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Internal 

Skapa ett myPrint-konto 

För att kunna använda alla funktioner i myPrint behöver du ett myPrint-konto. Om din organisation har 

försett dig med inloggningsuppgifter till myPrint kommer myPrint automatiskt att skapa ett konto till dig 

när du loggar in första gången. Din organisation kan istället ha valt e-postbaserade myPrint-konton. 

Om så är fallet finns det en länk på inloggningssidan för att skapa ett myPrint-konto. 

Följ stegen nedan för att skapa ett myPrint-konto. 

Om du är tveksam om vad som gäller för dig, fråga din organisation. 

Steg 

1 Använd en webbläsare för att gå till inloggningssidan på myPrint och klicka sedan på knappen 

"Logga in med ditt myPrint-konto". myPrint kommer att visa inloggningssidan. 

2 Klicka på knappen "Skapa konto". myPrint visar sidan som låter dig mata in dina uppgifter. 

3 Ange dina uppgifter och bekräfta genom att klicka på knappen "Skapa konto". myPrint kommer 

att skicka ett e-postmeddelande till dig med en aktiveringslänk. 

4 Öppna e-postmeddelandet och klicka på aktiveringslänken. myPrint aktiverar ditt myPrint-konto. 

Anmärkningar 

* myPrint begär kanske att du accepterar myPrint-villkoren. 

Se även 

* Jag förväntade mig ett meddelande från myPrint men jag har inte fått något. Varför är det så? 

* Jag vill aktivera mitt myPrint-konto men jag hittar inte e-postmeddelandet med aktiveringslänken. 

Vad ska jag göra? 

* Jag måste acceptera "villkoren". Vilka villkor? 

* Vilken webbläsare kan jag använda för myPrint? 
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Stänga ditt myPrint-konto 

När du slutar i din organisation eller din skola vill du kanske radera ditt myPrint-konto. Återstående 

kredit på ditt konto, om sådan finns, kan omvandlas till ett utbetalningskort eller sättas in på ditt 

bankkonto. Utbetalningskort: Den som är ekonomiansvarig i din organisation kan acceptera detta 

utbetalningskort och återbetala din återstående kredit till dig. Bankkonto: Du ombeds ange ditt 

bankkontonummer och din banks BIC-kod (Bank Identifier Code). Vilket av alternativen som du kan 

välja, beror på din organisation/skola och hur stor din återstående kredit är. 

Steg 

1 Logga in på webbplatsen myPrint. 

2 Välj "Min profil" och klicka på "Stäng mitt konto". myPrint stänger ditt konto. 

3 myPrint skickar ett e-postmeddelande till dig med en kupongkod för återbetalning. 

Anmärkningar 

* Din organisation kanske inte får återbetala de återstående krediterna p.g.a. juridiska skäl. Fråga 

din organisation om detta gäller dig. 

* Din organisation kan ta ut hanteringskostnader när du inkasserar din kupong. På grund av detta 

kan du överväga att sälja (eller ge bort) kupongen - vilket bara är en vanlig kupong - till en annan 

myPrint-användare. Denna användare kan använda den återstående krediten utan att riskera 

några hanteringskostnader. 

Se även 

* Lösa in kuponger 
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Logga in på myPrint 

Det finns flera sätt att logga in på myPrint. Vilket sätt som lämpar sig för dig beror på hur din 

organisation har konfigurerat myPrint. 

Se även 

* Jag vill logga in på myPrint men jag har glömt mitt lösenord. Vad ska jag göra? 

* Varför måste jag ha ett myPrint-konto? 

* På inloggningsskärmen finns det en lista med namnet ”Domän”. Vad ska jag skriva här? 

* Logga in via Facebook, Microsoft eller Google 
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Logga in via Facebook, Microsoft eller Google 

myPrint har konfigurerats så att du kan använda uppgifterna från ett annat konto (Facebook, 

Microsoft, Google) för att logga in med "Single Sign-On”. Detta gör att du inte behöver komma ihåg 

ytterligare lösenord.  

Endast de knappar som är tillämpliga i din miljö visas. 

Knappen längst ner på sidan dirigerar dig till standardinloggningssidan. 

Anmärkningar 

1 Var försiktig med detta alternativ om du använder myPrint på en offentligt tillgänglig dator. 

Säkerställ att loggar ut från Facebook, Microsoft eller Google när du lämnar datorn. Gör du inte 

det kan nästa användare få åtkomst till dina uppgifter. 
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Startsida 

När du har loggat in visas myPrints startsida. Denna sida ger dig åtkomst till funktioner som används 

ofta. De flesta talar för sig själva, men en del av dem kan behöva förklaras närmare. 

