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Geis WebPrint i AppPrint 

Instrukcja użytkowania  
 

Do bezpośredniego wydruku na drukarce termicznej etykiety dla przesyłki z internetowej aplikacji GPortal 
(z przeglądarki internetowej) wymagana jest instalacja na komputerze jednej z aplikacji Geis WebPrint lub 
Geis AppPrint. 

  

Różnica pomiędzy tymi dwoma aplikacjami została opisana poniżej. 

  

Geis WebPrint 

  

Drukowanie odbywa się za pośrednictwem usługi Windows. Na lokalnym komputerze instalowana jest 
usługa Windows, która jest używana do drukowania. Usługa jest niewidoczna dla przeciętnego użytkownika. 
Usługa musi być zainstalowana na koncie użytkownika z uprawnieniami administratora, z usługi mogą 
korzystać wszyscy zalogowani użytkownicy. 

  

Ta metoda drukowania jest zalecana w przypadku korzystania z drukarek lokalnych (zainstalowanych na 
komputerze lub w przypadku drukowania bezpośrednio do portu drukarki). 

  

Geis AppPrint 

  

Drukowanie odbywa się za pośrednictwem aplikacji działającej w tle. Na lokalnym komputerze instalowana 
jest aplikacja, która jest używana do drukowania. Aplikacja działa w trybie zminimalizowanym i jest 
widoczna na pasku powiadomień. Aplikację należy zainstalować na koncie użytkownika z uprawnieniami 
administratora, z aplikacji może korzystać użytkownik, który rozpoczął instalację lub wszyscy użytkownicy 
(zgodnie z opcją wybraną podczas instalacji aplikacji). 

  

Ta metoda drukowania jest zalecana, kiedy korzysta się z drukarek udostępnionych (zainstalowanych na 
innym komputerze lub serwerze). 
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Geis WebPrint 
 

1. O aplikacji  
  

Drukowanie odbywa się za pośrednictwem usługi Windows. Na lokalnym komputerze instalowana 
jest usługa Windows, która jest używana do drukowania. Usługa jest niewidoczna dla przeciętnego 
użytkownika. Usługa musi być zainstalowana na koncie użytkownika z uprawnieniami administratora, 
z usługi mogą korzystać wszyscy zalogowani użytkownicy. 

  

Ta metoda drukowania jest zalecana w przypadku korzystania z drukarek lokalnych (zainstalowanych 
na komputerze lub w przypadku drukowania bezpośrednio do portu drukarki). 

  

2. Wymagania systemowe  
  
System operacyjny  
(Windows 7, Windows 8, Windows 10)  
  

.NET Framework  
4.0 i nowszy – zazwyczaj preinstalowany w systemie Windows 
 
Więcej w artykule Microsoft .NET Framework 4 (instalator oparty na sieci 
Web) 
 
https://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=17851 
 
 

 Przeglądarka internetowa wspierająca technologię AJAX  
(np. ostatnie wersje Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Microsoft Edge)  
  
   

3. Instalacja usługi  
  

a) Instalacja wymaga uprawnień administratora – jeśli nie dysponujesz uprawnieniami administratora, 

przed przystąpieniem do instalacji poproś administratora systemu o pomoc w instalacji.  

 
b) Pobierz GeisWebPrint ze strony GEIS.  

https://www.geis.pl/pl/do-pobrania 
 

https://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=17851
https://www.geis.pl/pl/do-pobrania
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Kliknij na „Next“ („Dalej") 

c) Uruchom instalatora programu GeisWebPrint.msi   
  

 Uruchomi się kreator instalacji:  
 

   

 

Wybór miejsca instalacji 

  

  

Wybierz folder do zainstalowania 
(Zalecamy nie zmieniać) 
 
W przypadku, gdy chcesz 

zainstalować GeisWebPrint dla 

wszystkich użytkowników, 

wybierz „Everyone“ („Wszyscy“) 

 

Kliknij na „Next“ („Dalej“) 
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Instalacja jest gotowa, dla 

uruchomienia kliknij na 

„Next“ („Dalej") 

Potwierdzenie instalacji        
     

   

 

  
 
 

 

 

 

Jeśli pojawi się okno Kontrola 

konta użytkownika (UAC), 

wprowadź dane administratora 

systemu i kliknij na Tak. 
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Zakończenie instalacji 

