Uitleg printen op afstand
In onze bibliotheek is het mogelijk om op afstand documenten naar de printer te sturen.
Dit betekent dat je in de bibliotheek met jouw laptop, iPad, tablet of smartphone printopdrachten naar
de printer kunt sturen, maar ook dat printopdrachten vanuit huis verstuurd kunnen worden naar de
printer van de bibliotheek.

Hoe dit werkt, lees je hier!

Welke vestiging?
Bepaal eerst in welke vestiging je bent of in welke vestiging je de printopdrachten wilt ophalen.
Ga naar één van deze websites:
-

Voorschoten: http://printenvoorschoten.obvw.nl

-

Wassenaar: http://printenwassenaar.obvw.nl

Startpagina website
De website start met deze weergave:

Starten
1. Kies voor ‘Kies bestand’
2. Zoek het bestand die je wilt printen
3. Kies vervolgens voor ‘Upload’
4. In beeld verschijnt dat het document verstuurd wordt
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5. Dan moet aangegeven worden:
a. Aantal kopieën
b. Alles in zwart/wit of kleur
c.

Alles afdrukken of slechts een deel

d. Bij foto’s kan ook de afmeting gekozen worden en of de afdruk staand of liggend moet
zijn

6. Maak de keuzes en kies dan voor ‘Print’
7. De printcode komt in beeld en ook de mogelijkheid om de printopdracht direct aan de
bibliotheekpas te koppelen

8. Noteer de printcode en kies voor ‘Gereed’
9. Of voer je gebruikersnaam en wachtwoord in die bij je bibliotheekpas in en kies voor ‘Gereed’.
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10. Als er voldoende tegoed op de pas staat, kan gekozen worden voor direct betalen van het
tegoed (kies dan ‘Betalen’) of voor later in de bibliotheek (kies dan ‘Gereed’).

a. Na de keuze voor ‘Betalen’ volgt dit scherm en dan kan de bibliotheekpas in de
bibliotheek direct bij de kopieermachine gescand worden.

b. Na de keuze ‘Gereed’ komt het beginscherm weer om eventueel nog een document
te uploaden. Ga in de bibliotheek dan eerst naar de betaalautomaat om de opdracht
te betalen.
11. Als er onvoldoende tegoed op de pas staat, komt dit in beeld. Na de keuze ‘Gereed’ komt het
beginscherm weer om eventueel nog een document te uploaden. Ga in de bibliotheek dan
eerst naar de betaalautomaat om de opdracht te betalen.
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Printopdracht ophalen met de printcode
1. Ga naar de betaalautomaat in de bibliotheek
2. Kies voor ‘Printen’
3. Toets de printcode in
4. En volg de stappen op de betaalautomaat om de printopdracht af te rekenen met de pinpas
5. De printopdracht wordt uitgeprint op de kopieermachine in de bibliotheek

Printopdracht ophalen met de bibliotheekpas
1. Staat er voldoende tegoed op je bibliotheekpas?
2. Zo nee, zorg dan voor het opwaarderen van de bibliotheekpas bij de betaalautomaat in de
bibliotheek of via het MijnMenu van de bibliotheek op de website www.obvw.nl.
3. Er staat voldoende tegoed op je bibliotheekpas? Ga dan naar de kopieermachine in de
bibliotheek.
4. Scan de bibliotheekpas en de printopdracht start direct
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