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Geis WebPrint a AppPrint 

Návod na použití  
 

Pro přímý tisk štítku z webové aplikace GPortal (z prohlížeče) na termotiskárnu je potřeba mít na počítači 
nainstalovanou jednu z aplikací GeisWebPrint nebo GeisAppPrint. 

  

Rozdíl obou aplikací je popsán níže. 

  

Geis WebPrint 

  

Tisk probíhá přes Windows službu. Na lokální počítač se nainstaluje Windows služba, pomocí které probíhá 
tisk. Pro běžného uživatele je služba neviditelná. Službu je třeba nainstalovat pod uživatelem 
s administrátorskými právy, službu pak mohou používat všichni přihlášení uživatelé. 

  

Tato metoda tisku je doporučená, pokud používáte lokální tiskárny (nainstalované na vašem počítači nebo 
při přímém tisku na port tiskárny). 

  

Geis AppPrint 

  

Tisk probíhá přes aplikaci běžící na pozadí. Na lokální počítač se nainstaluje aplikace, pomocí které probíhá 
tisk. Aplikace běží v minimalizovaném režimu a je vidět v oznamovací liště. Aplikaci je třeba nainstalovat pod 
uživatelem s administrátorskými právy, aplikaci pak může používat uživatel, který instalaci spustil nebo 
všichni uživatelé (podle zvolené možnosti při instalaci aplikace). 

  

Tato metoda tisku je doporučená, pokud ve vašem prostředí používáte sdílené tiskárny (které jsou 
nainstalovány na jiném počítači nebo serveru). 
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Geis WebPrint 
 

1. O aplikaci  
  

Tisk probíhá přes Windows službu. Na lokální počítač se nainstaluje Windows služba, pomocí které 
probíhá tisk. Pro běžného uživatele je služba neviditelná. Službu je třeba nainstalovat pod uživatelem 
s administrátorskými právy, službu pak mohou používat všichni přihlášení uživatelé. 

  

Tato metoda tisku je doporučená, pokud používáte lokální tiskárny (nainstalované na vašem počítači 
nebo při přímém tisku na port tiskárny). 

  

2. Systémové požadavky  
  
Operační systém  
(Windows 7, Windows 8, Windows 10)  
  

Rozhraní .NET Framework  
4.0 a vyšší – obvykle je již součástí Windows 
 
Viz bod 8. Instalace .NET Framework 4+ do systému Windows  
   

Webový prohlížeč s podporou technologie AJAX  
(např. poslední verze Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera či Microsoft Internet Explorer)  
   

3. Instalace služby  
  

a) Instalace vyžaduje správcovská práva – pokud nejste správce systému, požádejte správce o instalaci.  
  

b) Stáhněte si Geis Web Print z webu společnosti Geis  https://www.geis-group.cz/cs/ke-stazeni-
technicka-podpora 
  

c) Spusťte stažený instalátor GeisWebPrint.msi   
  

 Spustí se průvodce instalací:  
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Klikněte na „Next“ („Další") 
   

 

Následuje výběr instalační složky 

  

  

 
Výběr složky pro instalaci 
(Doporučujeme neměnit) 
 
V případě, že chcete 

nainstalovat GeisWebPrint i 

pro ostatní uživatele, zvolte 

„Everyone“ („Všichni“) 

 

Klikněte na „Next“ („Další“) 
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Instalace je připravena, pro 

spuštění klikněte na „Next“ 

(„Další") 

Potvrzení instalace            

  

  

 
 

 

 

Instalace byla dokončena 

 

  

Pokud vyskočí okno Řízení 

uživatelských účtů, tak zadejte 

přihlašovací údaje správce a 

klikněte na Ano. 
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4. Ověření instalace služby   

V nabídce Start zadejte                                 Ověřte, že GeisWebPrint je mezi službami a stav je 

do vyhledávacího pole services.msc          „Spuštěno“ a typ spouštění je „Automaticky“ (viz obrázek). 

a stiskněte enter. 

