Skriva ut på Nordiska Musikgymnasiet

På Nordiska Musikgymnasiet använder vi ett utskriftsystem som heter Printix, som underlättar
installation och hantering av skolans skrivare.
För att kunna skriva ut med Printix behöver du ett Google-konto som hör till skolan (slutar på
@musikgymnasiet.se). Du behöver även en dator, telefon eller surfplatta som stödjs av Printix.

Tillgängliga skrivare
För tillfället, så finns en skrivare tillgänglig för utskrift via Printix, nämligen NMG Plan 3. Denna
skrivare står utanför lärarrummet.

Skriva ut från egen dator med Windows
För att skriva ut på din Windows-dator behöver du ladda ner och installera Printix Client på din dator,
och sedan logga in i Printix Client med ditt Google-konto hos musikgymnasiet.se.
Du behöver ha minst Windows 7 på din dator för att Printix ska fungera.
Börja med att gå till https://musikgymnasiet.printix.net/download, och klicka på Download Printix
Client.
CLIENT_{musikgymnasiet.printix.net}_{981c545f-1867-4a47-b578-1ecce9401b0e}.exe kommer att ha
laddats ner till din dator. Klicka på programmet för att öppna det. (OBS: Byt inte namn på filen, då
kommer den inte längre fungera.)
Det kan hända att du får upp en skärm Windows har skyddat datorn. Klicka i så fall på Mer
information, kontrollera att PRINTIX.NET ApS står som utgivare, och klicka sedan på Kör ändå.
Du kan få upp en User Account Control-ruta, där du ska bekräfta att du ska göra ändringar i din dator.
Kontrollera att PRINTIX.NET ApS står som utgivare, och klicka sedan på Ja.
Om du vill, ändra det språk du vill använda under installationen. Klicka sedan på OK.
Fortsätt genom installationsprogrammet genom att klicka på Nästa följt av Installera. Det kan ta
några minuter att installera programmet, beroende på hur snabb din dator är.
När installationen är färdig, dyker knappen Slutför upp. Klicka på den.
Efter några sekunder dyker då din webläsare upp, och ber dig att Logga in i Printix Client. Klicka på
Logga in med Google, och logga in med skolans konto. När du väl loggat in, så kan du stänga fönstret.
Nu när Printix

är installerat kan du alltid hitta det i meddelandefältet längst ner till höger.

Det kan ta en stund innan skrivaren installeras automatiskt i bakgrunden, men så fort det är klart
kommer du kunna välja skolans skrivare för att skriva ut!
Du behöver inte göra om denna procedur, såvida inte Google kräver att du loggar in igen, eller om du
avinstallerar Printix Client.
OBS: Du måste vara ansluten till skolans WiFi (NMG) om du vill skriva ut på skolans skrivare.

Skriva ut från egen Mac
För att skriva ut på din Mac behöver du ladda ner och installera Printix Client på din dator, och sedan
logga in i Printix Client med ditt Google-konto hos musikgymnasiet.se.
Du behöver ha minst macOS 10.12 (Sierra) på din dator för att Printix ska fungera.
Börja med att gå till https://musikgymnasiet.printix.net/download, och klicka på Download Printix
Client.
CLIENT_{musikgymnasiet.printix.net}_{981c545f-1867-4a47-b578-1ecce9401b0e}.dmg kommer att
ha laddats ner till din dator. Du hittar denna i dina nedladdningar, t.ex. genom dockan längst ner på
skärmen. Klicka på filen för att öppna den. (OBS: Byt inte namn på filen, då kommer den inte längre
fungera.)
Fönstret Printix Client dyker upp, med en ikon på en kartong med texten Printix Client.pkg.
Högerklicka på ikonen och välj Öppna med och sedan Installeraren.
Det kan hända att du får upp en ruta om att ”Printix Client.pkg” kan inte öppnas eftersom Apple inte
kan kontrollera den för skadlig kod. Detta är ett falskt larm (som är anmält till Apple av Printix), klicka
förbi det genom att trycka på Öppna. Om knappen Öppna inte finns, kontrollera att du gjort enligt
förra steget (och inte bara dubbelklickat på filen.)
I dialogen Installera Printix Client, välj Fortsätt, sedan Installera för alla användare på denna dator
och sedan Fortsätt.
Välj Installera.
Mata in lösenordet till din dator, och klicka sedan på Installera program.
Klicka på Stäng för att slutföra installationen av Printix.
Efter en stund (upp till en minut) dyker din webläsare upp, och ber dig att logga in i Printix Client.
Klicka på Logga in med Google, och logga in med skolans konto. När du väl loggat in, så kan du stänga
fönstret.
Nu när Printix

är installerat kan du alltid hitta det i menyn längst upp till höger.

