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Klar, parat, print! 
Vejledning til at printe og kopiere  
 
Kom godt i gang – begynd i informationsskranken 
For at printe og kopiere skal du registreres som bruger i vores print- og 
kopisystem. Henvend dig i informationsskranken på dit lokale bibliotek, og få 
oprettet et personligt print- og kopikort med brugernavn og adgangskode. Det 
koster 15 kroner. 
 
Er dit printkort udstedt før 30. januar 2013, skal det genaktiveres, før du kan 
bruge det – det sker også hos personalet i informationsskranken. 
 
Du er altid velkommen til at spørge personalet, hvis du har brug for hjælp. 
 

Få overblik på gladsaxe.dk/bibliotek 
Fra forsiden af bibliotekets hjemmeside kan du logge på print- og kopisystemet og 
få en status med informationer om bl.a. dine tidligere print, balancen på din 
printkonto, og hvordan dine printaktiviteter påvirker miljøet. 
 
Du kan også: 

• få overblik over din transaktionshistorik, det vil sige dine tidligere 
indbetalinger  

• se dokumenter, der venter på at blive printet 
• sætte penge ind på din printkonto 
• bruge webprint – læs mere under afsnittet ’Print fra din egen computer’ 
• ændre dine brugeroplysninger. 

 

Print fra bibliotekets computere 
Ønsker du at printe fra en af bibliotekets computere, vil du blive bedt om at logge 
på med dit brugernavn og adgangskode. Vælg, om du vil printe i sort/hvid eller i 
farve, og hvor mange kopier du ønsker at printe. Klik på ’Ok’ for at sætte dit 
dokument i kø.  
 
Du kan printe fra alle bibliotekets computere ved at scanne printkortet over 
kortlæseren på den printer, du ønsker at bruge. Det skal ske inden for 60 minutter. 

 
 
 
 
Print fra din egen computer 
Du kan printe fra din egen computer, hvis den har netadgang – uanset om du 
befinder dig på biblioteket eller et andet sted.  
 
Log på printsystemet fra forsiden af gladsaxe.dk/bibliotek, og vælg ’Webprint’. Klik 
på ’Send et job’, og vælg, om du vil printe i sort/hvid eller farve. Vælg nu, hvor 
mange kopier du vil printe, og hvilken filtype der er tale om. Klik på ’Upload og 
afslut’ for at sætte dit dokument i kø. 
 
Du kan printe fra alle bibliotekets computere ved at scanne printkortet over 
kortlæseren på den printer, du ønsker at bruge. Det skal ske inden for 60 minutter. 
 
Af sikkerhedsmæssige grunde er der visse filtyper, du ikke kan uploade og printe 
via webprint. For eksempel kan billedfiler kun printes fra bibliotekets computere. 
 

Brug kopimaskinerne 
Log på print- og kopisystemet ved at lægge dit print- og kopikort på 
kopimaskinens kortlæser. Vælg på kopimaskinens display, hvor mange kopier du 
ønsker. 
 
På displayet ved kortlæseren kan du følge, hvor mange penge der bliver trukket fra 
din konto, efterhånden som du kopierer. 
 
Når du er færdig med at kopiere, skal du huske at trykke på ’Stop’ på kortlæseren 
for at logge ud. Ellers kan andre bruge din konto. 
 

Hjælp!  
Mister du dit kort, glemmer din adgangskode eller har problemer med at 
printe/kopiere, er du altid velkommen til at kontakte bibliotekets personale. 