  
  
  
  

  

  

  
  
  
  

  

  

  

Po dokončení instalace 

klikněte na „Close“ („Zavřít“) 
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5. Ověření instalace služby  
  
a) V nabídce Start  zadejte do vyhledávacího pole Ovládací panely a ve výsledcích hledání 

vyberte Ovládací panely.  

b) Vyberte Programy > Programy a funkce a potom vyberte GeisWebPrint.  

c) Vyberte Opravit. Následně zvolte možnost Opravit sadu GeisWebPrint a klikněte na Dokončit.  

 

d) Pokud vyskočí okno Řízení uživatelských účtů, tak zadejte přihlašovací údaje správce a klikněte 

na tlačítko Ano  

e) Postupujte podle pokynů na obrazovce.  

f) Ověřte úspěšnost instalaci služby viz bod 4. Ověření instalace služby  
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6. Zjištění nainstalované verze produktu GeisWebPrint  
  

a) V nabídce Start  zadejte do vyhledávacího pole Ovládací panely a ve výsledcích hledání 

vyberte Ovládací panely.  

b) Vyberte Programy > Programy a funkce a najděte GeisWebPrint.  

c) Ve sloupci Verze naleznete nainstalovanou verzi produktu GeisWebPrint  
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7. Odinstalace služby  
  

a) Instalace vyžaduje správcovská práva – pokud nejste správcem systému, požádejte správce o 

instalaci.  

b) V nabídce Start  zadejte do vyhledávacího pole Ovládací panely a ve výsledcích hledání 

vyberte Ovládací panely.  

c) Vyberte Programy > Programy a funkce a potom vyberte GeisWebPrint.  

d) Vyberte Odinstalovat. Následně klikněte na Odinstalovat   

e) Pokud vyskočí okno Řízení uživatelských účtů, tak zadejte přihlašovací údaje správce a klikněte 

na tlačítko Ano  

f) Postupujte podle pokynů na obrazovce.  

  

8. Instalace .NET Framework 4+ do systému Windows  
  
Microsoft .NET Framework 4+ je standardně součástí Windows 10. Pokud vám .NET Framework 4+ z 

nějakého důvodu chybí v systému Windows, tak níže naleznete návod, jak jej doinstalovat.  
  
a) Instalace vyžaduje správcovská práva – pokud nejste správcem systému, požádejte správce o 

instalaci.  

b) Stáhněte si instalační balíček Microsoft .NET Framework z webu Microsoft.com                

c) Spusťte instalační balíček  

d) Dále postupujte podle pokynů instalátoru.  
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Geis AppPrint 
 

1. O aplikaci Geis AppPrint 
 

Tisk probíhá přes aplikaci běžící na pozadí. Na lokální počítač se nainstaluje aplikace, pomocí které 
probíhá tisk. Aplikace běží v minimalizovaném režimu a je vidět v oznamovací liště. Aplikaci je třeba 
nainstalovat pod uživatelem s administrátorskými právy, aplikaci pak může používat uživatel, který 
instalaci spustil nebo všichni uživatelé (podle zvolené možnosti při instalaci aplikace). 

Tato metoda tisku je doporučená, pokud ve vašem prostředí používáte sdílené tiskárny (které jsou 
nainstalovány na jiném počítači nebo serveru). 

  

2. Systémové požadavky  
  
Operační systém  
(Windows 7, Windows 8, Windows 10)  
  

Rozhraní .NET Framework  
4.0 a vyšší – obvykle je již součástí Windows 
  
Viz bod 8. Instalace .NET Framework 4+ do systému Windows  
   

Webový prohlížeč s podporou technologie AJAX  
(např. poslední verze Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera či Microsoft Internet Explorer)  

 

3. Instalace aplikace  
  

a) Instalace vyžaduje správcovská práva – pokud nejste správce systému, požádejte správce o 

instalaci.  
  

