Kopiëren en printen bij de AHK
De AHK heeft een centraal contract afgesloten voor kopieer- en printapparatuur. Er is gekozen voor
twee typen multifunctionals die A4 en A3 kunnen printen in kleur en zwart-wit. In sommige gevallen
kan men een tafelprinter bestellen (A4).
Printers die door de faculteit worden aangeschaft buiten het contract worden niet op het netwerk
aangesloten door de afdeling ICT. Andere soorten printers en formaten (A0, A1) en plotters zijn alleen
beschikbaar als de faculteit daarvoor heeft gekozen. Indien de faculteit een dergelijke printer of plotter
aanschaft, is het raadzaam om voor de aanschaf al contact met ICT op te nemen om te zien of de
apparatuur compatable is met de systemen en het netwerk.

Printen
Er zijn bij de AHK de volgende standaard instellingen voor printen, waarbij rekening is gehouden met
duurzaamheid:
• standaard zwart-wit (als je in kleur wilt printen moet je dit specificeren via Eigenschappen);
• standaard dubbelzijdig (als je enkelzijdig wilt printen moet je dit specificeren via
Eigenschappen).
Er zijn twee soorten multifunctionals:
• multifunctionals die zowel kleur als zwart-wit printen (AHK-MFP-KLEUR);
• multifunctionals die alleen zwart-wit printen (AHK-MFP-ZWARTWIT).
In het kader van gebruik en beheer bestaan de volgende afspraken over het printproces:
• follow me-printen: een printopdracht kan bij elke willekeurige printer in het netwerk (binnen de
hele AHK) worden opgehaald;
• betaald printen: studenten en medewerkers betalen om te kunnen printen (al dan niet op
budget). Prijzen verschillen voor zwart-wit en kleur.
• printen on demand: in het kader van duurzaamheid en beveiliging komt een printopdracht pas
uit de printer als een studenten- of medewerkerskaart is aangeboden. Tevens is het mogelijk
een printopdracht te stoppen door deze te blokkeren in het printportaal print.ahk.nl.

Kopiëren
Ook voor kopiëren gelden de volgende standaard instellingen:
• standaard zwart-wit;
• standaard dubbelzijdig.
Om te kunnen kopiëren moet je eveneens een studenten- of medewerkerskaart aanbieden.

Prijzen prints en kopieën
A4 zwart-wit € 0,03
A3 zwart-wit € 0,06
A4 kleur € 0,08
A3 kleur € 0,16