1 Visar sidan myProfile. Låter dig justera dina personliga myPrint-inställningar.. Se även Min profil 

2 Visar villkoren som gäller för dig 

3 Tar dig tillbaka till denna sida 

4 Visar en Post-it som låter dig ändra ditt myPrint-ID. (Detta ID är en kod som anpassar IPP-

skrivardrivrutinen efter olika personer.). Se även Ändra och aktivera ditt myPrint-ID 

 

Knappar 

* Installera skrivare Installera en skrivare med knappen "Ladda ner 

skrivardrivrutin". 

* Köp kredit Köpa utskriftskredit 

* Kupong till kontanter Lösa in kuponger 

* Prislista Prislista 

* Prislista Skriv ut via reproavdelningen 
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Utskrift via webbuppladdning (webbutskrift) 

Du kan skriva ut ett dokument genom att ladda upp det till myPrint. 

Steg 

1 Logga in på webbplatsen myPrint. 

2 Välj dokumentet genom att klicka på knappen "Välj fil", välj lämpliga utskriftsinställningar och 

klicka på "Skriv ut". 

3 Hämta din utskrift vid skrivaren. 

Se även 

* Dokumenttyper som stöds 

* Hämta dina utskrifter vid skrivaren. 
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Utskrift via e-post (e-postutskrift) 

Du kan skriva ut dokument genom att e-posta dem till myPrint. Du kan skriva ut ett e-postmeddelande 

som har ett eller flera bifogade dokument utan att behöva logga in. 

Steg 

1 Skapa ett e-postmeddelande och bifoga dokument som du vill skriva ut. 

2 Skicka till din organisations förkonfigurerade myPrint-e-postadress. 

3 Hämta din utskrift vid skrivaren. 

Anmärkningar 

* I vissa myPrint-miljöer är utskrift av texten i e-postmeddelandet inaktiverat. I dessa miljöer 

skriver myPrint endast ut bilagor. 

* På skrivaren känner du igen e-postmeddelandet genom ordet "[email]" följt av ämnet i e-

postmeddelandet. Om e-postmeddelandet inte har något ämne kommer myPrint att använda en 

tidsstämpel. 

Se även 

* Jag vill skriva ut ett dokument via e-post. Till vilken adress ska jag skicka det? 

* Hämta dina utskrifter vid skrivaren. 
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Skriv ut via reproavdelningen 

Ibland behöver dina dokument efterbehandlas på särskilda sätt. Andra gånger vill du göra många 

kopior på en gång. Då kan det vara en bra idé att skicka dokumentet till den interna reproavdelningen 

(eller interntryckeriet). På reproavdelningen finns det i regel maskiner av högre kvalitet som passar för 

specialutskrifter jämfört med en vanlig skrivare. Det kan också bli billigare att skriva ut stora upplagor 

på reproavdelningen. 

Steg 

1 Klicka på knappen ”Skriv ut via reproavdelningen”. 

2 Bläddra fram till dokumentet som du vill skriva ut. 

3 Klicka på knappen ”Ladda upp”. Observera att dokumentet inte skickas då, så du har 

fortfarande möjlighet att kontrollera det eller ändra dina inställningar. 

4 Fyll i jobbiljetten med dina föredragna utskriftsinställningar. 

5 Klicka på knappen för att verifiera dokumentets kvalitet. Observera att myPrint konverterar alla 

icke-PDF:er till PDF-dokument. Det här steget gör det möjligt att kontrollera att konverteringen 

fungerat som avsett. 

6 Klicka på knappen ”Skicka till reproavdelningen”. 

7 Hämta utskriften från reproavdelningen. 

Anmärkningar 

*  Funktionen Skriv ut via reproavdelningen fungerar endast när det finns en intern reproavdelning 

(och när din organisation aktiverat funktionen). 

* När du skickar ett dokument till reproavdelningen får du ett e-postmeddelande med ett 

jobbiljettnummer. Använd det här numret som referens om du måste kontakta personalen på 

reproavdelningen för att fråga om statusen för ett visst utskriftsjobb. 
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Utskrift via myPrint Desktop 

"myPrint Desktop" är ett Windows-program som låter dig skriva ut dokument utan att logga in på 

myPrint. 

När du har installerat det på din dator kan du skriva ut dokument genom att välja dem i Utforskaren i 

Windows och använda funktionen högerklick (Skicka till ► myPrint Desktop) för att skriva ut dem. 

Steg 

1 Välj ett eller flera dokument i Utforskaren i Windows och högerklicka på "myPrint Desktop" eller 

starta "myPrint Desktop" via ikonen på ditt skrivbord. 

2 Klicka på "Skriv ut valda filer". 

3 Hämta dina utskrivna dokument på en av de tillgängliga skrivarna 

Anmärkningar 

* Du kan även öppna myPrint Desktop från startmenyn och "dra och släppa" filer i området "Filer" 

på myPrint Desktop eller bläddra efter filer som du vill skriva ut. 

