Windows Printer Setup Instructies
Zorg ervoor dat je administratieve rechten hebt op je computer voordat je met de installatie
begint.

Let bovendien op de volgende punten die mogelijk problemen kunnen veroorzaken
1. Zorg dat je verbonden bent met het Microlab WiFi netwerk (wachtwoord: M!cr0l@b).
Microlab Guest is niet hetzelfde netwerk.
2. Als je gebruik maakt van een VPN of een verbinding met een extern bureaublad, zal je die
moeten loskoppelen, aangezien het alleen mogelijk is te verbinden met de printer als je
een directe verbinding hebt met het Microlab netwerk.
3. Als je handmatig een DNS server hebt opgezet, zal je geen verbinding kunnen maken met

de Microlab printers en presentatie software.
Tip: je kan testen of een van de problemen hierboven speelt door http://darkblue5.microlab.nl/ te
proberen te laden. Als dit niet lukt, ligt het aan een van de punten hierboven.

Stap 1. De Printer Drivers downloaden
Kyocera Printer Drivers

Stap 2. De PaperCut Client downloaden
Windows PaperCut Client
Stap 3. Pak de Printer Drivers uit.
Pak de drivers en PaperCut install uit door te dubbelklikken op de gedownloade bestanden van
Stap 1 en 2 en de mappen naar een locatie waar je het wil hebben te slepen. DOE NOG NIKS
met de setup bestanden of de drivers map.

Stap 4. De PaperCut Client installeren
a. Start de client-local-install.exe van de uitgepakte map
b. Je krijgt misschien een beveiligingswaarschuwing. Klik op ja als dat het geval is.
c. De PaperCut Installatie Wizard zal opstarten. Klik op Volgende.
d. Accepteer de EU Licentie Overeenkomst en klik op Volgende.
e. Bevestig de doelmap voor de installatie van de PaperCut software. Klik op Volgende.
f. Selecteer lokale installatie (voor alle gebruikers) en klik op Volgende.
g. Klik op installeren en ga door met de installatie of klik op terug als je nog instellingen wil
veranderen.
h. Start de Client op en dan moet verifieer mijn identiteit (Aanbevolen) aangevinkt zijn.
Klik op voltooien en de PaperCut Client zal opstarten.
i.

Vul je PaperCut gegevens in wanneer gevraagd.

Je kan je login gegevens vinden door in te loggen bij https://my.microlab-eindhoven.nl. De
gegevens staan dan links bovenaan de pagina, naast ons logo. Dit zijn dezelfde gegevens die je
nodig zal hebben als je bij de printer staat.

Stap 5. Voeg de printer toe
a. Ga naar het configuratiescherm.
b. Selecteer Apparaten en printers weergeven.
c. Klik op Een printer toevoegen.
d. Klik op Netwerkprinter toevoegen of De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst en
klik op volgende (afhankelijk van de Windows versie).
e. Klik op De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst
f. Kies een gedeelde printer op naam selecteren en voer het volgende in:
https://followme.microlab-eindhoven.nl/printers/Micro-FollowMe/.printer
g. Nu moet je je logingegevens invoeren. De gebruikersnaam is Microlab\[De code van je
bedrijf] (bijvoorbeeld: Microlab\10123). Het wachtwoord is de pin code van je bedrijf.
Je kan je login gegevens vinden door in te loggen bij https://my.microlab-eindhoven.nl. De
gegevens staan dan links bovenaan de pagina, naast ons logo.

h. Geef aan dat je een schijf hebt om te installeren indien nodig.
i.

Ga in de uitgepakte map van stap 3 naar Windows > 64bit > XP and newer > OEMSETUP.inf (gebruik
de Win_x86 folder voor 32bit systemen, maar meestal is 64bit de standaard versie).

N.B.: de driver bestanden zouden automatisch de naam van het bestand in moeten vullen als je naar de juiste
map(pen) gaat. Je hoeft alleen te checken of wat er op je scherm staat overeenkomt met de instructies.

j.

Klik op Oke
a. Kies Kyocera TASKalfa 2551ci

k. Klik op voltooien als installatie succesvol is afgerond.

Stap 6. De installatie testen
Stuur een document naar de printer door te printen vanaf je computer. Voor de eerste print van
de dag zal je PaperCut gebruikersnaam en wachtwoord gevraagd worden. Als je langer dan 1 uur
geen gebruik maakt van de printer, zal dat opnieuw gevraagd worden.

*N.B.: De PaperCut Client moet actief zijn als je wilt printen. Er zal een icoontje van PaperCut rechtsboven
in de hoek staan in dat geval, anders moet het programma handmatig gestart worden.
**N.B.: Als je hulp nodig hebt bij het printen, kan je het aan een van de community managers vragen.