  

  
 

4. Kontrola zainstalowanej usługi 

   
W menu Start wyszukaj frazę                    Sprawdź czy usługa GeisWebPrint jest widoczna na liście i czy jej 

     Usługi i naciśnij Enter.                                 status jest ustawiony na “Działa“ a typ uruchomienia na 

                                                                             “Automatyczny“ (jak na ekranie powyżej) 

    

Po zakończeniu instalacji 

kliknij na „Close“ („Zamknij“) 
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5. Naprawa instalacji usługi  
  
a) W menu Start   odszukaj “Panel sterowania” i go uruchom.  

b) Wybierz Programy > Programy i funkcje a następnie wybierz GeisWebPrint.  

c) Wybierz Napraw. Następnie wybierz opcję Napraw GeisWebPrint i kliknij Zakończ.  

 
 

 
 
 

d) Jeśli pojawi się okno UAC wprowadź  dane administratora systemu i kliknij Tak. 

e) Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.  

f) Sprawdź poprawność instalacji usługi. Zobacz 4. Kontrola zainstalowanej usługi. 
  

   

 
  

6. Sprawdzanie zainstalowanej wersji aplikacji GeisWebPrint  
  

a) W menu Start   odszukaj “Panel sterowania” i go uruchom.  

b) Wybierz Programy > Programy i funkcje a następnie wybierz GeisWebPrint.  
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c) W kolumnie Wersja znajduje się numer wersji zainstalowanej aplikacji GeisWebPrint  

 

 
 

  

7. Usunięcie usługi  
  

a) Instalacja wymaga uprawnień administratora – jeśli nie dysponujesz uprawnieniami 

administratora, przed przystąpieniem do instalacji poproś administratora systemu o pomoc w 

przeprowadzeniu procesu.  

b) W menu Start   odszukaj “Panel sterowania” i go uruchom.  

c) Wybierz Programy > Programy i funkcje a następnie wybierz GeisWebPrint.  

d) Wybierz Odinstaluj. Następnie kliknij Tak.   

e) Jeśli pojawi się okno UAC wprowadź  dane administratora systemu i kliknij Tak. 

f) Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.  
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8. Instalacja .NET Framework 4+ w systemie Windows  
  
Microsoft .NET Framework 4+ jest standardowym składnikiem Windows 10. Jeśli na Twoim 

komputerze z jakiegoś powodu brakuje .NET Framework 4+, poniżej znajduje się instrukcja, jak go 

doinstalować.  
  
a) Instalacja wymaga uprawnień administratora – jeśli nie dysponujesz uprawnieniami 

administratora, przed przystąpieniem do instalacji poproś administratora systemu o pomoc w 

przeprowadzeniu procesu.  

b) Pobierz pakiet instalacyjny Microsoft .NET Framework ze witryny Microsoft.com                

c) Uruchom pobrany plik. 

d) Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.  
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Geis AppPrint 
 

1. O aplikacji Geis AppPrint 
 

Drukowanie odbywa się za pośrednictwem aplikacji działającej w tle. Na lokalnym komputerze 
instalowana jest aplikacja, która jest używana do drukowania. Aplikacja działa w trybie 
zminimalizowanym i jest widoczna na pasku powiadomień. Aplikację należy zainstalować na koncie 
użytkownika z uprawnieniami administratora, z aplikacji może wówczas korzystać użytkownik, który 
rozpoczął instalację lub wszyscy użytkownicy (zgodnie z opcją wybraną podczas instalacji). 

Ta metoda drukowania jest zalecana, kiedy korzysta się z drukarek udostępnionych (zainstalowanych 
na innym komputerze lub serwerze). 

