Assunto: : Dicas e Tutoriais
Tópico: : Instalando Impressoras HP que precisam do plugin proprietário.
Instalando Impressoras HP que precisam do plugin proprietário.
Autor: : AgentSmith
Data: : 30-01-2018 20:27:22
URL:
Com o advento do HPLIP, o ótimo programa da HP para instalar e gerenciar impressoras dessa marca, o
manejo dessas máquinas no Linux se tornou muito bom, melhor ainda do que no windows, já que no windows
você sempre precisa do CD de instalação da impressora, e, se este não existir, lá vai o técnico catar drivers na
rede.
Com o HPLIP, os drivers ou estão integrados, ou são baixados pela internet.
Mas, tem uma particularidade: O plugin proprietário da HP. Este plugin só é instalado pelo HPLIP, ou seja, você
tem que ter o HPLIP instalado para poder abrir um terminal e invocar hp-plugin e instalá-lo.
Só que, muitas vezes, ou já saiu uma nova versão do HPLIP (e o HPLIP só instala a versão corrente) ou não é
possível acessar o site da HP no qual é baixado o plugin, e, a instalação não se efetiva.
E, o pessoal técnico que dá manutenção nessas impressoras já sai chutando a impressora e xingando a mãe
dos donos da HP.
Se é esse o seu caso, seus problemas acabaram: Agora você pode facilmente instalar o plugin HP sem se
preocupar com a versão do HPLIP ou se vai baixar do site da HP.
É só ir neste endereço: http://www.openprinting.org/download/ ... iver/auxfiles/HP/plugins/
Estão arquivados neste site todas as versões do plugin HP, facilitando assim o seu acesso.
Depois de baixar, num terminal, dê permissão de execução e instale o plugin sem precisar do HPLIP.
Esse endereço salvou o dia, numa vez que precisei instalar uma impressora HP que precisa do tal plugin.

Ok ?

Espero que lhes ajude bastante.

Sds,

