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1. Inleiding
In deze korte handleiding worden de belangrijkste stappen uitgelegd die nodig zijn om de Zebra
LabelWriter koppeling te gebruiken. Het gaat hier vooral over het installeren van de zebra printer
software en het aanmaken van de labels; de functionaliteit van de applicatie zelf is het zelfde als de
Dymo App.
De Zebra App is getest op moderne browsers zoals Google Chrome, Internet Explorer, Firefox en op
de besturingssystemen Windows 7 en Windows 10. In Figuur 1.1 staat een lijstje afgebeeld met
printers die onze applicatie ondersteunt (er kunnen ook printers werken met onze applicatie die niet
in deze lijst staan).

Figuur 1.1 – Ondersteunde printers
2. Installeren Zebra printer software




Ten eerste moet de driver software van de betreffende Zebra Printer worden geïnstalleerd
Ga naar deze link en klik op uw Zebra Printer model.
Klik in dit scherm op de Drivers knop, zie Figuur 2.1.
In dit scherm kunt u de juiste drivers downloaden. Afhankelijk van uw besturingssysteem
moet u een andere driver downloaden, zie Figuur 2.2.

Figuur 2.1 - Beginscherm

Figuur 2.2 - Beginscherm





Klik op Download, en in het volgende scherm op Accept and Begin Download.
Als het bestand klaar is met downloaden dan kunt u erop klikken en de installatie starten.
In de volgende schermen kunt u de locatie van de installatie veranderen, als dit niet nodig is,
dan kunt u op Next doorklikken totdat het installeren begint.
Als de installatie klaar is, drukt u nog een keer op Next en dan komt u in het volgende
scherm, zie Figuur 2.3. Zorg ervoor dat alleen de eerste 2 vakjes zijn aangevinkt.

Figuur 2.3 – Einde installatiescherm




Nu komt u in het configuratiescherm van de printer. Klik op volgende en hierna op de knop
Installeer Printer bovenaan in het scherm.
Vervolgens moet u uw printer type selecteren. Als u bijvoorbeeld de printer GK420d heeft,
dan selecteert u deze printer. U moet uw printer model kiezen zonder “(EPL)” dat erachter
staat, zie Figuur 2.4.

Figuur 2.4 

In het volgende scherm moet u de poort aanmaken waarop de printer is geïnstalleerd.
Klik in dit scherm op Toevoegen Poort, zie Figuur 2.5.

Figuur 2.5 -




In het Name vak bovenaan bij Port Name kunt u de naam invullen voor deze poort. Wij
bevelen aan om dit een makkelijke naam te geven, zoals “ZebraPrinter”.
In het Printer Name or IP Address moet u het ip-adres van de printer invullen. Er zijn
verschillende manieren om aan het ip-adres van de printer te komen, sterk afhankelijk
van het printermodel.1
o Voor het GK420d model: Houd de knop zoals aangegeven in Figuur 2.6, 2 à 3
seconden ingedrukt. Er wordt dan een label uitgeprint met informatie erop over
het netwerk van de printer. Hier kunt u het ip-adres vinden bij het IP ADDRESS
vakje, zoals aangegeven in Figuur 2.6.

Figuur 2.6
o



Voor het ZT410 model: Zie Figuur 2.7 op de volgende pagina. U kunt dan het IP
adres terugvinden op het Network Configuration Label.
Als u het ip adres en de naam heeft ingevuld dan ziet het scherm eruit zoals Figuur 2.8.

Figuur 2.8



1

. In deze handleiding leggen wij alleen uit hoe het ip-adres van de GK420d en de ZT 410 kan worden
gevonden. Voor andere printers, zie deze link, op pagina 46, in het hoofdstuk “Printing a Network
Configuration Label — Internal ZebraNet 10/100 Print Server and Wireless Print Servers”, staat een
uitgebreide uitleg voor het vinden van het ip adres voor de printers.

Figuur 2.7





Vervolgens kunt u de Zebra Status Monitor en de Zebra Font Downloader installeren. Wij
adviseren om alleen de Zebra Status Monitor te installeren, omdat u dan ten alle tijden de
status van de printer kan controleren.
o De installatie van de Zebra Status Monitor zal nu opstarten. Als u wilt kunt u nog de
locatie aanpassen waarop deze word geïnstalleerd. Wij adviseren om deze applicatie
te runnen bij Windows startup.
o U kunt nu de status van de printer testen door de Zebra Status Monitor op te
starten. Als alles goed is gegaan, krijgt u het scherm uit Figuur 2.9 te zien.
Om te kijken of alles werkt is het handig om eerst een label te maken, dat gaan we doen in
het volgende hoofdstuk.

Figuur 2.9

3. Labels aanmaken


Ten eerste moet u de Zebra Label Designer software installeren, Dit kan via deze link. Klik
vervolgens op de Download knop. Als u nog geen Zebra account heeft, dan zal u zich moeten
registreren via de volgende pagina en daarna kunt het programma downloaden.

