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Kom godt i gang – begynd i Informationen 

 

For at printe og kopiere skal du registreres som bruger i vores  

print- og kopisystem. Henvend dig i Informationen og få oprettet et  

personligt kort til print og kopi med brugernavn (Cpr.-nr.) og  

adgangskode. Det koster 20 kroner i depositum for selve kortet. 
 

 

Priser for print/kopi: 

 

2 kr. A4 i sort/hvid 

3 kr. A3 i sort/hvid 

 

5 kr.  A4 i farver 

10 kr.  A3 i farver 

 

Du er altid velkommen til at spørge personalet, hvis du har brug for 

hjælp. 
 

Print fra bibliotekets computere 

Ønsker du at printe fra en af bibliotekets computere, vil du blive bedt 

om at logge på med dit brugernavn og adgangskode. Vælg, om du vil 

printe i sort/hvid eller i farve, og hvor mange kopier du ønsker at 

printe. Klik på ”ok” for at sætte dit dokument i kø. 

 

Du kan printe fra alle biblioteks computere. Stil dig ved printeren og 

scan kortet over kortlæseren. Det skal ske indenfor 48 timer. 

 

 



Brug kopimaskinerne 

 

Log på print- og kopisystemet ved at lægge dit print- og kopikort på 

kopimaskinens kortlæser. Tryk ”User Copier Functions” og derefter 

”Next”. Vælg på kopimaskinens display, hvor mange kopier du ønsker. 

 
NÅR DU ER FÆRDIG MED AT PRINTE/KOPIERE, SKAL DU HUSKE AT 

TRYKKE PÅ ”LOGOUT” PÅ DISPLAYET FOR AT LOGGE UD.  

Ellers kan andre bruge din konto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Print fra din egen computer 

Log på: https://bibprint.ballerup.dk.  

Du kan printe fra din egen computer, hvis den har netadgang  

- uanset om du befinder dig på biblioteket eller et andet sted. 

 

Log på printsystemet fra forsiden af bib.ballerup.dk og vælg 

”Webprint”. Klik på ”Send et job”, og vælg, enten SORTHVID_print  

eller FARVE_print. Klik på ”2. vælg printer og konto”. Vælg nu, hvor 

mange kopier du vil printe. Klik på ”3. upload”. 
Klik på ”gennemse”, (for at finde dit dokument) og klik på ”Upload og 

afslut” for at sætte dit dokument i kø. 

 

Det du sætter til print hjemmefra kan udskrives enten fra Ballerup 

Bibliotek, Skovlunde Kulturhus eller Kulturhuset Måløv.  

Det skal ske indenfor 48 timer. 

 

Du kan uploade og printe følgende filtyper: Word, Excel, Powerpoint 

og PDF. 

LOGOUT 

ved kopi 

LOGOUT 

ved print 



Få overblik via bib.ballerup.dk 

 

Fra forsiden af bibliotekets hjemmeside kan du logge på print- og  

kopisystemet og få en status med informationer om bl.a. dine  

tidligere print, balancen på din printkonto, og hvordan dine  

printaktiviteter påvirker miljøet. 
 

Du kan også 

 få overblik over din transaktionshistorik, det vil sige dine      

tidligere indbetalinger 
 

 se dokumenter, der venter på at blive printet 
 

 sætte penge ind på din printkonto (Du kan max sætte 500 kr. 

ind på kortet i alt) 
 

 bruge webprint – læs mere under afsnittet ”print fra din egen 

computer” 
 

 ændre dine brugeroplysninger 

 

HJÆLP 

Mister du dit kort, glemmer din adgangskode eller har problemer med 

at printe/kopiere, er du altid velkommen til at kontakte bibliotekets 
personale. 

 

 

 

 Ballerup Bibliotek        Skovlunde Kulturhus    Kulturhus Måløv   
 Banegårdspladsen 1    Bybjergvej 10        Måløv Hovedgade 60 

 2750  Ballerup     2740  Skovlunde     2760  Måløv 

 4477  3333          4477 2577      4477 2060 
ballerup-bibliotek@balk.dk            skovlunde-kullturhus@balk.dk    kulturhus-maaloev@balk.dk  