* Du kan välja utskriftsinställningar för varje fil eller för en undergrupp av valda filer. Håll Ctrl-

knappen nedtryckt för att välja flera dokument. 

* Begränsning: du kan inte skriva ut öppna dokument. När du försöker göra det får du 

meddelandet "Gick inte att skicka filer". 

Se även 

* Installera och konfigurera myPrint Desktop 
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Utskrift med skrivardrivrutinen 

På en dator med operativsystemen Windows, Mac eller Linux kan du skriva ut direkt från valfri 

applikation till myPrint. Detta kräver att du har installerat "myPrint-skrivaren". Beroende på myPrint-

konfigurationen gäller ett av följande alternativ: 

Steg 

1 På startsidan finns knappen "Installera skrivare" för automatisk installation. Beroende på 

myPrint-konfiguration möjliggör detta automatisk installation av skrivaren eller nedladdning av ett 

installationsprogram för skrivaren. 

Se även 

* Installera en skrivare med knappen "Installera skrivare" på startsidan 

* Installera en skrivare med knappen "Ladda ner skrivardrivrutin". 
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 Ricoh myPrint IPPS Printer Extension 

Det är enkelt att skriva ut från valfri webbläsare i Chrome OS och Chromebook med Ricoh myPrint 

IPPS Printer Extension. Tillägget ger utskriftsfunktioner i webbläsaren för din Google Chrome OS 

Desktop eller Chromebook-enhet. Om du finns i en organisation som precis har fått Ricoh myPrint 

installerat, kan du bara lägga till tillägget i din Chromebook eller webbläsare i Chrome OS. Du kan 

välja skrivaren Ricoh myPrint IPPS i utskriftsmenyn och börja skriva ut. 

Tre alternativ för att lägga till tillägget i din webbläsare för din Chrome OS Desktop eller 

Chromebook: 

1 Sök efter skrivaren Ricoh myPrint IPPS i Chrome Web Store och lägg till tillägget. 

2 Installera den från din organisations Ricoh myPrint-webbplats genom att välja alternativet 

"Installera skrivare" och välja operativsystemet "Chrome/ChromeOS". 

3 Klicka på appens symbol längst ned på inloggningssidan på din organisations Ricoh myPrint-

webbplats (om den är aktiverad) och lägg till tillägget. 

Anmärkningar 

* Ricoh myPrint IPPS Printer Extension kan användas som en alternativ lösning för Google Cloud 

Print (GCP) (inaktuell från och med januari 2021). 

Se även 

* Vad är ett myPrint-ID? 
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Hämta dina utskrifter vid skrivaren. 

myPrint skickar dokument som du skriver ut till Follow you-systemet. Du kan hämta din utskrift vid 

valfri skrivare som är ansluten till Follow you-systemet. 

Steg 

1 Logga in på skrivaren. Det finns flera sätt att göra det på beroende på konfigurationen av Follow-

you-systemet. 

- Med din bricka 

- Med dina Windows-uppgifter 

- Med ditt användar-ID som du fick via e-post när du skapande ditt myPrint-konto. 

2 Skrivaren visar ditt/dina utskriftsjobb. Du kan välja och skriva ut dem. 

Anmärkningar 

* Om du arbetar i en miljö där man betalar för utskrifter måste du ha tillräckligt med utskriftskredit 

för att få skriva ut. 

* Om du har skickat ett dokument via e-postutskrift kan du känna igen e-postmeddelandet genom 

ordet "[email]" följt av ämnet i e-postmeddelandet. Du kan känna igen bilagorna i e-

postmeddelandet på deras filnamn. Om e-postmeddelandet inte har något ämne kommer 

myPrint att använda en tidsstämpel. 

* Utskriftsjobb som inte skrivs ut tas bort från Follow-you-systemet efter en tid. 

Se även 

* Jag måste identifiera mig vid skrivaren men jag har glömt mitt användar-ID. Vad ska jag göra? 

* Jag har skickat ett dokument till skrivaren via myPrint. Varför skrivs det inte ut? 

*  Vad är ett Follow-you-system? 

* Vad är ett användar-ID? 
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Min profil 

Klickar du på länken "Min profil" kommer du till en sida där du kan justera dina personliga myPrint-

inställningar. 

 

Knappar 

 Knapp Beskrivning/Referens 

* Installera myPrint Desktop Installera och konfigurera "myPrint Desktop" 

* Utskriftsinställningar Denna funktion låter dig justera dina utskriftsinställningar. 

