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d'impressores” 

Servei de suport tècnic, gestió i manteniment dels serveis i equipaments TIC 
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1. Introducció 

1.1 Objecte 

L’objectiu del servei d’instal·lació i configuració d'impressores és tenir capacitat per instal·lar i 
configurar una impressora als SSAA i CSEE. 

1.2 Abast 

Tots els Lots relacionats amb el servei de suport als SSAA i CSEE. Aquest procediment és 
vàlid tant per tasques de suport remot com suport de camp. 

1.3 Gestió Coneixement 

Paraules clau de recerca (Tags) generals del procediment: instal·lació, configuració, 
impressora. 

2. Bibliografia i altres documents relacionats 

 EDU-S.TIC-ORGN0011 – Servei Gestió Remota 

 EDU-S.TIC-ORGN0011b – Catàleg de Serveis 

3. Conceptes, definicions i abreviatures 

COB:  Centre d’Operació de Barcelona (Telefónica) 

SAU:   Servei d’Atenció Unificada 

GR: Gestió Remota 

OGO: Oficina de Gestió Operativa 

DE: Departament d’Ensenyament 

CSEE: Centres i Serveis Educatius 

SSAA: Serveis Administratius 

SSCC: Serveis Centrals 

SSTT: Serveis Territorials 

FM: Fractalia Manager 

GED: Gestió de l’Entorn Distribuït 

4. Instal·lació i configuració d'impressores 

4.1 Descripció General 

Davant la petició, per part d’un usuari, d’instal·lació d’una impressora en un o diversos equips 
s’executarà aquest procediment en funció de si s’ha d’actuar sobre una màquina amb Windows, 
Linkat o ambdós sistemes. Implica actuacions tals com:  

 Instal·lació de drivers, 

 Configuració de la cua d’impressió en local o xarxa. En aquest segon cas, es podrà 
compartir per ser utilitzada per més d’un usuari. 

Aquesta tasca no implica instal·lació física (maquinari) de la impressora. 
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4.2 Diferenciar l’afectació de la petició 

Sistema Operatiu: Windows i Linkat (en les versions suportades pel Departament 
d’Ensenyament). 

4.3 Escalats 

En cas de Gestió Remota, cal tenir en compte que aquesta actuació té els seus límits en 
aquells aspectes que impliquen manipulació del maquinari, aspecte que correspon al servei in-
situ. En altres casos s’ha de fer escalat a altres Lots i/o proveïdors. 

4.4 Validació i tancament de la petició 

Registre a l’eina corresponent de les activitats realitzades i tancament del tiquet amb posterior 
validació de l’usuari. 

5. Procediment d’actuació 

5.1 Instal·lació d’impressora en Windows 

Per realitzar la instal·lació d’una impressora anirem al Tauler de Control des del menú Inici i, 
des d’allà, executem la opció d’Impressores. 

Seleccionem agregar una impressora i s’obre l’assistent d’instal·lació. Seleccionarem si volem 
instal·lar una impressora en local, connectada directament a l’equip, o una impressora de 
xarxa. 

5.1.1 Instal·lació d’impressora local 

Si la tenim connectada directament al equip seleccionem Impressora local: 

 

En aquest punt seleccionem port LTP o USB. 
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A continuació demanarà si es vol imprimir una pàgina de prova i finalitzar l’assistent. Si tot ha 
anat correctament s’imprimirà la fulla de prova. En Inici  Tauler de Control  Impressores i 
faxos estarà la impressora creada. 

5.1.2 Instal·lació d’impressora de xarxa 

Si pel contrari la impressora està connectada a xarxa o a un equip diferent seleccionarem 
Impressora de xarxa: 

 

Es fa la cerca de la impressora a la xarxa o s’indica la ruta de on es troba si sabem el servidor i 
el nom de la impressora. 
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Tant en local com en xarxa, arribat a aquest punt, seleccionarem la marca i model de la 
impressora per carregar els controladors corresponents: 

 

S’ha d’assignar un nom que identifiqui a la impressora ( Marca, model, ubicació, …): 

 

A continuació demanarà si es vol imprimir una pàgina de prova i finalitzar l’assistent. Si tot ha 
anat correctament s’imprimirà la fulla de prova. En Inici  Tauler de Control  Impressores i 
faxos estarà la impressora creada. 
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5.2 Instal·lació d’impressora en Linkat 

S’ha d’anar a SISTEMA  MAQUINARI  IMPRESSIÓ del panell superior. 

En el quadre que ens apareix, escollim NOU  PRINTER: 

 

Automàticament es posarà a cercar les impressores (tant les locals com les que estan en 
xarxa): 

 

El resultat serà un llistat de totes les impressores trobades. Només caldrà seleccionar la 
impressora que ens interessa instal·lar i anar a endavant. 

Demanarà escollir la marca de la impressora per fer la cerca dels controladors del model 
corresponent i anar endavant. Cercarà tot els controladors disponibles per la marca 
seleccionada i ens apareixerà un llistat de tots els controladors de la marca. Només caldrà 
seleccionar el model adequat i anar a endavant. 

Ens apareixerà un diàleg amb les dades de la impressora escollida. Podem posar el Nom i la 
Descripció més adequada (Marca, model, ubicació,...) i aplicar. 
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La nova impressora apareixerà dins l'espai d'impressores: 

 

6. Arxiu 

7. Annexos 


