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Handleiding

Ricoh printers - Printen bij het Summa College
In de Ricoh printomgeving, die ‘myPrint’ wordt genoemd, kun je op verschillende manieren printen
via het ‘Follow-You’ principe. Dit ‘Follow-You’ betekent dat op de computers van het Summa
College maar één printer staat, die ‘Follow-You’ heet. Als je naar deze printer een document
stuurt, kun je de printopdracht ophalen bij een willekeurige printer waarop je je met je chippas
aanmeldt. Is het druk bij een printer, dan kun je gewoon naar de volgende lopen en daar je printjes
ophalen. Printen kan vanaf een pc op school, je eigen laptop, tablet of smartphone en zelfs vanaf
huis of onderweg. Je printjes blijven 24 uur beschikbaar. Je kunt bijvoorbeeld ’s-avonds thuis een
printopdracht geven en die de volgende dag op school ophalen.
Documenten printen via de pc op school
Op alle computers van school gebruik je de ‘Follow-You’ printer:

Via deze printer kun je vervolgens je prints af laten drukken en ophalen bij één van de printers van
het Summa College: de printer waar je je aanmeldt met je chippas laat dan jouw print(s) zien. Je
kunt ze vervolgens selecteren en afdrukken.
Documenten printen vanaf je laptop of een eigen pc (bijvoorbeeld thuis): eerst printer
installeren.
Je kunt met myPrint documenten printen via je eigen laptop of thuis PC (Windows). Je zult hiervoor
eenmalig de printer moeten installeren op je eigen laptop of thuis PC. Hoe dat moet lees je
hieronder. Heb je dit al gedaan, lees dan verder bij stap 3. Heb je geen Windows, maar
bijvoorbeeld Mac OSX, zie dan de handleidingen ‘Documenten printen via de MyPrint website’ en
‘Printen via e-mail’.
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Wat heb je nodig?
1. Je eigen laptop of thuis-pc met Windows.
2. Internet Explorer (alleen deze webbrowser is geschikt) en werkende internetverbinding.
3. Je gebruikersnaam/studentnummer en wachtwoord.
Werkwijze
1. Ga naar https://myprint.summacollege.nl
2. Login met je gebruikersnaam/studentnummer en wachtwoord.
3. Klik op de knop ‘Printer installeren’.

4. Windows opent het venster 'Verbinding met webprinter toevoegen':

Klik op 'Ja'.
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5. Windows vraagt nu bevestiging of je de printerdriver wilt openen:

Klik op ’Openen’.
6. Internet Explorer controleert of je de printerdriver wilt openen:

Klik op ‘Toestaan’.
7. Na enige tijd zal myPrint melden dat de printer succesvol geïnstalleerd is.
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De printer is nu op de je computer/laptop geïnstalleerd, maar je moet nog een paar stappen
nemen om hem te kunnen gebruiken:
8. Open op je computer via ‘Configuratiescherm’ de optie ‘Apparaten en printers’.

9. Klik met de rechtermuisknop op de zojuist geïnstalleerde printer ‘myPrint on
https://myprint.summacollege.nl’ en selecteer ‘Voorkeursinstellingen voor afdrukken’.

10. Klik op ‘Details...’
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11. Vul hier je persoonlijke myPrint ID in, die je na het inloggen op de hoofdpagina van de myPrint
website terugvindt op het witte notitiepapiertje. (Let op: de code is hoofdlettergevoelig!)

12. Klik tweemaal op 'OK'. Je myPrint ID is nu geactiveerd en de myPrint printer is klaar voor
gebruik.
Opmerkingen:






De printerinstallatie werkt alleen in combinatie met de Internet Explorer browser (alle versies).
Als je problemen ondervindt met het installeren, is het aan te raden de site
https://myprint.summacollege.nl toe te voegen als ‘Trusted Site’. Dit doe je via ‘internet
options’ -> ‘security’ -> ‘Trusted Sites’ -> ‘sites’ -> ‘add this website to the zone’ -> voer de
hierboven genoemde url in.
Binnen Internet Explorer mag het beveiligingsniveau niet hoger dan ‘Normaal-Hoog’ staan.
(Internetopties > Beveiliging > Beveiligingsniveau voor deze zone > Normaal-Hoog).
Installeer je de printer op een Windows 8 systeem, dan moet Internet Explorer in de
‘bureaubladmodus’ draaien. Internet Explorer kan in de ‘bureaubladmodus’ gezet worden door
vanuit ‘Start’ Internet Explorer te starten en daarna via de rechtermuisknop onderin het scherm
op het sleutelsymbool te klikken en voor ‘Op bureaublad weergeven’ te kiezen.

Pagina:

5 van 7

Auteur(s):
Datum:
Versie:
Bestandsnaam:






Frank van Will
29 juli 2015
1.0
Ricoh printers - 4a. Printen bij het Summa College.docx

Installeer je een printer op een Windows XP systeem, dan kan het zijn dat je eerst een plug-in
moet installeren voor Internet Explorer (OLEprn.Dll). Er verschijnt dan een gele balk bovenin de
browser. Klik er met je rechtermuisknop op en sta toe dat deze geïnstalleerd wordt. Anders zal
de installatie van de printer niet kunnen worden voltooid.
Je kunt deze printer op al je eigen computers installeren, zodat je ook daar vandaan kunt
printen.
Zie je in de printer nog steeds geen printjes, controleer dan of je de persoonlijke myPrint ID
wel hebt ingevuld in de driver.

Printen vanaf je eigen laptop of thuis-pc naar de printers van het Summa College
(Let op: heb je geen Windows, maar bijvoorbeeld Mac OSX, zie dan de handleidingen ‘Documenten
printen via de myPrint website’ en ‘Printen via e-mail’)
Wat heb je nodig?
1. Je eigen laptop of thuis-pc met daarop de myPrint driver geïnstalleerd.
2. Je chippas.
3. Printtegoed (studenten).
Werkwijze:
1. Geef vanuit het programma waarin je werkt de printopdracht.
2. Selecteer de myPrint printer en druk het document af.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Meld je aan bij een van de Ricoh printers door je chippas langs de kaartlezer te halen.
Selecteer uit het hoofdmenu ‘Follow-You’.
Je ziet nu een lijst met jouw printopdrachten.
Selecteer de printopdracht(en) die je wilt printen.
Kies voor ‘Afdrukken’ of druk op de groene knop.
Je printopdracht wordt nu verwerkt en het tegoed wordt afgeboekt.
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Opmerkingen:



Je printopdrachten worden 24 uur bewaard. Je kunt vanuit thuis je printopdracht sturen en
deze de volgende dag ophalen.
Je kunt printopdrachten ook verwijderen. Dit doe je door de opdracht te selecteren en
vervolgens op ‘verwijderen’ te klikken. Voor een geannuleerde opdracht wordt geen tegoed
afgeboekt.
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