
HVORDAN 

printe mange opgaver ud på én gang – uden at skulle åbne hver opgave i word: 

Man kan lægge dem på et USB-stik…., men man kan også:  

1. Download opgaverne fra Lectio til din egen pc. 

2. Gå ind på skolens hjemmeside og klik på IT OG GENVEJE. 

3. Rul ned, og vælg PRINT-PORTALEN (ELEV-PRINT). 

4. Klik på det øverste link på siden. 

5. Log ind med dit SG-login (brugernavn fra unilogin + den kode, som du anvender til din pc) 

Nu er du inde på printportalen 

6. Vælg UPLOAD JOB i venstre sides menu, og klik på den grønne SELECT FILES. 

7. Find på din egen pc de dokumenter, du vil printe.  

8. Upload alle filer på én gang således:  

a. Marker den første fil i rækken, og tryk dernæst på SHIFT og hold den nede, mens du 

med den anden hånd trykker på PIL NED, indtil du har markeret de ønskede filer.  

b. Klik på ÅBN. Nu uploades alle filerne til printportalen 

9. Tilbage på printportalen kan du nu se rækken af filer, som du er på vej til at uploade, men 

de er ikke uploadet endnu. Først skal du lige tage stilling til, om du 

a. vil printe ud kun i sort-hvid? Så skal du på hvert dokument klikke af i BLACK AND 

WHITE 

b. vil printe bæredygtigt ud på begge sidder? Og det vil du selvfølgelig gerne, Så skal 

du på hvert dokument klikke af i DUPLEX.. 

10. Så er du klar til at trykke på den blå UPLOAD nederst under filerne. Og den melder så, at 

filen nu er uploadet. 

11. Tryk på DASHBOARD i venstre sides menu. Nu kan du se de filer, der er klar til at blive 

skrevet ud OG…du kan nu også se dem på kopimaskinens FOLLOWME.  

12. Marker alle filerne i displayet og tryk print      Fantastisk! 

 


