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Draadloos printen op Windows
Om gebruik te maken van de Avans printers hoeft u niet persé een vaste Avans computer op te zoeken; ook met
uw eigen laptop en / of macbook kunt u de printers aansturen :
Terwijl u de Windows toets (aan de onderkant van uw toetsenbord) ingedrukt houdt, druk ook de letter R in ( ⊞
Win + R ). U zou dan een Uitvoeren of Run venster moeten zien. Geef uw print locatie op (zie de tabel) en bevestig
dit door op Enter te drukken of op OK te klikken.

Follow_Me_Breda
Plotter_Breda
Follow_Me_Den_Bosch
Plotter_Den_Bosch
Follow_Me_Tilburg
Plotter_Tilburg

\\pshslal11.avans.nl
\\psowbal11.avans.nl
\\pschlal10.avans.nl

Wanneer u wordt gevraagd om uw gegevens, geef dan aan ..
-

Uw Avans gebruikersnaam, aangevuld met @avans.nl (bijv. ppuk@avans.nl)
Uw huidige Avans wachtwoord (vergeet niet ‘Referenties onthouden’ aan te vinken !)

Als de aanmelding geslaagd is, dan zal een venster zich openen met daarin de reguliere (A4 / A3) Follow_Me printer
en de (A0, A1 en A2 formaat) plotter. Dubbelklik de printer en / of plotter om deze te installeren. Bevestig evt.
vervolgvragen met OK, Yes, etc. etc.
Mocht u een foutmelding krijgen, er zijn een aantal zaken die u kunt controleren, zoals ..
-

-

Bent u wel (draadloos) verbonden / online ?
Misschien last van een oud achtergebleven wachtwoord ? Zoek Referentiebeheer / Credential Manager op
in het Configuratiescherm / Control Panel. Verwijder het oude wachtwoord weg, herstart evt. uw laptop en
probeer het nogmaals.
Zit uw beveiligingssoftware (FireWall, Anti-Virus, etc.) misschien in de weg ? Kunt u deze tijdelijk !!
uitschakelen en het nogmaal proberen ?

LET OP !
Als je geïnstalleerde printer aangeeft Offline te zijn (of grijs wordt weergegeven), dan dient deze meteen verwijdert
te worden (anders zou je account op slot kunnen raken). De printer kun je hierna gewoon weer toevoegen volgens
bovenstaande instructie.
De Avans print standaard is: dubbelzijdig, zwart/wit, A4. Wilt u hiervan afwijken, vraag dan de
printereigenschappen (printer properties) op en stel deze naar behoefte in. Controleer aub. uw instellingen voor
het printen.