Det kan ta en stund innan skrivaren installeras automatiskt i bakgrunden, men så fort det är klart
kommer du kunna välja skolans skrivare för att skriva ut!
OBS: Det kan hända att du ser skolans skrivare två gånger, varav en gång som en AirPrint-skrivare. Du
ska inte välja AirPrint-skrivaren, den är endast avsedd för iPhone och iPad. Om du ändå försöker
kommer du behöva mata in ett lösenord som du inte har.
Du behöver inte göra om denna procedur, såvida inte Google kräver att du loggar in igen, eller om du
avinstallerar Printix Client.
OBS: Du måste vara ansluten till skolans WiFi (NMG) om du vill skriva ut på skolans skrivare.

Skriva ut från skolans datorer
Skolan använder ChromeOS-datorer, d.v.s. Chromebook och Chromebox.
När du loggar in en ChromeOS-dator med ett Google-konto hos musikgymnasiet.se kommer allt som
du behöver för att skriva ut automatiskt installeras. Allt du behöver göra är att välja skrivaren när du
skriver ut.
Du måste vara ansluten till skolans WiFi om du vill skriva ut på skolans skrivare. Skolans datorer är
anslutna till skolans WiFi automatiskt (NMG), så du bör inte behöva tänka på detta.

Skriva ut från egen dator med ChromeOS (Chromebook)
Om du har en egen Chromebook och loggar in i datorn med ditt konto hos musikgymnasiet.se så
installeras och konfigureras Printix automatiskt, precis som på skolans datorer. Du ska då inte behöva
göra något mer för att kunna skriva ut.
OBS: Du måste vara ansluten till skolans WiFi (NMG) om du vill skriva ut på skolans skrivare.

Skriva ut från mobiltelefon eller surfplatta med Android
För att skriva ut från en Android-telefon behöver du installera Printix-appen, och sedan logga in i
appen med ditt Google-konto hos musikgymnasiet.se.
Öppna Play Butik på din telefon, sök efter Printix. Kontrollera att utgivaren är printix.net Aps, och
installera och öppna appen.
Logga sedan in i appen med ditt Google-konto från musikgymnasiet.se.
När appen väl är installerad kan du skriva ut från andra appar, genom att välja Dela i appen och
sedan Skriv ut.
OBS: Du måste vara ansluten till skolans WiFi (NMG) om du vill skriva ut på skolans skrivare.

Skriva ut från iPhone eller iPad
För att skriva ut från en iOS-enhet (iPhone eller iPad), behöver du installera Printix-appen och logga
in i den med ditt Google-konto hos musikgymnasiet.se. I Printix-appen behöver du hämta ett eget
Airprint-lösenord, som du behöver ange första gången du skriver ut från din enhet.
Börja med att öppna App Store på din telefon, söka efter Printix, och ladda ner appen.
Öppna sedan appen, och logga in i den med ditt Google-konto hos musikgymnasiet.se.
Exakt hur du skriver ut varierar från program till program, men finns oftast under Dela eller Mer
. Om du inte hittar det i appen, kan det hända att det inte går att skriva ut i just den appen.
När du väl kommer till utskriftsläget, så kan du trycka på Välj skrivare och där välja skolans skrivare.
Om det är första gången du skriver ut på skrivaren, kommer du få upp en fråga om att ett lösenord
krävs för skrivaren. Du måste så hämta lösenordet i appen.
Gå tillbaka till din iPhone eller iPads huvudskärm, och öppna Printix-appen.
Välj Meny

i övre högra hörnet.

Välj AirPrint-lösenord

. (Om du inte ser denna, prova stänga och öppna appen igen.)

Du behöver nu kopiera lösenordet. Klicka på lösenordet, sedan på Markera allt (hela lösenordet blir
blåmarkerat), och välj sedan Kopiera.
Växla sedan tillbaka till den app du vill skriva ut i, där den frågar efter lösenordet till skrivaren, och
klistra sedan in lösenordet i lösenordsfältet. Användarnamnet ska lämnas blankt. Tryck sedan på OK.
Ditt Airprint-lösenord är personligt, och ska inte delas med andra. Om du har åtkomst till flera
skrivare genom Printix, så är Airprint-lösenordet det samma för alla Printix-skrivare.
OBS: Du måste vara ansluten till skolans WiFi (NMG) om du vill skriva ut på skolans skrivare.

