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 "My Print" staat u terzijde 

Druk documenten op elk gewenst moment en vanaf elke locatie af, zonder de noodzaak van printdrivers. 

 

Met "My Print" kunt u printtaken naar bizhub Evolution verzenden via een internetverbinding, bijvoorbeeld vanaf een 

smartphone, tablet of pc. Vervolgens kunt u uw printtaken op eenvoudige wijze opvragen via alle multifunctionele 

printers van Konica Minolta in uw bizhub Evolution-omgeving. 

 

 Specificaties 

De volgende bestandsformaten kunnen worden omgezet in printtaken met behulp van "My Print": 

 DOCX 

 PPTX 

 XLSX 

 XPS 

 PDF 

 JPG/JPE/JPEG/JPEG2000 

 TIF/TIFF 

 

 Vereisten 

Om "My Print" te kunnen gebruiken, moet u ervoor zorgen dat: 

 

 u toegang hebt tot bizhub Evolution. 

 u bij bizhub Evolution bent aangemeld. 

 er een multifunctionele printer van Konica Minolta beschikbaar is binnen uw bizhub Evolution-omgeving, zodat 

u de printtaak kunt afdrukken. 

 de service "My Print" aan u is toegewezen. 

 u met het internet bent verbonden. 
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 "My Print" gebruiken 

Een af te drukken bestand uploaden 

1. Start bizhub Evolution. 

 

2. Selecteer op de menubalk de optie [STARTPAGINA] 

 

3. Versleep uw bestand naar het venster "MyPrint". 

Het bestand is geüpload. 

of 

Klik op [Bladeren] en selecteer uw bestand in het bestandsselectievenster. 

Het bestand is geüpload. 

 

4. Klik op [Print]. 

 

5. Bevestig de statusmelding met [OK]. 

De printtaak is nu klaar om te worden afgedrukt op om het even welke multifunctionele printer binnen uw bizhub 

Evolution-omgeving. 

 

Het bestand op een multifunctionele printer afdrukken 

1. Authenticeer uzelf op de multifunctionele printer. 

 

2. Selecteer de gewenste printtaak in de bestandslijst. 

 

3. Pas waar nodig de printinstellingen aan. 

 

4. Start de printtaak door op [Afdrukken] te drukken. 

Het bestand is afgedrukt. 
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 Hebt u nog vragen? 

Als u nog vragen hebt over het gebruik van deze service of problemen ondervindt, kunt u contact opnemen met de 

systeembeheerder binnen uw organisatie. Als de systeembeheerder uw vragen niet kan beantwoorden of uw probleem 

niet kan oplossen, kan deze contact opnemen met Konica Minolta Support voor assistentie. 
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