* Ändra ditt myPrint-ID Ändra och aktivera ditt myPrint-ID 

* Ändra din primära PIN-kod Ändra ditt användar-ID 

* Ändra ditt lösenord Denna funktion låter dig ändra ditt lösenord 

* Hantera e-postadresser Hantera e-postadresser 

* Stäng ditt konto Stänga ditt myPrint-konto 

* Change alerts This function lets you change alert levels 

* Transaktionshistorik: Endast för 

system med betalda utskrifter: visar 

köp av krediter och korrigeringar. 

On a system with paid printing only: shows credit purchases 

and credit corrections. 

* Print history This function displays your printing activities 

 



 

 15 V2.20R1 

 

Internal 

Ändra ditt användar-ID 

Om du vill hämta ditt dokument vid skrivaren - och du inte har någon bricka - kan du autentisera dig 

med ditt användar-ID. Du har fått detta ID via e-post när du skapade ditt myPrint-konto. Om du har 

tappat bort det kan du ändra det genom att begära ett nytt. 

Steg 

1 Logga in på webbplatsen myPrint. 

2 Välj "Min profil" och klicka på "Ändra användar-ID". 

3 Klicka på knappen "Skicka mig ett nytt Användar-ID". myPrint skickar ett nytt användar-ID till den 

primära e-postadressen på ditt myPrint-konto. 

Anmärkningar 

* Beroende på vilket Follow-you-system som används kan detta kallas på olika sätt. Det kan kallas 

"PIN", "Primär PIN-kod" eller något annat. 

Se även 

* Vad är ett Follow-you-system? 

* Vad är ett användar-ID? 
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Köpa utskriftskredit 

För utskrift behöver du utskriftskredit. myPrint låter dig köpa utskriftskredit via en betaltjänst. 

Steg 

1 Logga in på webbplatsen myPrint. 

2 Klicka på knappen "Köp kredit". 

3 myPrint visar en vy med olika betalningsalternativ 

4 myPrint dirigerar dig till en webbplats med en betalningstjänst som stöds. Här kan du slutföra 

köpet. Därefter kommer du att dirigeras tillbaka till myPrint. Observera: Om det finns fler än en 

aktiv betalningstjänst väljer du den som gäller för dig. 

5 Om transaktionen lyckades kommer du att se det på din utökade kredit. 

Anmärkningar 

* Beroende på angiven maxnivå för kredit kan ett eller flera höjningsalternativ vara inaktiverade. 

* Transaktionsskärmen låter dig se din betalningshistorik. Om en transaktion inte slutfördes 

korrekt kommer du att se det här. 

* När din kredit sjunker under angiven miniminivå skickar myPrint ett e-postmeddelande till dig för 

att påminna dig om att fylla på. Du kan justera denna miniminivå via funktionen "Ändra 

varningar" på webbplatsen myPrint.  

Se även 

* Hur mycket kostar denna utskrift? 

* Påminnelse för utskriftskredit 

* Var ser jag hur många utskriftskrediter som återstår? 

* Vad är en betaltjänst? 
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Hantera e-postadresser 

Du kanske vill skriva ut via e-post från flera e-postadresser. För att göra det måste du underrätta 

myPrint om vilka e-postadresser du vill länka till ditt myPrint-konto. 

Steg 

1 Logga in på webbplatsen myPrint. 

2 Välj "Min profil" och klicka på "Hantera e-postadresser". 

3 Ange upp till fem extra e-postadresser och klicka på knappen "Spara". myPrint bekräftar om du 

är ägare till dessa e-postadresser genom att skicka ett e-postmeddelande med en 

bekräftelselänk i till varje adress. 

4 Öppna e-postmeddelandet från myPrint (du hittar det i inkorgen under angiven e-postadress) 

och klicka sedan på bekräftelselänken. myPrint registrerar denna adress som en extra e-

postadress. Du kan nu skicka utskriftsjobb via denna e-postadress. Bekräftade myPrint-e-

postadresser är markerade med denna symbol: ✓ 

Anmärkningar 

* Du kan avlänka länkade e-postadresser genom att klicka på papperskorgen: . 

Se även 

* Jag förväntade mig ett meddelande från myPrint men jag har inte fått något. Varför är det så? 

* E-postutskrift 
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Lösa in kuponger 

Du kan uppgradera din utskriftskredit med en viss typ av kuponger. De är ett alternativ till att köpa 

utskriftskredit via en betaltjänst, om din organisation använder detta alternativ, vill säga. Om så är 

fallet finns det en knapp tillgänglig där du kan lösa in kuponger. 

Steg 

1 Logga in på webbplatsen myPrint. 

2 Klicka på knappen "Kupong till kontanter" på startsidan. 

3 Ange numret som står angivet på kupongen och klicka sedan på "Kupong till kontanter". 

myPrint utökar din utskriftskredit med beloppet som står angivet på kupongen. 

