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Printen bij Summa via de 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.
1. Ga naar de webpagina https://myprint.summacollege.nl en log in met je Summa account
(PSnummer + wachtwoord).

2. Voordat je kunt printen heb je eerst printtegoed nodig. Dit kun je kopen door op ‘Tegoed
kopen’ te klikken. Volg de stappen om je printtegoed op te laden.

3. Ga terug naar de startpagina van https://myprint.summacollege.nl en klik op de knop
‘bestand kiezen’. Selecteer een bestand dat je wilt printen, selecteer de juiste print
instellingen (kleur/zwart-wit en Enkelzijding/Dubbelzijdig) en klik dan op ‘Afdrukken’.
Gelukt? Dan staat er: ‘Uw document staat gereed om geprint te worden’.
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4. Loop naar een van de Summa-printers en meld je daar aan met je Summa account. Bij de
printers moet je handmatig jouw Summa-gegevens (Psnummer en wachtwoord) invoeren.
5. Selecteer uit het hoofdmenu ‘Follow-You’.
6. Je ziet nu een lijst met jouw printopdrachten.
7. Selecteer de printopdracht(en) die je wilt uitprinten.
8. Kies voor ‘Afdrukken’ of druk op de groene knop.
9. 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.
Wil je een document kopiëren? Bij de printers staat uitgelegd hoe dit moet en op
https://handleidingenict.summacollege.nl/ kun je hier ook een aparte handleiding voor vinden.
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