  

2. Wymagania systemowe  
  
System operacyjny  
(Windows 7, Windows 8, Windows 10)  
  

.NET Framework  
4.0 i nowszy – zazwyczaj preinstalowany w systemie Windows 
 
Więcej w artykule Microsoft .NET Framework 4 (instalator oparty na sieci 
Web) 
 
https://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=17851 
 
 

 Przeglądarka internetowa wspierająca technologię AJAX  
(np. ostatnie wersje Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Microsoft Edge)  
  

 

3. Instalacja aplikacji  
  

a) Instalacja wymaga uprawnień administratora – jeśli nie dysponujesz uprawnieniami 

administratora, przed przystąpieniem do instalacji poproś administratora systemu o pomoc w 

instalacji.  
 

https://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=17851
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Kliknij na „Next“ („Dalej") 

b) Pobierz Geis AppPrint ze strony GEIS 

https://www.geis.pl/pl/do-pobrania 
 

c) Uruchom instalatora programu GeisAppPrint.msi  

 

  
 

 

 
Wybierz folder do 
zainstalowania 
(Zalecamy nie zmieniać) 
 
W przypadku, gdy chcesz 

zainstalować GeisAppPrint dla 

wszystkich użytkowników, 

wybierz „Everyone“ („Wszyscy“) 

Kliknij na „Next“ („Dalej“) 

https://www.geis.pl/pl/do-pobrania
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Instalacja jest gotowa, dla 

uruchomienia kliknij na 

„Next“ („Dalej") 

 

 

 

 

 
 

 

 

Jeśli pojawi się okno Kontrola 

konta użytkownika (UAC), 

wprowadź dane administratora 

systemu i kliknij na Tak. 
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4. Uruchomienie aplikacji 
 

Aplikacja Geis AppPrint jest ustawiona tak, aby uruchamiała się automatycznie po włączeniu komputera. 

Jednak przy pierwszym użyciu aplikację należy uruchomić ręcznie. Jeśli nie został zmieniony domyślny 

folder do instalacji, plik startowy GeisAppPrint.exe powinien znajdować się tutaj: C:\Program Files 

(x86)\Geis Group\GeisAppPrint. 

 

 

  

Po zakończeniu instalacji 

kliknij na „Close“ („Zamknij“) 
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To, że aplikacja jest uruchomiona, można sprawdzić w uruchomionych programach, które zależnie od 

ustawień można zobaczyć np. po prawej stronie dolnego paska, gdzie widoczna jest ikona GeisAppPrint 

 

 

 

 

5. Naprawa instalacji aplikacji  
  

a) W menu Start   odszukaj “Panel sterowania” i go uruchom.  
 

b) Wybierz Programy > Programy i funkcje a następnie wybierz GeisAppPrint. 
 

c) Wybierz Napraw. Następnie wybierz opcję Napraw GeisAppPrint i kliknij Zakończ.  
 

 
 

 

d) Jeśli pojawi się okno UAC wprowadź  dane administratora systemu i kliknij Tak. 

e) Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.  
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f) Sprawdź poprawność instalacji i uruchomienia aplikacji zgodnie z 4. Uruchomienie aplikacji  
  

   
  

6. Sprawdzanie zainstalowanej wersji aplikacji GeisAppPrint  
  

a) W menu Start   odszukaj “Panel sterowania” i go uruchom.  
 

b) Wybierz Programy > Programy i funkcje a następnie wybierz GeisAppPrint.  

c) W kolumnie Wersja znajduje się wersja zainstalowanej aplikacji GeisAppPrint  

 
  

  

7. Odinstalowanie aplikacji  
  

a) Instalacja wymaga uprawnień administratora – jeśli nie dysponujesz uprawnieniami administratora, 

przed przystąpieniem do instalacji poproś administratora systemu o pomoc w instalacji.  
 

b) W menu Start   odszukaj “Panel sterowania” i go uruchom.  

c) Wybierz Programy > Programy i funkcje a następnie wybierz GeisAppPrint.  

d) Wybierz Odinstaluj. Następnie kliknij Tak.   
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e) Jeśli pojawi się okno UAC wprowadź  dane administratora systemu i kliknij Tak.  

f) Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.  

  

8. Instalacja .NET Framework 4+ w systemie Windows  
  
Microsoft .NET Framework 4+ jest standardowym składnikiem Windows 10. Jeśli na Twoim 

komputerze z jakiegoś powodu brakuje .NET Framework 4+, poniżej znajduje się instrukcja, jak go 

doinstalować.  
  
e) Instalacja wymaga uprawnień administratora – jeśli nie dysponujesz uprawnieniami 

administratora, przed przystąpieniem do instalacji poproś administratora systemu o pomoc w 

przeprowadzeniu procesu.  

f) Pobierz pakiet instalacyjny Microsoft .NET Framework ze witryny Microsoft.com                

g) Uruchom pobrany plik. 

h) Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 

 

  