Anmärkningar 

* Om din organisation använder kuponger kan du även lösa in din kupong med myPrint-appen. Se 

även myPrint-app 
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Prislista 

Du kan få en översikt över hur mycket det kostar att skriva ut (och kopiera eller skanna). 

Steg 

1 Klicka på knappen "Prislista" på startsidan. myPrint visar prislistan som gäller för din 

organisation. 

Anmärkningar 

* Det totala priset för ditt aktuella jobb beräknas utifrån valda inställningar som enkel-/dubbelsidigt 

eller A4/A3-papper. 

* Denna funktion är inte tillgänglig - eller tillämplig - i en icke-betalande utskriftsmiljö. 

Se även 

* Köpa utskriftskredit 

*  Påminnelse för utskriftskredit 
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Ändra varningar 

myPrint kan påminna dig - via e-post - om att din utskriftskredit har sjunkit under ett angivet 

minimivärde. Kom ihåg att du inte kan skriva ut när du har otillräckligt med utskriftskredit. På denna 

sida kan du ange detta minimivärde. 

Steg 

1 Logga in på webbplatsen myPrint. 

2 Välj "Min profil" och klicka på "Ändra varningar". 

3 Välj önskat värde och klicka på "Spara". 

Anmärkningar 

* Om du inte vill ta emot några varningar om att värdet har sjunkit under minimivärdet kan du ange 

detta värde till noll. 
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Utskrift via myPrint-appen 

Funktioner som används ofta finns tillgängliga via myPrint-appen som finns för Android, iOS och 

Windows Phone. 

1 Ansluta till myPrint-servern 

Appen måste vara ansluten till myPrint-servern. Du måste ange webbadressen till myPrint-

servern i appen. 

Ange webbadressen till myPrint-servern i webbadressfältet på sidan för serverkonfiguration. Din 

organisation kan informera dig om denna webbadress. Istället för att ange webbadressen 

manuellt kan du kanske skanna QR-koden med din enhets QR-kodskanner. Om så är möjligt har 

din organisation publicerat denna QR-kod någonstans. 

2 Skapa ett myPrint-konto 

Om du inte har ett myPrint-konto än ska du begära ett. När du har begärt ett kommer myPrint att 

skicka dig ett e-postmeddelande med en bekräftelselänk. Du måste bekräfta att du verkligen 

begärt ett konto. Du kan använda detta konto på appen samt på webbplatsen myPrint. 

Företagskonton använder sig av företagsuppgifter för att logga in. 

3 Logga in 

Logga in med uppgifterna du angav när du skapade ditt myPrint-konto. 

Om du glömt ditt lösenord kan du begära att ändra det - såvida inte dina användaruppgifter 

hanteras av din organisation. 

 

4 Utskrift via appen 

4.1 Dela dokument och skriv ut 

I flera applikationer är det möjligt att "dela" ett dokument med myPrint och sedan skriva ut det. 

4.2 Välj en fil och skriv ut 

Med Android- och Windows Phone-appen kan du bläddra till dina dokument i appen och skriva 

ut dem med appen. På iOS-appen är bläddring begränsat. På en sådan enhet kan du endast 

bläddra till bilder och skriva ut dem. 

4.3 Utskrift av bilder 

Du kan ta bilder och skriva ut dem. 

4.4 Utskriftsinställningar 

Som standard kommer appen att använda utskriftsinställningarna som definierats på 

webbplatsen myPrint. Du kan ändra dem och ange andra värden. 
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5 Kontoinställningar 

På den här sidan kan du göra en rad olika kontorelaterade ändringar. 

5.1 Köpa utskriftskredit 

För att skriva ut behöver du utskriftskredit. Du kan köpa kredit via myPrint och betala med en 

betalningsmetod online. 

Logga in på webbplatsen myPrint och använd knappen "Köp kredit". 

Klicka på knappen "Köp kredit" och följ instruktionerna. 

5.2 Lösa in kuponger 

Välj "Kupong till kontanter". 

Ange "Kupongkoden" och klicka på "Skicka". myPrint kommer att uppgradera din utskriftskredit. 

5.3 Change password 

Gives the ability to change your myPrint login password. 

Note:  In cases when your password is not managed by myPrint this function will not be 

available. 

5.4 Change language 

Gives the ability to change the language of the app to a more appropriate one for you. 

