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Voorwoord
Beste leerling/medewerker,
Op het Heerbeeck en Kempenhorst College kun je gebruik maken van de printvoorzieningen. Zo kun
je bestanden afdrukken vanuit de schoolomgeving en ook rechtstreeks vanaf je eigen laptop.
Om van je eigen laptop te kunnen printen moeten we eerst een paar stappen doorlopen. Deze stappen
worden in deze handleiding beschreven.

Gebruik maken van de printvoorzieningen
Om gebruik te kunnen maken van de printvoorzieningen van school moeten we enkele stappen
doorlopen.
Hieronder staan de stappen beschreven.
BELANGRIJK! Volg alle stappen.

STAP 1
Om te kunnen printen vanaf je eigen laptop moeten we als eerste een programma downloaden.
1) Ga naar de website van school
-

Zit je op het Heerbeeck ga dan naar:

www.heerbeeck.nl

-

Zit je op het Kempenhorst ga dan naar: www.kempenhorst.nl/

2) Ga boven in de gekleurde balk naar:
-

Heerbeeck:

Leerling en klik op Handleidingen (Zie figuur 1)

Handleidingen

Figuur 1
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Kempenhorst: Kempenhorsters dan Leerlingen en klik op Handleidingen
(zie figuur 2)

Handleidingen
Figuur 2

3) De pagina met Handleidingen opent (zie figuur 3)

Handleidingen

Figuur 3

4) Klik op Benodigde bestanden voor Handleiding Printen op School om het te downloaden.
5) Het downloaden van het bestand verschilt per browser. Hieronder staan de stappen per
brouwer uitgelegd.
A) Edge:
a. Onderaan in je internetscherm krijg je een balk te zien
b. Klik op Opslaan
c. Wacht totdat de download is voltooid.
d. Klik daarna onderaan in de balk op de knop Map Openen
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B) Internet Explorer:
a. Er verschijnt een pop-up scherm
b. Klik op Opslaan en Wacht tot de download klaar is. Er verschijnt dan een gele
balk onderaan in het scherm.
c. Klik in die balk op de knop Map Openen
C) Firefox:
a. Er verschijnt een pop-up scherm
b. Selecteer Bestand Opslaan
c. Klik op OK om het bestand te downloaden
d. Wacht tot de download klaar is. Je ziet dan een blauwe pijl recht boven in je
scherm (zie figuur 4)

Figuur 4

e. Klik op de pijl en klik daarna op het zwarte mapje naast de download (zie fig. 5)
D) Chrome Browser:
a. Als je op de download link hebt geklikt begint het downloaden meteen.
Onderaan in het internetscherm zien je de download staan.
b. Wacht tot de download klaar is.
c. Er verschijnt dan onderaan een melding over de download (zie figuur 5)

d.

Figuur 5

e. Klik op het pijltje en dan op Behouden
f.

Klik naast het gedownloade bestand op het pijltje (zie figuur 6)

g. Klik daarna op Weergeven in map

Figuur 6

6) Ga verder met stap 2
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STAP 2
Nu we het programma hebben gedownload moeten we de bestanden voor het programma uitpakken
op je computer.
1) Je hebt de download map geopend in de vorige stap.
-

Heb je het scherm al gesloten, open dan je downloads map

2) Klik met rechts op het bestand
-

Voor Heerbeeck:
Voor Kempenhorst:

Printer-HBC zw en kleur
Printer-KHC zw en kleur

3) Klik in het menu op Alles uitpakken
4) Je krijgt het uitpak scherm te zien. Klik op de knop Uitpakken.
5) Als het bestand is uitgepakt, dan krijg je de map met het uitgepakte bestand te zien.
6) Dubbelklik op het uitgepakte bestand
- Voor Heerbeeck:
Printer-HBC zw en kleur
- Voor Kempenhorst:
Printer-KHC zw en kleur
7) Het volgende scherm kan verschijnen (zie figuur 7)

Figuur 7

8) Klik dan op JA
9) Het uitpakken van de bestanden begint. (Duurt maar een paar seconde)
10) Het uitpakken is klaar als op je bureaublad een snelkoppeling met het icoon zoals in figuur 8
staat.

Figuur 8

11) Ga verder met stap 3
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STAP 3
De bestanden voor het programma staan nu op je computer. Nu kunnen we het programma gaan
installeren en configureren. Het installeren van het programma gebeurt in 2 delen.

Deel 1
We gaan nu eerst de printer installeren.
1) Klik op je bureaublad op de snelkoppeling:
- Heerbeeck:
HBC_DEEL1
- Kempenhorst: KHC_DEEL1
2) Het volgende scherm kan verschijnen (zie figuur 9)

Figuur 9

3) Klik dan op JA
4) Je krijgt het installatiebestand DEEL 1 te zien (zie figuur 10)

Figuur 10

Sluit het scherm niet!
5) Na een tijdje komt de melding dat je computer opnieuw zal worden opgestart.
6) Wacht totdat je computer weer is opgestart.
7) Ga verder met Deel 2
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Deel 2
We gaan nu de printer configureren en beschikbaar maken.
1) Klik op je bureaublad op de snelkoppeling (icoon zie figuur 11):
-

Heerbeeck:

HBC_DEEL2

-

Kempenhorst: KHC_DEEL2

De koppeling verschijnt alleen als je de stappen uit STAP 3 - deel 1 hebt uitgevoerd
2) Het scherm met de melding “Wilt u toestaan dat deze app…” kan verschijnen. (zie figuur 9)
3) Klik dan op JA
4) Je krijgt het installatiebestand DEEL 2 te zien (zie figuur 11)