b) Stáhněte si Geis AppPrint z webu společnosti Geis  https://www.geis-group.cz/cs/ke-stazeni-
technicka-podpora 

  

c) Spusťte stažený instalátor GeisAppPrintInstaller.msi  

 

https://www.microsoft.com/cs-CZ/download/details.aspx?id=53345
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Klikněte na „Next“ („Další") 
  

 

 

 

 
 

 

 

 
Výběr složky pro instalaci 
(Doporučujeme neměnit) 
 
V případě, že chcete 

nainstalovat GeisAppPrint i 

pro ostatní uživatele, zvolte 

„Everyone“ („Všichni“) 

 

Klikněte na „Next“ („Další“) 
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Instalace je připravena, pro 

spuštění klikněte na „Next“ 

(„Další") 
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4. Spuštění aplikace 
 

Aplikace Geis AppPrint má nastaveno, aby se spouštěla automaticky po startu PC. Pro první použití je ale 

potřeba aplikaci spustit ručně. Pokud jste neměnili přednastavenou složku pro instalaci, měli byste 

spouštěcí soubor GeisAppPrint.exe najít zde: C:\Program Files (x86)\Geis Group\GeisAppPrint. 

 

  

Po dokončení instalace 

klikněte na „Close“ („Zavřít“) 
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To, že je aplikace spuštěna, si můžete ověřit ve spuštěných programech, které můžete dle Vašeho 

nastavení vidět např. na pravé straně spodní lišty, kde uvidíte ikonu GeisAppPrint  

 

 

5. Ověření instalace aplikace  
  

a) V nabídce Start  zadejte do vyhledávacího pole Ovládací panely a ve výsledcích hledání vyberte 

Ovládací panely.  
 

b) Vyberte Programy > Programy a funkce a potom vyberte GeisAppPrint. 
 

c) Vyberte Opravit. Následně zvolte možnost Opravit sadu GeisAppPrint a klikněte na Dokončit.  

 
 

d) Pokud vyskočí okno Řízení uživatelských účtů, tak zadejte přihlašovací údaje správce a klikněte na 

tlačítko Ano  
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e) Postupujte podle pokynů na obrazovce.  
 

f) Ověřte úspěšnost instalaci služby viz bod 4. Ověření instalace služby  
  

   
  

6. Zjištění nainstalované verze aplikace GeisAppPrint  
  

a) V nabídce Start  zadejte do vyhledávacího pole Ovládací panely a ve výsledcích hledání vyberte 

Ovládací panely.  
 

b) Vyberte Programy > Programy a funkce a najděte GeisAppPrint.  

c) Ve sloupci Verze naleznete nainstalovanou verzi produktu GeisAppPrint  
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7. Odinstalace aplikace  
  

a) Instalace vyžaduje správcovská práva – pokud nejste správcem systému, požádejte správce o 

instalaci.  
 

b) V nabídce Start  zadejte do vyhledávacího pole Ovládací panely a ve výsledcích hledání vyberte 

Ovládací panely.  

c) Vyberte Programy > Programy a funkce a potom vyberte GeisAppPrint.  

d) Vyberte Odinstalovat. Následně klikněte na Odinstalovat   

e) Pokud vyskočí okno Řízení uživatelských účtů, tak zadejte přihlašovací údaje správce a klikněte na 

tlačítko Ano  

f) Postupujte podle pokynů na obrazovce.  

  

8. Instalace .NET Framework 4+ do systému Windows  
  
Microsoft .NET Framework 4+ je standardně součástí Windows 10. Pokud vám .NET Framework 4+ z 

nějakého důvodu chybí v systému Windows, tak níže naleznete návod, jak jej doinstalovat.  
  

a) Instalace vyžaduje správcovská práva – pokud nejste správcem systému, požádejte správce o 

instalaci.  
 

b) Stáhněte si instalační balíček Microsoft .NET Framework z webu Microsoft.com                
 

c) Spusťte instalační balíček.  
 

d) Dále postupujte podle pokynů instalátoru.   

  
  


