Sådan printer du på GSK
Bemærk:
Før du kan printe på GSK skal du have installeret skolens printerdrivere på din computer. Følg særskilt vejledning til installation af driver ne.
Du skal være koblet på skolens WIFI for at kunne printe på skolen

På din Computer
Når du sender et dokument afsted til print på skolen, kan du vælge imellem disse forskellige printerdrivere:
•
•
•
•
•

GSK-Print-Farve
GSK-Print-Farve-Dupleks
GSK-Print-Sort
GSK-Print-Sort-Dupleks
GSK-Print Af tekniske årsager er GSK-Print og GSK-Print-Farve identiske. Se venligst bort fra GSK-Print og vælg en af de andre fire varianter.

Hvilken printerdriver skal jeg vælge?
•
•
•
•

Vælg GSK-Print-Sort-Dupleks, hvis du vil printe uden farver og på begge sider af papiret. Dette er den billigste og mest miljøvenlige måde du kan printe på,
på skolen.
Vælg GSK-Print-Sort, hvis du vil printe uden farver på enkelt-sidet papir. Det er billigere end at printe i farver.
Vælg GSK-Print-Farve-Dupleks, hvis du vil printe i farver, men samtidig vil spare på miljøbelastningen og dit printerbudget ved at printe på begge sider af
papiret.
Vælg GSK-Print-Farve, hvis du vil printe i farver på enkelt-sidet papir.

Unilogin
Når og hvis du bliver bedt om at skrive brugernavn og adgangskode, er det dit Unilogin, du skal bruge (ikke dit Lectio-login og ikke dit login til din computer).

På printeren
Når du har sendt dit print afsted fra computeren, skal du frigive det ude på selve printeren.
Scan din printerbrik på printeren eller skriv dit Unilogin i displayet, hvis du har glemt din brik.
Første gang du bruger din printerbrik bliver du bedt om at associere dit kort (kort=brik) med din konto. Her indtaster du dit Unilogin- brugernavn og adgangskode.
Når du fremover logger på med din brik, husker maskinen dig.

I displayet på printeren
Når du er logget ind med det samme Unilogin, som du brugte da du installerede printeren på din computer, kan du se dine printjobs i displayet. Herfra kan du
frigive dem til print.

Printbudget
Hver elev på GSK får tildelt et printbudget på 250 KR ved skolestart. Hvis du overskrider dit budget, kan du ikke printe mere, hvorfor du kan blive bedt om at skulle
betale af egen lomme for at kunne printe igen på skolen.

