
NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ TISKOVÉHO STROJE Ineo+ 

Poslední aktualizace: únor 2019 

JAK TO celé FUNGUJE? 

Když ze svého PC zadáte tisk na tiskovém stroji Ineo+, jsou data odeslána na centrální tiskový server, kde jsou 

uchována, a teprve po vašem přihlášení u konkrétního stroje jsou vytištěna. To má hned několik výhod:  

 lze tisknout již tištěné dokumenty z historie; tj. rychle u kopírky, bez použití PC 

 lze si z domu poslat dokumenty na server a vytisknout je v práci další den/dny 

 lze poslat skeny přímo na váš e-mail (již přednastaveno za vás) 

 lze uložit skeny přímo na váš síťový disk na pracovním PC (již přednastaveno za vás) 

 

LZE TISKNOUT z DOMOVA? 

Tiskový stroj Ineo+ můžete využít i z domova, stačí splnit dvě podmínky: 1) musíte mít nainstalován SafeQ 

klient a 2) být připojeni přes VPN. Všechny tiskové úkony pak dokončujete fyzicky u kopírky, pomocí své karty 

(zaměstnanecké, doktorandské, ITIC, ISIC). 

 pro instalaci SafeQ klienta kontaktujte CIT na e-mail: https://go.phil.muni.cz/pozadavek  

 návod na připojení do VPN: https://it.muni.cz/sluzby/pripojeni-z-domova-vpn  

  

https://go.phil.muni.cz/pozadavek
https://it.muni.cz/sluzby/pripojeni-z-domova-vpn


JAK RYCHLE TISKNOUT bez změny nastavení? 

Ve výchozím nastavení stroj tiskne černobíle, oboustranně A4 – stačí odeslat dokument k tisku. 

Vše se ukládá do tiskové fronty, kterou můžete fyzicky u kopírky ještě změnit. 

Tiskový stroj spustíte modře svítícím tlačítkem ve spodní levé části ovládacího panelu (viz obr.). 

 Otevřete na PC vybraný dokument a přejděte do nabídky tisku (např. CTRL + P). 

 Vyberte tiskárnu – jmenuje se „Q5-PHIL…“ nebo „SafeQ Develop ineo+“. 

 Odešlete dokument na tisk (data jsou přenesena na tiskový server). 

 Přesuňte se ke kopírce a nezapomeňte si vzít zaměstnaneckou kartu/ITIC/ISIC. 

o Pokud nechcete nic měnit, přiložte kartu (na přední straně panelu ve výšce 

pasu), vaše dokumenty se – bez dalšího potvrzování – vytisknou. 

o Pokud chcete zrušit dokument z tiskové fronty (nebo frontu jinak upravit), pak 

na displeji NEJDŘÍVE zvolte u možnosti „Vytisknout vše?“ odpověď „NE“ (viz 

obrázek níže), a teprve POTOM přiložte kartu ke snímači. 

 

 

 

  



o Tiskovou frontu najdete po stisku volby „Seznam úloh“ v pravé horní části 

ovládacího displeje (viz obr.); tam můžete jednotlivé dokumenty z tiskové 

fronty vyřadit. 

 

 

  



JAK TISKNOUT se změnou nastavení? 

Kopírka má mnoho užitečných funkcí, které můžete ovládat pomocí nastavení tisku přímo na vašem PC. Ať už 

chcete tisknout jednostranně, barevně, na jiné formáty papíru, využít možností sešívání, přehybu, děrování 

nebo kompletace, vaším prvním krokem je otevření nastavení tiskárny. 

 Otevřete na PC vybraný dokument a přejděte do nabídky tisku (např. CTRL + P). 

 Vyberte tiskárnu – jmenuje se „Q5-PHIL…“ nebo „SafeQ Develop ineo+“. 

 Otevřete nastavení tiskárny – např. ve Wordu/Acrobat Readeru přes „Vlastnosti 

tiskárny“/„Vlastnosti“ (viz obr.). 

   

 

 Uvítá vás obrazovka nastavení (viz obr.): 

 

Zde můžete nastavit veškeré detaily tisku, které tiskárna umožňuje. Doporučujeme si nastavení „proklikat“ a 

prozkoumat je. Nyní se podíváme na některé nejpoužívanější funkce a nastavení. 

  



o JEDNOSTRANNÝ TISK 

 Vyberte list „Moje záložka“ a sekci „Typ tisku“ a nastavte 

„Jednostranný tisk“. 

 Alternativně lze nalézt toto nastavení v listu „Uspořádání“. 

 Zvolte OK a pošlete do tisku => HOTOVO. 

 

o NASTAVENÍ BARVY – BAREVNÝ TISK 

 Vyberte list „Kvalita“ a sekci „Zvolit barvu“. 

 Nastavte požadovaný režim:  

stupně šedi, ČB (= 2 barvy), barevně (= automatická barva). 

 Zvolte OK a pošlete do tisku => HOTOVO. 

 



Níže najdete přehled funkcí tiskových strojů. Pokud potřebujete další informace nebo chcete poradit s konkrétní tiskovou úlohou, napište na CIT@phil.muni.cz. 

 

mailto:CIT@phil.muni.cz


Pokročilé funkce zařízení Ineo+ 

 

JAK NA FUNKCE SEŠÍVÁNÍ, DĚROVÁNÍ a SKLAD? 

 Zvolte list „Dokončit“ a nastavte příslušné funkce v pravém menu: 

o Sešívání – vytištěný materiál vám kopírka sešije dle nastavených parametrů – 

v levém ilustračním okně vidíte, jak bude výsledek sešitý 

o Děrování – podobně jako u sešívání, lze zvolit 2 či 4 perforace, ilustrační okno 

pomáhá představit si výsledek. 

o Sklad – kopírka umí překládat vytištěné – např. při tisku více A5 stran na A4 

nám složí výstup do klasického „sešitu“ => lze jej takto i sešít přímo na 

kopírce (viz dále). 

 

 

  



JAK NA BROŽURU/MALOU KNIHU? 

Kombinací funkcí tiskárny: oboustranný tisk, více listů na jednu A4, skladem a sešíváním můžete změnit 

standardní dokument v hotovou sešitou brožuru. Nastavení probíhá v PC, u stroje s tzv. finišerem (levý přídavný 

modul – ne všechny kopírky jej mají) jen přiložíte kartu. 

 Ověřte si tisková data:  

o pamatujte na titulní stranu a na typicky prázdnou 2. stránku (= tj. její zadní 

strana) 

 titulní stranu také nelze potisknout kompletně do krajů, běžně se 

obálky dělají tak, že se vytiskne na větší formát a ručně se ořeže 

o počet stránek musí být sudý, pokud není, přidejte prázdnou stranu na závěr 

o počet stránek (pokud tisknete typicky na A4) musí být dělitelný čtyřmi (jedna 

A4 = 4x A5 – oboustranně) 

o pamatujte na poslední stranu – obálku (podobně jako u titulní) 

 Vyberte list „Moje záložka“. 

 Nastavte „Typ tisku“ na „Brožura“. 

 Zaškrtněte „Středové sešívání a sklad“. 

 

 Vyberte OK a pošlete do tisku (a to i v případě, že nastavení Wordu nebo Acrobat 

Readeru „vypadá jinak“ – důležité je, co jsme nastavili v nastavení tiskárny / kopírky). 

 Přejděte ke stroji a přiložte kartu. 