Note: The available languages are managed by the myPrint administrator 
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Dokumenttyper som stöds 

myPrint kan skriva ut följande typer av dokument 

Filändelse Beskrivning 

doc, docx, rtf, odt Ordbehandlare (t.ex. Microsoft Word) 

xls, xlsx, ods Kalkylblad (t.ex. Microsoft Excel) 

ppt, pptx, odp Presentationer (t.ex. Microsoft PowerPoint) 

pdf PDF - Portable Document Format 

xps, oxps XPS är ett alternativ till PDF 

bmp, gif, jpg, jpeg, png, tif, tiff Bildtyper 

txt Vanlig text (t.ex. Notepad-filer) 

zip Zippade filer av typ som stöds (kapslade zip-filer 

stöds inte) 

vsd, vsdx Visio 
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Installera en skrivare med knappen "Ladda ner 

skrivardrivrutin". 

Steg 

1 Klicka på knappen "Ladda ner skrivardrivrutin" på myPrints startsida. 

Systemet visar då en dialogruta där du kan välja ett paket med en skrivardrivrutin (Windows x64, 

Windows x86, OSX/macOS, Linux). Observera att det alternativ som passar för din dator är 

förvalt. 

2 Klicka på knappen ”Ladda ner paket”. Valt paket kommer att laddas ner. 
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Ändra och aktivera ditt myPrint-ID 

Du kan ändra ditt myPrint-ID, t.ex. om du tror att någon missbrukar ditt konto. Du måste konfigurera 

skrivardrivrutinen för den installerade myPrint-skrivaren med ditt myPrint-ID. Detta nummer skiljer sig 

åt för varje myPrint-användare. 

Steg 

1 Hitta ditt myPrint-ID på Post-it-lappen på startsidan på webbplatsen myPrint. 

myPrint visar det när du klickar på den. 

2 På din Windowsdator, öppna "Kontrollpanelen" och välj "Enheter och skrivare". 

3 Högerklicka på den nyligen installerade skrivaren  

"myPrint......."  

och välj "Utskriftsinställningar".  

 

Klicka på "Detaljer...". 

4 Windows öppnar följande dialogruta. 

Skriv (eller klistra in) ditt personliga myPrint-ID i fältet användar-ID och dubbelklicka på "OK". Du har 

nu aktiverat ditt myPrint-ID och myPrint-skrivaren är klar att användas. 

Anmärkningar 

* Dessa steg måste utföras annars kommer inte dina utskriftsjobb att komma fram till skrivaren. 

* Om du ändrar ditt myPrint-ID kommer inte längre ditt gamla myPrint-ID att vara giltigt. Om du 

försöker skriva ut med drivrutinen som innehåller din gamla kod kommer inte dina dokument att 

skrivas ut. 

* Om du använder en Linuxdator måste du ladda ner PPD-filen igen och konfigurera skrivaren 

med den. 

Om du använder en Windows- eller Mac-dator kan du ändra koden i drivrutinen. 
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Installera och konfigurera "myPrint Desktop" 

myPrint Desktop är ett verktyg (endast Windows) för att skicka dokument till myPrint. Här beskriver vi 

hur du installerar det på din dator. 

Steg 

1 På startsidan på webbplatsen myPrint, väljer du "Min profil". 

2 Klicka på "Ladda ner myPrint Desktop" för att ladda ner ett installationsprogram till din dator. 

3 Dubbelklicka på den nedladdade filen. En guide kommer att hjälpa dig genom installationen. 

4 När det är installerat gå till: Start ► Alla program ► Ricoh myPrint Desktop. 

Konfigurera myPrint Desktop enligt följande: 

1 Ange webbplatsadressen för myPrint. 

2 Ange användarnamn och lösenord för myPrint. 

Anmärkningar 

* Du kan behöva ange särskilda inställningar för proxyservern. Om du är osäker på vilka värden 

som är korrekta frågar du din myPrint-administratör. 

* Du kan bara använda myPrint Desktop om din organisation stöder denna funktion. 

 

Se även 

* Utskrift via myPrint Desktop. 

*  Hur vet jag vilken webbadress myPrint har? 
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Vanliga frågor och svar 

• Varför måste jag ha ett myPrint-konto? • Hur mycket kostar denna utskrift? 

• Jag förväntade mig ett meddelande från 

myPrint men jag har inte fått något. Varför 

är det så? 

• Jag skickade ett e-postmeddelande till 

myPrint. Varför skrivs texten i meddelandet 

inte ut? 

• Jag vill aktivera mitt myPrint-konto men jag 

hittar inte e-postmeddelandet med 

aktiveringslänken. Vad ska jag göra? 

• Jag vill skriva ut ett dokument via e-post. 

Till vilken adress ska jag skicka det? 

• Jag vill logga in på myPrint men jag har 

glömt mitt lösenord. Vad ska jag göra? 

• Varför loggas jag automatiskt ut från 

myPrint? 

• Jag har skickat ett dokument till skrivaren 

via myPrint. Varför skrivs det inte ut? 

