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Printere på MAC’er 

 

Hvis man vil kunne udskrive fra sin MAC, skal MAC’en først være på det rigtige trådløse net. Der er 2 man 

kan vælge i mellem. 

Et gæstenet (EUCNVS-Guest), som giver adgang til Internettet, uden brug af koder. De fleste maskiner vil 

automatisk fange det. 

Et ”skolenet” (EUCNVS-Wireless), som også giver adgang til Internettet, men altså også til printere og f.eks. 

ordbøger. Det kræver en kode. 

Find ikonet for det trådløse net på din MAC, og klik på det, så får du en liste over de trådløse net MAC’en 

kan ”se”. 

 

Klik på det net du gerne vil tilsluttes. 

Når du prøver at tilslutte til Eucnvs-Wireless første gang, vil der komme en logon-boks. Er du elev, skal du 

logge på med dit Uni-login. Er du ansat skal du logge på med de samme koder, som du bruger til skolens 

øvrige systemer. 

Udskrive på skolens printere 

Før du installere skolens printere, skal du have installeret driverne til de printere. Det kan du gøre på 

følgende måde. 

Start Google og skriv Ricoh MP C4504 driver. 
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Klik på det link pilen peger på, så skal du komme ind på en side, der ligner følgende. 

 

 

Klik på MAC OS X, så får du følgende liste. 
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Klik på det MAC OS X der ligger på din MAC, og du får følgende billed 

 

 

Klik på Download under PPD Installer, og download og installer driveren. 
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Åben systemindstillinger 

 

 

Og derefter på Printere & scannere. 

 

I denne boks skal du klikke på +. 

 

 

Værktøjslinjen på boksen ”Tilføj printer” skal have tilføjet knappen Avanceret 

Højre-klik på Værkstøjslinien. 
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Klik på Indstil værkstøjslinje… i den menu, der kommer til syne. 

 

Træk ikonet Avanceret fra symboloversigten til værktøjslinien og klik på Ok-knappen. 

 

Klik på knappen Avanceret og vælg Windows printer via spoolss i linien Type, og indtast stien til printeren i 

feltet URL (eucnvsps1.eucnvs.local/eucnvs). I feltet Navn skal du indtaste det navn du synes printeren skal 

have, så du kan huske det den når du skal skrive ud. 
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Klik på feltet Brug i boksen oven over, og Klik på Vælg printersoftware... 

 

Find den driver du installerede i starten af denne vejledning (RICOH MP C4504 PS) og klik på OK 

 

 

Klik på Tilføj 
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Når maskinen er færdig med installationen, kan du se printeren i boksen Printere & scannere. 

Printeren er nu installeret og klar til brug. 

Når du efterfølgende sender et job af sted til printeren, kommer der en logonboks. Her skal du bruge dit 

Uni-login, hvis du er elev, og dit skolelogin, hvis du er ansat. 

Når man har installeret printeren EUCNVS, kan man skrive ud på alle skolen kopi-printere. Når man har 

udskrevet et dokument til EUCNVS, går man efterfølgende hen til den kopi-printer, som man gerne vil 

udskrive på, og sætter fingeren på skærmen. Man kan herefter logge på med sin almindelige kode. Det vil 

sige Uni-login, hvis du er elev. Tryk på ”knappen” Follow-You Printing og derefter på ”knappen” Udskriv. Er 

du ansat, kan du selvfølgelig bruge dit kort. 

Venlig hilsen 
IT-Service. 

 


