
Leesmij Xerox UNIX-printerdriver 

 

Dit bestand is bestemd voor de UNIX-systeembeheerder. Het bevat de basisinstructies voor de 

installatie en de-installatie van de Xerox UNIX-printerdriver. 

 

1.  INSTALLATIE 

- Voor het installeren van de Xerox UNIX-printerdriver zijn rootgebruikersbevoegdheden vereist. 

- Als u het installatiepakket voor de Xerox UNIX-printerdriver van www.xerox.com hebt 

gedownload, is het installatiepakket een systeemeigen installatiepakket voor uw UNIX-

besturingsprogramma.  Raadpleeg sectie 4, Opdrachten voor het beheer van systeemeigen 

installatiepakketten, voor instructies voor het installeren van dit pakket op uw eigen 

clientcomputer. 

- Als u gebruikmaakt van het installatiebestand .sh op de Xerox-installatie-dvd, voert u de 

volgende opdracht uit als rootgebruiker: 

  ./Xeroxv5Pkg-{OSLabel}-{Version}.sh<Enter> 

In het installatieprogramma wordt een gebruiksrechtovereenkomst voor eindgebruikers 

weergegeven. Om door te kunnen gaan met de installatie moet u akkoord gaan met deze 

gebruiksrechtovereenkomst.  Het installatieprogramma controleert de clientcomputer 

vervolgens op eerdere installaties en vervolgt de huidige installatie. 

OPMERKING: als het installatiebestand niet kan worden uitgevoerd, controleert u de 

uitvoermachtigingen voor het installatiebestand en voegt u machtigingen toe, indien nodig.  

Afhankelijk van de gebruikte kopieermethode kan het gebeuren dat de uitvoermachtigingen 

tijdens het kopiëren van het installatiebestand worden verwijderd. Dit is een bekend probleem. 

 

2. AFDRUKWACHTRIJEN INSTELLEN 

- Voor het instellen van afdrukwachtrijen zijn rootgebruikersbevoegdheden vereist. 

- Start de applicatie xeroxprtmgr Printer Manager door de volgende opdracht als rootgebruiker 

uit te voeren: 

xeroxprtmgr<Enter> 

- De applicatie xeroxprtmgr bevat een helpfunctie met instructies voor het gebruik van de 

applicatie. 



 

3. DE INSTALLATIE ONGEDAAN MAKEN 

- Rootgebruikersbevoegdheden zijn vereist om de installatie van de software ongedaan te maken 

en bestanden uit /opt/Xerox/prtsys te kunnen verwijderen. 

- Voor het ongedaan maken van de installatie van de Xerox UNIX-printerdriver moet u de 

systeemeigen besturingsprogramma-opdrachten voor het de-installeren van software 

gebruiken.  Raadpleeg sectie 4, Opdrachten voor het beheer van systeemeigen 

installatiepakketten, voor instructies voor het de-installeren van de software op uw eigen 

clientcomputer. 

- Als u een andere versie van de Xerox UNIX-printerdriver gaat installeren en u de 

afdrukwachtrijen van de Xerox UNIX-printerdriver tijdens het de-installatie-/installatieproces 

wilt behouden, kopieert u het bestand /opt/Xerox/prtsys/db/QueueInfo.db naar een tijdelijke 

map buiten de /opt/Xerox-mappenstructuur voordat u de Xerox UNIX-printerdriver verwijdert.  

Vervolgens kopieert u, na het opnieuw installeren van de Xerox UNIX-printerdriver, het bestand 

QueueInfo .db terug in de map /opt/Xerox/prtsys/db. 

- Tijdens de systeemeigen de-installatie kan het gebeuren dat er bestanden in de map 

/opt/Xerox/prtsys/db achterblijven. Dit komt doordat deze bestanden door de 

uitvoerbestanden van de UNIX-printerdriver zijn gemaakt, en niet door het installatiepakket.  Na 

het de-installeren van de UNIX-printerdriver kunt u deze bestanden op een veilige manier 

verwijderen door de volgende opdracht als rootgebruiker uit te voeren: 

rm –rf /opt/Xerox/prtsys<Enter> 

 

  



4. OPDRACHTEN VOOR HET BEHEER VAN SYSTEEMEIGEN INSTALLATIEPAKKETTEN 

In deze tabel vindt u de lijst met opdrachten die kunnen worden gebruikt om het pakket te 

installeren, na te gaan of het pakket is geïnstalleerd en het pakket te verwijderen.  De meeste 

besturingssystemen zijn voor het uitvoeren van deze opdrachten ook voorzien van een grafische 

gebruikersinterface. Raadpleeg de documentatie van uw besturingssysteem voor meer 

informatie. 

 

Pakkettype Installeren Opvragen Installatie ongedaan maken 

.deb dpkg -i {Package} dpkg -s XeroxPrtDrv dpkg -r XeroxPrtDrv 

.rpm rpm -U {Package} rpm -qi XeroxPrtDrv rpm -e XeroxPrtDrv 

.pkg pkgadd -d {Package} pkginfo -l XeroxPrtDrv pkgrm XeroxPrtDrv 

.depot swinstall -s {Package} \* swlist XeroxPrtDrv swremove XeroxPrtDrv 

Opmerking: voor HPUX is een absoluut pad naar de opslagplaats van het pakket vereist en moet er een 
backslash voor het sterretje worden geplaatst 

Opmerking: AIX-gebruikers moeten /usr/sbin/updtvpkg uitvoeren als rpm install niet werkt 

 

5.  VOOR MEER INFORMATIE 

- Zoek in de handleiding naar xeroxprtmgr, xeroxprint, xeroxquemgr en xeroxlogmgr. 


