
Nyomtató meghajtók és SAP eszköztípusok 

Az SAP rendszerben megkülönböztetendő a nyomtató meghajtó és az eszköztípus kategóriája. 
Az SAP nyomtató eszköztípus egy kiviteli eszköz valamennyi definiált tulajdonságát 
tartalmazza. Egy nyomtató megfelelő illesztéséhez ezeket az SAP rendszeren belül is 
rögzíteni kell. Ilyen jellemzők például a vezérlőkarakterek, a támogatott font, papírméret, 
fontméret stb. Ezek közül a nyomtató meghajtó az a paraméter, ami a SAPscript feldolgozási 
folyamatot szabályozza. 
  
Ha a listán nem szereplő nyomtató illesztése az igény, a megfelelő eszköztípust a gyártó 
is rendelkezésre bocsáthatja, vagy kompatibilis eszközt és eszköztípust jelölhet meg. 
  
Ha ezek után sem megoldható a kívánt minőségű nyomtatás, saját eszköztípust kell létrehozni. 
Ha SAPscript nyomtatására is szükség van az eszköztípus létrehozásakor a kiszállított SAP 
nyomtató meghajtók közül lehet választani. 
Ezek a következők: 

o HP-PCL5 ( HP Laserjet 3,4,5,6 sorozat)  

o PostScript nyomtatók (PS level 2)  

o PRESCRIBE (például Kyocera FS-1500)  

o A következő eszköztípusokhoz - SWIN/SAPWIN/xxSWIN/xxSAPWIN  

o Általános célú  

 Az utolsó meghajtó, az un: „standard meghajtó”. Megbízhatóan nem tud pozícionálni és a 
proporcionális nyomtatást sem támogatja. SAPscriptek nyomtatásakor nyomtató meghajtó 
megadása közelező. ABAP listák nyomtatásához speciális nyomtató meghajtó használható a 
4.5A verziótól. Ezek a C nyelven fordított kernelbe integráltak és kizárólag az SAP részére 
fejlesztették őket. 

A nyomtatási alrendszerben eszköztípusok a nyomtatók mellett egyéb kiviteli eszközökhöz is 
rendelkezésre állnak. (pl. fax) Az eszköztípusok meghatározott nyomtató modellekhez 
tartoznak. A definíciók SAP táblákban kerülnek tárolásra, és önállóan szerkeszthetők, 
fejleszthetők, módosíthatók. Ha az SAP készíti el az adott nyomtató rendszerhez illesztését és 
biztosítja a további konzultációkat hozzá, az általában külön, a liszenszdíjon felül kerül 
elszámolásra. Másrészről az eszköztípusok listája, SAP és hardver partnereinek 
megállapodásának értelmében folyamatosan bővül. 

KOMPATIBILIS NYOMTATÓK: 

Néhány nyomtatótípust sikereinek köszönhetően OEM partnerek is gyártanak, ezek a 
nyomtatók is szerepelnek a listán. Ezeknek a nyomtatóknak a használatához az eredeti 
nyomtató eszköztípusa használandó. Mivel a teljes kompatibilitás ritka, az SAP nem tudja 
vállalni azt, hogy ezek a nyomtatók teljes mértékben képesek az együttműködésre. Ez 
vonatkozik adott gyártó követő modelljeire is. 



A lista azokat az eszköztípusokat tartalmazza, amelyeket az SAP szállít ki a rendszereinek 
különböző verzióihoz. Legtöbb eszköztípus "Western European" vagy "North American" 
karakterkészletet használ, de néhány, az újabb verziókhoz tartozó azonban támogathat már 
egyéb karakterkészleteket is. (pl: orosz, koreai, cseh) 

A felsorolt eszköztípusok támogatottak a standard SAP rendszer említett verziójában. 
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