
Myprint, printen op school vanaf je eigen laptop, tablet of smartphone  
  
Met MyPrint kan je vanaf elke laptop of tablet printen op school. Myprint geeft gelijk een leuke extra, je kan nu ook vanaf huis 
een printopdracht sturen naar school (wel binnen 24 uur je print ophalen anders is deze weg) 
  
Via Myprint stuur je een je de printopdracht, over een internetverbinding naar de printer(s) op school. Daarna kan je de print 
ophalen met behulp van je printerpas, bij de FollowMe-printer op de gang bij lokaal 109, het tekenlokaal.  
De brugklassers hebben dit jaar bij de schoolfoto’s een printerpas gekregen met een chip erin en ook al instructies gekregen 
over hoe dit werkt. voor alle andere leerlingen: vorig jaar heb je bij de schoolfoto’s een pasje gekregen met daarin een chip, 
hiermee moet je je eenmalig aanmelden bij de printer met je pas en je Schoter login gegevens, daarna is de pas gekoppeld.  
Je kan nu printen op school via de ‘FollowMe’ printers. Voor je eigen device volg je onderstaande handleiding: 
 

 
  
Myprint installeren:  

1. Ga naar http://myprint.dunamare.nl  

  
2. Log in op dezelfde manier zoals je dat op schoolpc’s of laptops doet.  

3. Je komt nu op deze pagina uit:  

  
4. Hier staan alle functies op die je nodig hebt:  

a. Rechts bovenin je naam, dan weet je zeker dat het goed gaat.  

b. De mogelijkheid om zonder installatie een document te uploaden en op die manier te printen. 
Handig bij 1 enkel document, lastig bij meerdere.  

c. De knop om het stuurprogramma te downloaden (per apparaat een éénmalige actie).  

http://myprint.dunamare.nl/
http://myprint.dunamare.nl/


d. De knop om je myPrint ID in gebruik te nemen (activeren).  

e. Je Myprint code, leer hem uit je hoofd of noteer hem in je smartphone.  

    
  

5. De 1e stap is, installeer de printer. (Druk op de knop “Printerstuurprogramma downloaden). U krijgt nu 2 
knoppen te zien:  

  
Als u Windows 7 heeft kiest u voor 32bit, als u Windows 8 heeft kiest u voor 64bit.  

  
Zodra u op één van de knoppen klikt verschijnt er onder in uw scherm een pop-up.  

  
Hier klikt u op uitvoeren.  

6. Er gebeurt nu van alles en nog wat op uw scherm in 1 venstertje.  

  
Onderga dit rustig, het klopt allemaal.  

Het schermpje is even snel verdwenen als verschenen.  

7. Als dat klaar is, ga één pagina terug in Internet Explorer en druk je op de knop ‘Activeer myPrint ID’. Er 
wordt nu een nieuw venster geopend met een handleiding, sluit deze svp meteen want deze klopt dus 
niet.  

8. Op het hoofdscherm klikt u nu op de het plaatje met het opschrift “Uw persoonlijke myPrint ID is:  

  
Kopieer de code die daar staat of schrijf hem even op. Voorbeeldcode 

: XJPt3k6  

9. Sluit Internet Explorer en ga verder op de volgende pagina.  

    
  
  

We gaan nu de Myprint code instellen op de Myprint-printer.  

Ga via uw startmenu naar apparaten en printers.  

1. Zoek de Ricoh myPrint op en klik hierop met uw rechtermuisknop, in het menu dat u dan krijgt kiest u  



 
  

voor  “ Eigenschappe n  van  printer ” .     K lik op de knop “Voorkeursinste l lingen…”   

  
Klik in het  volgende scherm op de knop “Details”   

  
Type in het volgende scherm nu uw eigen gebruikers - ID van Myprint in en klik op “OK”   

  
Sluit alle vensters, de printer is nu klaar voor gebruik.   