Figuur 3.1






Vervolgens kunt u het de installatie map kiezen en de installatie voltooien. In de volgende
stappen zullen we een label maken met een vast veld en een variabel veld dat kan worden
gelinkt aan een veld in Exact Online.
Start nu de Zebra Designer Pro 2 applicatie op. Geef aan dat u een nieuw etiket aan wilt
maken.
Selecteer uw printer en klik op Voltooien.
We zullen beginnen met het maken van een Vast veld. Voor dit veld kunt u een waarde
kiezen voor uw label die niet zal veranderen op basis van wat erin Exact Online staat, Zie
Figuur 3.2.

Figuur 3.2



Klik nu ergens in het witte veld, en dan kunt u uw tekst gaan typen, zie Figuur 3.3.

Figuur 3.3



Klik nu eenmaal op de Tekst knop, en vervolgens eenmaal ergens in het witte vlak, u krijgt
dan het volgende scherm te zien, zie Figuur 3.4. Klik dan op Tekst van variabele en dan op
Volgende.

Figuur 3.4




In het volgende scherm kiest u op Invoerveld. Dan geeft u een naam voor het variabelenveld,
Zie Figuur 3.5. Dit is de naam waaraan u in onze app op de Labels pagina uiteindelijk dit veld
kan herkennen. In het Maximumaantal tekens instellen veld geeft u het maximaal aantal
tekens dat u verwacht voor dit veld. Het is belangrijk om hier een ruime marge te nemen,
want als deze waarde te laag is en de waarde uit Exact Online is hierboven, dan zult uw label
er niet meer goed uit zien.
In het scherm heirna kunt op Volgende klikken en dan op Voltooien. Een variabel veld is nu
aangemaakt op het label, zie Figuur 3.6.

Figuur 3.5

Figuur 3.6



Figuur 3.7

Om dit als een label op te slaan zodat het geimporteerd kan worden in de Zebra
LabelWriter App, moet eerst de printer poort worden aangepast. \
(Windows 10)
o Klik op het Windows icoon linksonder op de taakbalk, en zoek naar “Printers &
Scanners”, zie Figuur 3.7. U kunt ook naar het “Settings” (Instellingen) scherm
gaan om deze knop te vinden.

o

In het volgende scherm moet u naar uw Zebra Printer zoeken. Deze naam is vaak iets als:
‘ZDesigner <ModelNummer>’. Op deze printer moet u klikken, en dan op “Manage”
(wijzigen) klikken.

Figuur 3.8


In het volgende scherm klikt u op Printing Properties (print-eigenschappen) en dan op Ports
(Poorten), zie Figuur 3.9. Klik vervolgens op Add Port… (Poort toevoegen). Onthoud op welke
poort die nu staat, u moet hem later hierop terugzetten.

Figuur 3.9



In dit scherm klikt u op “Local Port” en dan in die port name vult u de locatie
“C:\zebraLabel.txt”. U kunt ook een andere locatie hiervoor invullen. Dit is dan de locatie
waar de label wordt opgeslagen, zie Figuur 3.10. Vervolgens klikt u op “OK.”

Figuur 3.10




Klik vervolgens op Close (sluiten) en dan op Apply (toepassen). Hierna kunt u op OK klikken.
Nu moet u weer terug gaan naar uw ZebraDesigner Pro applicatie. Klik hier op Bestand en
dan op Exporteer naar Printer. Zie Figuur 3.11

Figuur 3.11



In dit menu moet u op “DRAM” klikken, zie Figuur 3.12.

Figuur 3.12





Als u nu naar de locatie gaat die u heeft ingevuld bij de printer Poort (in ons voorbeeld
“C:\zebraLabel.txt”) dan ziet u dat dit bestand is aangemaakt. In dit bestand staan alle
eigenschappen van onze label aangegeven.
Om nu het printen weer te laten werken, moet de poort weer op de oude poort waar die
eerst op stond worden gezet (in het Printers & Scanners menu in de Instellingen -> selecteer
de zebraPrinter -> klik op Manage -> klik op Printer Properties -> Klik op port, dit hebben wij
eerder in deze handleiding uitgelegd). Deze port heette in ons voorbeeld
“LAN_zebraPrinter”.

4. Label testen en invoeren




U moet nu inloggen op de Auxil Zebra App pagina. Nadat u ingelogd bent, klikt u op Labels en
importeert u het label, op dezelfde manier als het in de Dymo App gaat. Als u hier alles heeft
ingevuld, dan klikt u op Instellingen en voert u het IP adres in dat u heeft gevonden op de
Network Configuration Card die u uit de printer heeft geprint (in ons geval was dit
“192.168.254.141”).
U kunt nu bijvoorbeeld naar de Orders Module gaan en dan een label uitprinten.
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