeren van het 

apparaat op het netwerk. In ons voorbeeld hebben wij voor “EPSON810” gekozen. Klik op de “Next” knop 

om door te gaan. 

U kunt nu de IP-adres instellingen voor de C54PSERVU veranderen. Als u niet weet waar deze instelling voor 

bedoeld is, kunt u dit op “Don’t change” laten staan. Anders kunt u hier een handmatig IP-adres invoeren. 

Klik op de “Next” knop om door te gaan. 

Het laatste venster is een opsomming van alle instellingen. Klik op de “Finish” knop om de installatie af te 

ronden. U krijgt nog een “InstallShield Wizard Complete” venster te zien die u vertelt dat de installatie 

voltooid is. Klik ook hier op de “Finish” knop om het venster te sluiten. 
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3. C54PSERVU configureren 

 

Nadat u op de “Finish” knop heeft geklikt in de vorige stap krijgt u een venster met meerdere 

snelkoppelingen. Dubbelklik op het “Network Ports Quick Setup” icoon. 

 

 

 

Vanuit “Network Ports Quick Setup” dient u ervoor te zorgen dat de printerpoort onder “Chosen Ports” 

vermeldt wordt. Selecteer de printerpoort in de linkerkolom en druk op de “>” knop. Indien de printerpoort 

totaal niet getoond wordt, dient u op de “Refresh” knop te klikken. De optie “Configure Port” kan op 

“Auto” blijven staan. Als u klaar bent, kunt u op de “OK” knop klikken om dit venster af te sluiten. 
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4. Printerpoort instellen 

 

Als de software installatie en configuratie voltooid is, dient u de poort handmatig aan te passen in Windows 

Vista’s printer instellingen. 

Ga naar “Start” » “Configuratiescherm” » “Printer”, klik met de rechtermuisknop op uw printer en kies 

voor “Eigenschappen”. In het “Eigenschappen” venster klikt u op het tabblad “Poorten”. Zoek de poort op 

met de naam “<PRINTSERVER>-P1” (in ons voorbeeld is dat “EPSON810-P1”), zet het vinkje voor deze regel 

en klik op de “OK” knop. 

 

 

 



 

Copyright
®
 2008 Conceptronic – Alle rechten voorbehouden 

www.conceptronic.net 
Pagina 6 van 7 

5. TCP/IP instellingen wijzigen 

 

U dient nu de print server dusdanig in te stellen dat een IP-adres automatisch verkregen wordt. Ga naar 

“Start” » “Alle programma’s” » “Conceptronic” » “C54PSERVU” » “Server Manager” en klik op 

“PrintServer Configuration”. 

De Server Manager wordt geopend en uw print server zal in de linkerkolom vermeld worden. Selecteer hem 

en klik op de tweede knop in de balk (“Setup”). Dubbelklik vervolgens op “TCP/IP” aan de rechterkant. U 

krijgt een login venster te zien waar u een wachtwoord in dient te voeren. Standaard is dit “1234”. 
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In het “TCP/IP” venster dient u “Auto IP” te selecteren. Vervolgens klikt u op de “Save” knop. 

 

 

 

De instellingen worden bewaard, maar om ze van kracht te maken moet de print server opnieuw opgestart te 

worden. Selecteer uw print server in de linkerkolom en druk op de “Reboot” knop in de balk (de zesde knop 

van links). 

 

 

6. Printer “online” zetten 

 

De laatste stap is de printerstatus wijzigen naar online. Ga naar “Start” » “Configuratiescherm” » “Printer”, 

klik met rechts op uw printer en selecteer “Printer online gebruiken”. 

 

 

Uw Conceptronic C54PSERVU is nu ingesteld en gereed om gebruikt te worden met Windows Vista. 


