Εκτύπωση αρχείων
με το νέο Σύστημα Ανέπαφων Καρτών
Με το νέο σύστημα εκτυπώσεων μπορείτε να
στείλετε αρχεία προς εκτύπωση με δυο τρόπους:
1. Από τους υπολογιστές της Βιβλιοθήκης
2. Μέσω Web,
από οποιοδήποτε σημείο (σπίτι, γραφείο κλπ) και
οποιαδήποτε συνδεδεμένη στο internet συσκευή
(PC, laptop, tablet, smartphone)
Οι εκτυπώσεις πραγματοποιούνται στα φωτοτυπικά μηχανήματα
της Βιβλιοθήκης.
Τα έγγραφα που έχετε στείλει για εκτύπωση παραμένουν στον
λογαριασμό σας 24 ώρες (μετά διαγράφονται αυτόματα).
Στο διάστημα αυτό μπορείτε να τα τυπώσετε από οποιοδήποτε
φωτοτυπικό της Βιβλιοθήκης.

Η χρέωση γίνεται μόνο τη στιγμή που πραγματοποιείται η
εκτύπωση

Εκτύπωση μέσω WEB
Για την αποστολή εκτύπωσης μέσω web αρχικά πρέπει να συνδεθούμε στη διαδικτυακή
εφαρμογή της Υπηρεσίας Εκτυπώσεων – Φωτοτυπήσεων της Βιβλιοθήκης.

1. Πληκτρολογούμε σε ένα φυλλομετρητή ιστού (browser) τη διεύθυνση:

http://147.52.108.204:7180/

Εικόνα 2.1 Σελίδα εισόδου στην εφαρμογή

2. Εισάγουμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής μας για την είσοδο στην
εφαρμογή (Εικόνα 2.1)
(ισχύουν οι κωδικοί που έχουμε για όλες τις υπηρεσίες του Ιδρύματος).

3.

Μετά την είσοδό μας οδηγούμαστε στη σελίδα με τα στοιχεία του προσωπικού μας
λογαριασμού. Στη σελίδα αυτή μπορούμε να δούμε το προσωπικό μας διαθέσιμο χρηματικό
υπόλοιπο καθώς και στατιστικά χρήσης της Υπηρεσίας Εκτυπώσεων – Φωτοτυπήσεων
(Εικόνα 2.2).

Εικόνα 2.2 Αρχική σελίδα προσωπικού λογαριασμού

4. Για την επιλογή αρχείου προς εκτύπωση επιλέγουμε το μενού «Εκτύπωση» και στη συνέχεια το
«Ανεβάστε ένα νέο έγγραφο ή μια εικόνα» (Εικόνα 2.3).

Εικόνα 2.3 Ανεβάστε ένα νέο έγγραφο ή μια εικόνα

5. Επιλέξτε το αρχείο που επιθυμείτε να στείλετε για εκτύπωση (Εικόνα 2.4).

Εικόνα 2.4

Μεταφόρτωση αρχείου

6. Επιλέξτε εκτυπωτή (το προεπιλεγμένο «PC/FOTOTYPIKA_B&W», δίνει τη δυνατότητα
πραγματοποίησης της εκτύπωσης σε οποιοδήποτε φωτοτυπικό της Βιβλιοθήκης), ρυθμίστε
τις επιθυμητές ιδιότητες εκτύπωσης και πατήστε «Εκτύπωση» (Εικόνα 2.5).

Εικόνα 2.5

Αποστολή εκτύπωσης

Το αρχείο εντάσσεται στη λίστα των προς εκτύπωση εργασιών.

ΠΡ Ο Σ Ο Χ Η: Τα προς εκτύπωση αρχεία παραμένουν σε αναμονή για 24 ώρες. Εντός αυτού
του χρονικού ορίου θα πρέπει να προσέλθετε στον επιλεγμένο εκτυπωτή για να
πραγματοποιήσετε την εκτύπωσή σας. Τότε και μόνο τότε θα γίνει και η χρέωση στο
χρηματικό σας υπόλοιπο.
Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε την εκτύπωσή σας, είτε μέσω της εφαρμογής, είτε
όταν προσέλθετε στον εκτυπωτή.

9. Επιλέγοντας το μενού «Οι εργασίες μου» μπορείτε να δείτε τα αρχεία που έχετε στείλει
προς εκτύπωση, το κόστος της εκτύπωσής τους καθώς και άλλες πληροφορίες, όπως φαίνεται
στην Εικόνα 2.6.
Στο σημείο αυτό μπορείτε, εάν επιθυμείτε, να ακυρώσετε την εκτύπωσή σας.

Εικόνα 2.6

Πληροφορίες εργασίας εκτύπωσης

Για να πραγματοποιήσετε την εκτύπωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
οποιοδήποτε διαθέσιμο φωτοτυπικό της Βιβλιοθήκης,
με χρήση της ανέπαφης κάρτας σας.

