
www.nobb.nl/klantenservice     
  

Printen   vanaf   mobiel,   tablet   en   computer   
  

Iedereen   kan   tegen   betaling   printen   bij   de   Bibliotheek.   Je   kunt   je   bestand(en)   
eenvoudig   en   veilig   uploaden   (leden   kunnen   dit   thuis   doen)   en   binnen   een   week   met   
jouw   persoonlijke   inloggegevens   komen   uitprinten   bij   de   Bibliotheek.   In   deze   
handleiding   leggen   we   in   stappen   uit   wat   je   moet   doen   om   te   kunnen   printen   bij   de   
Bibliotheek.     

  

Stap   1.   Upload   je   bestand(en)   
  

Vanaf   jouw   mobiel,   tablet   of   computer   kun   je   een   printopdracht   klaarzetten   door   het   
gewenste   bestand   in    printen.nobb.nl    te   uploaden.   Dit   is   een   persoonlijke,   beveiligde   
omgeving   (cloud).     

  
Ga   naar    printen.nobb.nl .   Log   in   met   het   het   account   waarmee   je   normaal   gesproken   inlogt   
op   de   NOBB-website.     

  
De   combinaties   ‘pasnummer   +   wachtwoord’   en   ‘gebruikersnaam   +   wachtwoord’   zijn   goed.   
Bij   gebruik   van   de   combinatie   ‘pasnummer   +   wachtwoord’   kan   je   later   de   paslezer   op   de   
printer   gebruiken   om   bij   je   printopdracht(en)   te   komen.     

  
Voor   niet-leden:   log   in   met   de   inloggegevens   die   je   op   een   ticket   ontvangt   door   op   de   
betaalzuil   in   de   Bibliotheek   een   account   aan   te   maken.     

  
Inloggen:   
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Ga   naar   Webprint   en   klik   de   groene   knop    Opdracht   Aanbieden .   

  
  

Selecteer   vervolgens   een   printer:    Kleur   of   Zwart-Wit   

  
  
  

Klik   vervolgens   de   button   

    
  
  

Klik   dan   op     

    
  

Op   deze   pagina   kan   je   ook   het   aantal   kopieën   opgeven.  
  

Bestanden   uploaden   kan   via   de   knop    Uploaden   vanaf   computer .   
Onder   het   kader   staan   alle   toegestane   bestandsformaten.   
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Mail   kan   helaas   niet   op   deze   manier   worden   geprint.   Maar   als   je   telefoon   of   computer   de   
mogelijkheid   heeft   om   een   bestand   als   pdf   op   te   slaan   kan   je   dat   bestand   aanbieden   voor   
printen.   Veel   tablets   en   smartphones   hebben   zo’n   voorziening   al   aan   boord.   
  

Klik     
  

De   webprint   is   aangeboden   aan   de   wachtrij   met   printopdrachten.   

  
  
  

Let   op:   Je   bestand   blijft   een   week   bewaard   in   jouw   cloud   van   printen.nobb.nl.     
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Stap   2. Zet   saldo   op   je   ledenpas   of   een   ticket   via   de   betaalzuil  
  

Aan   printen   en   kopiëren   zitten   kosten   verbonden.   De   actuele   tarieven   vind   je   op   
www.nobb.nl/klantenservice .     
  

Leden   kunnen   saldo   op   de   ledenpas   zetten   via    Inloggen    op   onze   website    www.nobb.nl .   Dit   
doe   je   via   het   winkelmandje   bij   Details   Financiële   Posten.     

  
  
  

Je   kan   ook   bij   de   betaalzuil   van   de   Bibliotheek   met   je   pinpas   geld   op   je   ledenpas   storten.   
Niet-leden   kunnen   via   deze   betaalzuil   via   pinbetalen   saldo   op   een   ticket   zetten.   Als   je   nog   
geen   inloggegevens   hebt,   maak   je   eerst   op   deze   betaalzuil   een   account   aan.   Je   ontvangt   
dan   een   ticket   met   je   inloggegevens.   Deze   kun   je   een   volgende   keer   ook   gebruiken.     

  

                    
  

Hulp   nodig   bij   de   betaalzuil?   Vraag   dan   de   bibliotheekmedewerker   om   hulp.     
  

Let   op:   Het   tegoed   blijft   6   maanden   geldig.     
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Stap   3. Print   je   bestand(en)   in   de   Bibliotheek   
  

De   door   jou   geuploade   document(en)   blijven   een   week   in   de   cloud   bewaard.   Binnen   een   
week   moet   je   dus   naar   jouw   bibliotheekvestiging   komen   om   je   bestand(en)   uit   te   printen.     

  
Om   te   printen   log   je   met   je   inloggegevens   (zie   stap   2)   in   op   de   printer   of   het   kopieerapparaat   
van   jouw   bibliotheekvestiging.   

  
Selecteer   vervolgens   de   bestanden   die   je   wilt   printen   en   klik   op   OK.     

  
En   zo   kan   printen   veilig   en   eenvoudig   via   de   Bibliotheek.     

  
  

Hulp   nodig?   
De   bibliotheekmedewerker   helpt   je   graag   verder.     
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