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Handleiding

Ricoh printers - Documenten printen via myPrint website
Je kunt documenten uitprinten via de website https://myprint.summacollege.nl. Dit kan vanaf
iedere computer. Zo kun je dus onderweg of vanuit thuis een printopdracht sturen en deze ophalen
bij een van de printers. Dat is handig als je geen printer hebt geïnstalleerd op je laptop of pc, of
een computer gebruikt die niet ondersteund wordt (bijvoorbeeld Apple).
Wat heb je nodig?
1.
2.
3.
4.

Een webbrowser en werkende internetverbinding.
Je gebruikersnaam/studentnummer en wachtwoord.
Je chippas (ov-chipkaart of andere werkende pas).
Printtegoed (studenten).

Werkwijze:
1.
2.
3.
4.

Ga naar de webpagina https://myprint.summacollege.nl
Log in met je gebruikersnaam/studentgegevens en wachtwoord.
Selecteer met de knop ‘bladeren/browse’ een bestand
Selecteer de juiste instellingen (kleur/zwart-wit en Enkelzijding/Dubbelzijdig) en klik op
‘Afdrukken’.
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Melding na een succesvolle upload: ‘Uw document staat gereed om geprint te worden’
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 uitprinten.
Kies voor ‘Afdrukken’ of druk op de groene knop.
Je printopdracht wordt nu verwerkt en het tegoed wordt afgeboekt.

Opmerkingen:




MyPrint ondersteunt de meeste bestandstypen. Wanneer je een bestand wilt printen dat niet
wordt ondersteund, krijg je de melding ‘Het bestand dat u heeft verstuurd heeft een verkeerde
extensie en kan niet worden afgedrukt’.
De maximale bestandsgrootte is 10MB. Een bestand dat groter is, zal niet worden verwerkt. Heb
je een bestand dat groter is, dan kun je dat via de pc’s van school, je eigen laptop of je thuispc printen.
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