Installation af skolens PaperCut-printer på PC og Mac
Før du kan printe på GSK skal du først installere skolens printdrivere. Følg vejledningen herunder.

OBS: Det er meget vigtigt at du er opmærksom på, hvornår du skal skrive brugernavn og adgangskode til din computer, og hvornår du skal skrive brugernavn og
adgangskode til PaperCut. PaperCut’S navn og kode er lig med dit Unilogin (Ikke dit Lectio-login). Hvis du er i tvivl, så skriv dit Unilogin, for hvis det ikke virker, så er
det din bruger/kode til din computer, du skal skrive.
1. Du tilgår skolens printerløsning (GSK Papercut Mobility print) ved at skrive følgende adresse i din browser: http://10.6.10.15:9163/setup

2. Følg instrukserne på skærmen.
3. Du vil muligvis blive bedt om at skrive koden til din egen computer undervejs for at godkende, at filerne bliver installeret på din computer.
4. Når du møder beskeden ”Enter your name and password for the printer” eller ”your network login” er det dit Unilogin brugernavn og adgangskode (ikke dit
Lectio-login), du skal bruge.
5. Hvis/når du bliver bedt om at vælge, hvilke GSK mobility printere du vil installere, vælger du de fire sidste (den øverste GSK-Print behøver du ikke, da den er
identisk med Gsk-Print-Farve)

6. Hvis du har nogle gamle versioner af skolens printere liggende på din computer kan du med fordel slette dem nu.
7. Nu er skolens printersystem installeret på din computer. Du kan nu læse skolens vejledning til hvordan du printer.

Hvis du ikke kan installere
Hvis du har en MAC og ikke kan installere printeren, skal du starte med at tjekke om du har opdateret dit styresystem (MacOS). Hvis du ikke bruger det nyeste
styresystem, kan du opleve problemer med at få lov at installere på en Mac. Du skal i så fald opdatere dit styresystem. Du kan spørge på Google hvordan du gør.

