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Skolens printere m.m. på private PC’er. 

(Win 8 og 10) 

 

Hvis man vil kunne udskrive fra sin egen PC, skal PC’en først være på det rigtige trådløse net. Der er 2 man 

kan vælge i mellem. 

Et gæstenet (EUCNVS-Guest), som giver adgang til Internettet, uden brug af koder. De fleste maskiner vil 

automatisk fange det. 

Et ”skolenet” (EUCNVS-Wireless), som også giver adgang til Internettet, men altså også til printere og f.eks. 

ordbøger. Det kræver en kode. 

Find ikonet for det trådløse net på din PC, og klik på det, så får du en liste over de trådløse net PC’en kan 

”se”. De viste billeder er taget fra en Win 10 maskine. 

 

 

Klik på det net du gerne vil tilsluttes. 

Når du prøver at tilslutte til Eucnvs-Wireless første gang, vil der komme en logon-boks. Er du elev, skal du 

logge på med dit Uni-login. Er du ansat skal du logge på med de samme koder, som du bruger til skolens 

øvrige systemer. 
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Hvis du vil udskrive på skolens printere, skal du installere et lille program. Gå ind på internet-adressen 

www.esis.dk. Her skal du klikke på Download og derefter på ikonet over ESIS_MAP_DRIVES. 

Klik på Kør og der efter på  Next to gange og derefter Install. Måske kommer der en boks, du skal svare Ja 

til, og til slut skal du klikke Finish. 

Nu fremkommer nedenstående boks. 

 

Udfyld boksen med EUC Nordvestsjælland og den afdeling du går på. Hvis du sætter et mærke i 

afkrydsningsfeltet ”Gem indstillinger”, slipper du for denne boks næste gang du skal på. 

 

Klik OK. 

 

Indtast dit brugernavn og din adgangskode og klik ”Forbind”. 

http://www.esis.dk/
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Når du har logget på får du ovenstående boks. 

Klikker du på den nederste grønne knap får du adgang til skolens printere.  

 

Find printeren med navnet EUCNVS og dobbeltklik på ikonet. Installationen af den ønskede printer starter. 

 

 

 

 

 

  

Printerknap 
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Når installationen er færdig, fremkommer følgende boks, og PC’en er nu klar til at udskrive. 

 

 

Når man har installeret printeren EUCNVS, kan man skrive ud på alle skolen kopi-printere. Når man har 

udskrevet et dokument til EUCNVS, går man efterfølgende hen til den kopi-printer, som man gerne vil 

udskrive på, og sætter fingeren på skærmen. Man kan herefter logge på med sin almindelige kode. Det vil 

sige Uni-login, hvis du er elev. Tryk på ”knappen” Follow-You Printing og derefter på ”knappen” Udskriv. Er 

du ansat, kan du selvfølgelig bruge dit kort. 

 

Under installationen har programmet lagt et ikon på skrivebordet. 

 

Når du efterfølgende vil benytte skolens printere, skal du sikre dig at din PC er forbundet til Eucnvs-

Wireless, og derefter starte ESIS Map drives på skrivebordet, og derefter logge på den lille boks. 

På den lille boks er der to grønne ikoner ud over ikonet for printerne, nemlig et der hedder P, som er dit 

personlige drev her på skolen, og et der hedder R, som er et fælles-drev. Hvis du skal bruge R-drevet, vil 

dine undervisere fortælle dig det. 

 

Venlig hilsen 
IT-Service. 