Figuur 11

Sluit het scherm niet!
5) Na een tijdje komt de melding dat je computer opnieuw zal worden opgestart.
6) Wacht totdat je computer weer is opgestart.
7) Ga verder met stap 4.
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STAP 4
Nu we de printer hebben geïnstalleerd gaan we even testen of het allemaal goed is gegaan.
1) Klik op Start (Windows logo)
2) Typ direct: Kladblok
3) Er verschijnt een lijst met daarin Kladblok (zie figuur 12)

Figuur 12

4) Klik op het programma Kladblok
5) Het programma opent
6) Typ wat tekst in het witte scherm
7) Nu gaan we het bestand afdrukken
8) Dit kan op 2 manieren:
-

Klik bovenaan op Bestand en dan op Afdrukken
Of

-

Houd de CRTL-toets ingedrukt en druk dan de P-toets in (laat alles los)
(Dit werkt in heel veel programma’s)

9) Het scherm Afdrukken verschijnt (zie figuur 13)

Figuur 13
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10) Selecteer bij Printer selecteren de juiste printer:
-

-

Voor Heerbeeck:
- Zwart/Wit:

UniFlow HBC

- Kleur:

UniFlow HBC (KLEUR)

Voor Kempenhorst:
- Voor Zwart/Wit: UniFlow KHC
- Voor Kleur:

UniFlow KHC (KLEUR)

11) Klik op de knop Afdrukken
12) Binnen 60 seconde verschijnt er een scherm van UniFlow (zie figuur 14)

Figuur 14

13) Als het scherm in figuur 14 verschijnt werkt alles zoals het moet, komt het scherm niet op
vraag dan om hulp. Ga dan niet verder met de handleiding.
14) Klik nu op de knop Printopdracht verwijderen
15) Ga verder op de volgende pagina
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Hoe print ik nu een bestand op school
Hoe kun je nu een bestand printen op school (vanaf je eigen laptop)? Dat kunt je door
onderstaande stappen te volgen.

Vanuit de schoolomgeving of op een school computer
1) Ga in het programma naar de afruk mogelijkheid.
Meestal kan dit met 1 van onderstaande manieren:
-

Klik bovenaan op Bestand en dan op Afdrukken

-

Houd de CRTL-toets ingedrukt en druk dan de P-toets in (laat alles los)

2) Het scherm Afdrukken verschijnt (zie figuur 13)
3) Klik op de knop Afdrukken
4) Ga met je token naar een printer in de buurt. Het maakt niet uit welke printer.
5) Leg je token op de paslezer. (Links naast het scherm)
6) Als je een pieptoon hoort dan is je token gelezen en log je automatisch in op de printer.
7) Tik op het bestand dat je wilt afdrukken in het scherm van de printer (zie figuur 15)

Figuur 15

8) Tik op de Afdrukken + … knop in het scherm (zie figuur 15)
Wil je het bestand toch niet afdrukken, selecteer het bestand en tik dan op de knop Verwijder

9) Je bestand zal nu worden afgedrukt
10) Tik op de knop Uitloggen in het scherm (zie figuur 15)
Wacht tot de printer klaar is met afdrukken!
Printer klaar? Pak dan je afdrukken uit de printer.
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Vanaf je eigen laptop
1) Ga in het programma naar de afruk mogelijkheid.
Meestal kan dit met 1 van onderstaande manieren:
-

Klik bovenaan op Bestand en dan op Afdrukken

-

Houd de CRTL-toets ingedrukt en druk dan de P-toets in (laat alles los)

2) Het scherm Afdrukken verschijnt (zie figuur 13)
3) Selecteer bij Printer selecteren de juiste printer:
-

-

Voor Heerbeeck:
- Zwart/Wit:

UniFlow HBC

- Kleur:

UniFlow HBC (KLEUR)

Voor Kempenhorst:
- Voor Zwart/Wit: UniFlow KHC
- Voor Kleur:

UniFlow KHC (KLEUR)

4) Klik op de knop Afdrukken
5) Binnen 60 seconde verschijnt er een scherm van UniFlow (zie figuur 16)

Figuur 16

6) Typ in het witte vak je gebruikersnaam. (zie figuur 16)
Je gebruikersnaam is opgebouwd uit: Voornaam.TussenvoegselAchternaam

7) Klik op de knop OK / sluiten om te printen en het venster te sluiten.
Wil je het bestand niet meer afdrukken klik dan op printopdracht verwijderen

8) Ga met je token naar een printer in de buurt. Het maakt niet uit welke printer.
9) Leg je token op de paslezer. (Links naast het scherm)
10) Als je een pieptoon hoort dan is je token gelezen en log je in op de printer.
11) Tik op het bestand dat je wilt afdrukken in het scherm van de printer (zie figuur 15)
12) Tik op de Afdrukken en verwijderen knop in het scherm (zie figuur 15)
13) Je bestand zal nu worden afgedrukt
14) Tik op de knop Uitloggen in het scherm (zie figuur 15)
Wacht tot de printer klaar is met afdrukken!
15) Printer klaar? Pak dan je afdrukken uit de printer.
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Hoe en wat
Je bent nu klaar met deze handleiding.

Wat heb je gedaan?
Je hebt zojuist:
- Het programmabestand gedownload en op je laptop uitgepakt
- De school printers geïnstalleerd op je laptop
- Geleerd hoe je moet printen
o Vanaf je laptop
o Vanuit de schoolomgeving
o Vanaf een school computer

Wat kun je nu?
Je kunt nu:
- Vanaf je laptop printen
o In zwart/wit en kleur
o Op A4 en A3 papier
- Vanuit de schoolomgeving en vanaf een school computer printen
o In zwart/wit en kleur
o Op A4 en A3 papier

Let op! Afdrukken op A3 en/of in kleur zijn duurder dan A4 en/of zwart/wit.
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