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 "Secure Guest Print" staat u terzijde 

Bied uw gasten een gebruiksvriendelijke en betrouwbare printservice aan. 

 

"Secure Guest Print" biedt u een publiek e-mailadres waarnaar uw gasten printtaken kunnen verzenden in de vorm van 

een e-mailbijlage. Uw gasten ontvangen automatisch een toegangscode die ze kunnen gebruiken om hun printoutput op 

te halen bij elke multifunctionele printer van Konica Minolta die aan u is toegewezen en met bizhub Evolution is ver-

bonden. Printopties zoals dubbelzijdig afdrukken en kleurendruk kunnen afzonderlijk worden geselecteerd. 

 

 Specificaties 

De volgende bestandsformaten kunnen worden omgezet in printtaken met "Secure Guest Print": 

 PDF 

 

 Vereisten 

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

 

 u met het internet bent verbonden. 

 u het e-mailadres van "Secure Guest Print" kent. 

 u toegang hebt tot een multifunctionele printer van Konica Minolta waaraan de "Secure Guest Print"-service is 

toegewezen. 
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 "Secure Guest Print" gebruiken 

Verzend een printtaak 

1. Stel een e-mailbericht op. 

 

2. Voeg de gewenste printtaak als bijlage aan het e-mailbericht toe. 

 

OPMERKING 

Raadpleeg het gedeelte "Specificaties" op pagina 3 voor een overzicht van de bestandsformaten die van een 

bestandsbijlage kunnen worden omgezet in een printtaak met "Secure Guest Print". 

 

3. Verzend het e-mailbericht naar het e-mailadres van "Secure Guest Print". 

 

OPMERKING 

Het e-mailadres van "Secure Guest Print" is bedrijfsspecifiek. Vraag het e-mailadres op de desbetreffende 

locatie aan. 

 

4. U zult automatisch een e-mailbericht ontvangen met de pincode die nodig is voor het afdrukken van uw 

printtaak. 

 

Een printtaak afdrukken naar een multifunctionele printer 

1. Start de "Secure Guest Print"-service op de multifunctionele printer. 

 

2. Voer de pincode in die u via e-mail van "Secure Guest Print" ontving. 

 

3. Druk op [Afdrukken]. 

 

4. Wijzig indien nodig de printinstellingen. 

 

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