• Jag har skickat en Zip-fil till skrivaren via 

myPrint. Varför skrivs den inte ut? 

• Jag försökte ändra mitt lösenord men det 

gick inte. Varför kan jag inte ändra det? 

• Jag måste identifiera mig vid skrivaren men 

jag har glömt mitt användar-ID. Vad ska jag 

göra? 

• Jag har upprepade gånger angett fel 

användaruppgifter och nu kan jag inte 

använda myPrint-appen längre. Vad ska 

jag göra? 

• Varför måste jag fylla i en CAPTCHA-ruta 

när jag har skrivit in fel lösenord eller 

skapar mitt myPrint-konto? 

• Varför skapar myPrint inte mitt myPrint-

konto? 

• Var ser jag hur många utskriftskrediter som 

återstår? 

• Jag har tappat bort min bricka. Vad ska jag 

göra? 

• Hur kan jag använda särskilda 

utskriftsinställningar vid utskrift via "e-

postutskrift"? 

• Hur vet jag vilken webbadress myPrint har? • Jag måste acceptera "villkoren". Vilka 

villkor? 

• Vad är ett Follow-you-system? • Vad är en popup-blockerare? 

• Vad är ett användar-ID? • Vad är en betaltjänst? 

• Vad är ett myPrint-ID? •  

 

Varför måste jag ha ett myPrint-konto? 

Ett antal myPrint-funktioner kräver att du har ett. I synnerhet när du ska betala för dina utskrifter 

måste du kunna uppgradera din kredit. Du behöver även ha ett myPrint-konto om du vill skriva ut från 

flera e-postadresser. 

Se även: 

- Hantera e-postadresser 

- Skapa ett myPrint-konto 
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Jag förväntade mig ett meddelande från myPrint men jag har inte fått något. Varför är det så? 

Du förväntade dig ett meddelande från myPrint men du kunde inte hitta det i din inkorg. Ditt e-

postsystem kan ha skickat det till din skräppost. Detta kan hända med e-postmeddelanden som 

innehåller en länk. När du hittar e-postmeddelanden från myPrint i din skräppost kan du flytta dem till 

din vanliga inkorg och sedan klicka på länken. 

Jag vill aktivera mitt myPrint-konto men jag hittar inte e-postmeddelandet med 

aktiveringslänken. Vad ska jag göra? 

Om du har skapat ett myPrint-konto men tappat bort aktiveringsmeddelandet som skickades av 

myPrint kan du få ett nytt aktiveringsmeddelande genom att upprepa stegen för att få ett myPrint-

konto. När du försöker logga in på ditt konto som inte är aktiverat kan du även klicka på länken för att 

skicka aktiveringsmeddelandet igen. 

Se även:Skapa ett myPrint-konto. 

Jag vill logga in på myPrint men jag har glömt mitt lösenord. Vad ska jag göra? 

När du vill logga in på myPrint men har glömt ditt lösenord kan du klicka på länken "Glömt lösenord" 

på inloggningssidan. myPrint ber dig att ange din e-postadress och skickar därefter ett e-

postmeddelande med en länk till dig. När du fått detta e-postmeddelande klickar du på länken för att 

ange ett nytt lösenord. 

Hur vet jag vilken webbadress myPrint har? 

Adressen skiljer sig åt för varje organisation som använder myPrint. Din organisation kommer att 

informera dig om denna adress. 

Varför skapar myPrint inte mitt myPrint-konto? 

myPrint-administratören kan exkludera e-postadresser med vissa domännamn - av säkerhetsskäl - 

(t.ex. @hotmail.com). Försöker du skapa ett konto med en sådan e-postadress kommer myPrint 

informera dig om att det inte är tillåtet. 

Jag måste acceptera "villkoren". Vilka villkor? 

Du kan läsa dessa villkor när du skapar kontot. När du redan har ett myPrint-konto kan du läsa dem 

genom att klicka på länken "Villkor" på startsidan. 

Jag har skickat ett dokument till skrivaren via myPrint. Varför skrivs det inte ut? 

Möjliga orsaker: 

- Efter en tid tar Follow-you-systemet automatiskt bort utskriftsjobb. 

- Ditt dokument kanske är av en typ som inte stöds. 

- Ditt dokument kanske är för stort. 

- Du kanske inte har tillräckligt med utskriftskredit. 

När du skickade dokumentet via e-post skickade myPrint ett meddelande till dig som beskrev varför 

dokumentet inte kunde skrivas ut. 

Se även: Vad är ett Follow-you-system? 



 

 29 V2.20R1 

 

Internal 

Jag försökte ändra mitt lösenord men det gick inte. Varför kan jag inte ändra det? 

