IMPRESSIÓ DES DELS ORDINADORS DE L’INSTITUT
Des de la fotocopiadora es pot imprimir fent servir un pendrive en determinats formats que ja
estan explicats al full d’ajuda que hi ha davant la fotocopiadora. Però pot passar que vulgueu
imprimir des d’un format diferent o directament des de l’ordinador.
A tal efecte us comentem que la fotocopiadora de la planta 2 estarà configurada com a
impressora des de tres ubicacions: l’aula d’Informàtica (226), l’aula Multimedia (109C) i també
des dels portàtils de préstec de la biblioteca
IMPRESSIÓ DES D’UN ORDINADOR DE L’AULA
Faré l’exemple d’imprimir un PDF al que prèviament ja haurem accedit

I clickarem sobre “Imprimir...” del menú “Archivo”
Aleshores seleccionarem la impressora a la que volem enviar el treball. Si hi ha més d’una, heu
de triar la que es diu KONICA MINOLTA 554ESeriesPCL

I premem el botó Imprimir de la finestra
Fins aquí és tracta d’un procés d’impressió normal. Ara vé la peculiaritat
Apareixerà una finestra coma aquesta:

Aquesta finestra té com a finalitat que li posem un nom al treball que enviem i una contrasenya.
Per exemple, li poso com a Identificador del treball Nom_Treball i defineixo una contrasenya
pròpia del treball

La meva tasca d’impressió es transmet de forma segura fins la fotocopiadora i queda
emmagatzemada dins amb aquestes dades que necessitaré per poder rescatar-la i imprimir-la
RECUPERACIÓ DEL TREBALL A LA FOTOCOPIADORA
Un cop arribi a la fotocopiadora i tingui saldo introduït , m’apareixerà la finestra de fotocopiar
per defecte:

Per canviar-la al mode impressora, premem el botó “Menú”

I seleccioneu sobre la pantalla tàctil la opció “Impresión Segura”

Un cop ho fem haurem d’introduir el nom del treball a imprimir i la clau que lo vàrem configurar
escrivint els paràmetres d’ Impressió Segura amb l’ajuda de la pantalla tàctil:

Quan acceptem, accedirem al treball enviat, el seleccionarem amb la pantalla tàctil

I aleshores podrem prémer a Imprimir de la pantalla tàctil i s’activarà el botó blau de la
fotocopiadora

Aquí amb l’ajuda de la pantalla tàctil, podrem canviar diferents paràmetres i quan ja els tinguem
configurats, només haurem de prémer el botó blau i el treball s’imprimirà.

Si ens queda saldo, encara podríem tornar a imprimir altres tasques o canviar al mode
fotocopiadora amb l’ajuda del botó “Menú”

ALTRES DADES D’INTERÉS
-Si em quedo sense saldo a mig treball, la màquina em donarà la possibilitat d’afegir més crèdit
i finalitzar la tasca completament o bé sortir sense ficar més diners, deixant el treball a mitges i
esborrant-lo de la cua d’impressió.

