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Webprint: Skriv ut från egen dåtor eller
smårtphone på vålfri skrivåre
Du använder Webprint när du vill skriva ut från din egen dator eller
smartphone via det trådlösa nätverket vid högskolan.
Webprint gäller Windows, Android och Mac. För Apple AirPrint finns separata
instruktioner.
Med Webprint kan du

skriva ut MS Office-filer, OpenOffice-filer, vanliga textfiler, PDF, JPG,
GIF, PNG, TIF och BMP via en webbläsare över det trådlösa nätverket

välja sidor som ska skrivas ut och ändra standardinställningar,
t.ex. till enkelsidig

välja utskrift i färg eller svartvitt

avbryta en utskrift

skriva ut webbsidor

skriva ut med AirPrint på en IPhone eller IPad (enligt separat instruktion)
Priserna för utskrifter finns på http://www.hkr.se//it-service, välj Utskrifter.

Skriv ut filer
Du kan skriva ut MS Office-filer, textfiler och pdf-filer med Webprint. Du kan skriva ut på alla skrivare där
det sitter en kortläsare och alla de skrivarna heter PcounterPullPrint. Du väljer skrivare för din utskrift
genom att logga in på en viss skrivare. Gå till http://www.hkr.se//it-service och välj Utskrifter för mer
information om Pullprint.

Starta en webbläsare och gå till
webprint.hkr.se/
Logga in med din hkr-inloggning och
lösenord.
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Klicka på Välj fil för att hitta filen du
vill skriva ut och klicka på Nästa.

Filen du har valt visas i listan över
utskriftsjobb. Programmet bearbetar
utskriftsjobbet och slutligen visas
statusen Avvaktar att jobbet släpps.
Om du har valt en fil som inte kan
skrivas ut visas ett felmeddelande.
Du startar utskriften genom att klicka
på den grå knappen
PcounterPullPrint. Utskriften skickas
till skrivare.

Kortläsare

Gå till en skrivare som har kortläsare
och logga in med kort eller
hkr-inloggning. Instruktioner finns vid
skrivaren.
Du väljer utskrifter på skrivarens
skärm genom att trycka på filnamnen.
Tryck sedan på Print.

Avbryt utskrift
Om du vill avbryta en utskrift kan du göra det när du har skickat iväg utskriften men innan du har klickat på
PcounterPullPrint och skickat det till skrivare. Klicka på länken Ta bort så försvinner utskriften du har valt från
listan.
Om du redan har skickat iväg utskriften går du till en skrivare och drar ditt kort eller loggar in. Välj den utskrift du
vill ta bort och tryck på Delete.

Logga ut
När du är klar med dina utskrifter klickar du på knappen Logga ut längst upp på sidan.
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Skriv ut webbsidor
Du kan skriva ut webbsidor från Webprint. Logga in på Webprint och klicka på fliken Webbutskrift. Följande
bild visas.

Skriv eller kopiera in
webbadressen du vill skriva ut
ifrån i fältet längst ner i rutan och
klicka på Nästa.

Filen du har valt visas i listan över
utskriftsjobb. Programmet
bearbetar utskriftsjobbet och
slutligen visas statusen Avvaktar
att jobbet släpps.
Du startar utskriften genom att
klicka på den grå knappen
PcounterPullPrint.

Utskriften skickas till skrivare.

Kortläsare

Gå till en skrivare som har kortläsare
och logga in med kort eller
hkr-inloggning. Instruktioner finns vid
skrivaren.
Du väljer utskrifter på skrivarens
skärm genom att trycka på
filnamnen. Tryck sedan på Print.