Du kan endast ändra ditt lösenord när det hanteras av myPrint. Så är inte alltid fallet. Om du loggar in 

på myPrint med uppgifter som tillhör ett annat system (t.ex. Active Directory, Facebook, Google ...) 

kan myPrint inte ändra det. Du måste logga in på systemet som hanterar dessa uppgifter. 

Varför måste jag fylla i en CAPTCHA-ruta när jag har skrivit in fel lösenord eller skapar mitt 

myPrint-konto? 

Detta är en säkerhetsåtgärd som gör att automatiserade system (robotar) inte får tillgång till myPrint 

genom att upprepade gånger skicka kommandon till myPrint. 

Vad är ett användar-ID? 

Ett användar-ID är en kod som autentiserar dig vid skrivaren. 

Vad är ett myPrint-ID? 

Ett myPrint-ID är en kod som gör IPP-skrivardrivrutinen personlig. När du använder IPP-utskrift måste 

du konfigurera det i skrivardrivrutinen. 

Jag måste identifiera mig vid skrivaren men jag har glömt mitt användar-ID. Vad ska jag göra? 

Du kan begära ett nytt användar-ID. Det beror dock på Follow-you-systemet hur detta attribut 

anropas. 

Se även:Ändra ditt användar-ID. 

Jag har upprepade gånger angett fel användaruppgifter och nu kan jag inte använda myPrint-

appen längre. Vad ska jag göra? 

myPrint kommer att låsa ett konto i några minuter efter upprepade, misslyckade försök att logga in 

med ogiltiga användaruppgifter. 

Hur mycket kostar denna utskrift? 

Det beror på ditt myPrint-system. Du kan få en uppfattning genom att titta på prislistan. 

Jag skickade ett e-postmeddelande till myPrint. Varför skrivs texten i meddelandet inte ut? 

myPrint kan ha konfigurerats så att endast bilagor skrivs ut. 

Jag vill skriva ut ett dokument via e-post. Till vilken adress ska jag skicka det? 

Denna adress har valts av din organisation. Din organisation kommer att ge den till dig. 

Varför loggas jag automatiskt ut från myPrint? 

myPrint loggar automatiskt ut dig från myPrint efter en viss tids inaktivitet (cirka 15 minuter). Detta gör 

att ingen annan som hittar din dator får åtkomst till ditt konto. 
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Jag har skickat en Zip-fil till skrivaren via myPrint. Varför skrivs den inte ut? 

myPrint låter dig skriva ut innehåll från Zip-filer. Men inte om de innehåller för många filer eller om de 

innehåller filer som myPrint inte kan skriva ut. Zip-filen får inte innehålla inbäddade Zip-filer. 

Se även: Dokumenttyper som stöds 

Var ser jag hur många utskriftskrediter som återstår? 

Din aktuella utskriftskredit visas i det övre högra hörnet på startsidan (sidan som visas efter att du 

loggat in). 

Jag har tappat bort min bricka. Vad ska jag göra? 

Det beror på hur din organisation har ordnat det. Du kan behöva blockera din bricka på en extern 

webbplats eller ringa helpdesk. myPrint erbjuder dig möjligheten att återställa din PIN-kod (via Min 

profil). Om ditt bricknummer i Follow-you-systemet är på samma plats som PIN-koden kommer 

myPrint att skriva över denna kod. 

Hur kan jag använda särskilda utskriftsinställningar vid utskrift via "e-postutskrift"? 

När du skriver ut via e-post (e-postutskrift) kan du inte välja utskriftsinställningar (färg/svartvit, enkel-

/dubbelsidig utskrift, häftning). Du kan däremot justera dina standardinställningar (via Min profil). 

Se även: Utskrift via e-post (e-postutskrift) 

 Vad är en popup-blockerare? 

En popup-blockerare (kallas ibland popup-dödare) är ett program som hindrar popup-fönster från att 

visas i användarens webbläsare (källa: WhatIs.com). 

Vad är ett Follow-you-system? 

Detta är systemet mellan myPrint och de fysiska skrivarna. Det låter dig hämta dina utskrifter vid valfri 

ansluten skrivare. 

Vad är en betaltjänst? 

En betaltjänst (PSP) erbjuder onlinebutiker tjänster för att ta emot elektroniska betalningar via en rad 

olika betalningsmetoder, inklusive kreditkort, bankbaserade betalningar som exempelvis autogiro, 

banköverföring och realtidsbanköverföring baserad på direktansluten bankverksamhet (källa: 

Wikipedia). 

På inloggningsskärmen finns det en lista med namnet ”Domän”. Vad ska jag skriva här? 

I den här listan ska du ange vilken domän du jobbar i. En domän består av en (under)uppsättning av 

användare. Din organisation kan informera dig om vilken domän du tillhör. Namnen är i regel 

beskrivande. 

 


