TISK, KOPÍROVÁNÍ A SKENOVÁNÍ NA AMU
! PAMATUJTE, ŽE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA JE ZAKÁZÁNO KOPÍROVAT NOTOVÉ MATERIÁLY !

1.
První nezbytnou podmínkou je mít platný studentský nebo zaměstnanecký průkaz
AMU případně AMU-ISIC nebo AMU-ITIC.

2.
Dále je třeba vložit si určitou finanční částku na Váš „tiskový účet“. To
lze provést u platebního automatu (obrázek č.1), umístěného vedle
vrátnice (resp. vedle výtahu) v prostorách rektorátu AMU. Bankomat
akceptuje jak mince (10, 20, 50 Kč) tak bankovky (100, 200 Kč).
Veškerý vložený obnos je připsán na účet, přístroj žádné peníze nevrací!

3.
Následně je třeba přihlásit se k libovolnému veřejnému počítači v prostorách AMU /
DAMU / FAMU / HAMU, zvolit dokument který chcete tisknout a v dialogovém okně tisk
vybrat správnou tiskárnu. Pro černobílý tisk vyberte AMU_TREE\TISKCB… (obrázek
č.2) a pro barevný tisk AMU_TREE\TISKBARVA… (obrázek č.3), poté přes tlačítko
Vlastnosti navolte požadované vlastnosti tisku (např. oboustranný tisk) a kliknutím na
OK odešlete tiskovou úlohu na tiskárnu.
OBRÁZEK Č.2

OBRÁZEK Č.3

4.
Nyní musíte v příslušných prostorách fakulty vyhledat multifunkční
tiskárnu Konica Minolta bizhub C252 (obrázek č.4). V prostorách
AMU (HAMU) se nachází na chodbě 1015 (před počítačovým
centrem), v prostorách DAMU na chodbě K112 (před vstupem do
knihovny) a v prostorách FAMU na chodbě 106 (taktéž blízko vstupu
do knihovny). Připravte si Váš studentský průkaz a přiložte ho
k terminálu SafeQ na místo, které ukazuje červená šipka na obrázku č.5
(nachází se na další straně), poté na displeji terminálu zvolte „Tisk“ viz.
obrázek č.6 (taktéž na další straně).

CO JE DÁLE DOBRÉ VĚDĚT
VOLBA JAZYKA
Multifunkční tiskárna i terminály umožňují volbu českého nebo anglického
jazyka. Pro volbu požadovaného jazyka na terminálu stiskněte (ještě před přihlášením)
tlačítko s obrázkem zeměkoule v levém dolním rohu displeje a z nabídky vyberte
požadovaný jazyk. Pro volbu jazyka na tiskárně zmáčkněte tlačítko
„Nástroje/Počítadla“ a poté na číselné klávesnici namačkejte postupně „2-1-1“,
nyní by se Vám měla na displeji tiskárny zobrazit nabídka dostupných jazyků.

PODPOROVANÉ FORMÁTY TISKU
A3, A4 !!! ruční podavač papíru je zablokovaný !!!
černobíle, barevně
jednostranně, oboustranně

CENY TISKU
A4
A4
A3
A3

černobíle
barevně
černobíle
barevně

1,20
4,00
2,40
8,00

Kč
Kč
Kč
Kč

(oboustranně
(oboustranně
(oboustranně
(oboustranně

2,40 Kč)
8,00 Kč)
4,80 Kč)
16,00 Kč)

SPOLEČNÁ TISKOVÁ FRONTA
Všechny tiskárny mají společnou tiskovou frontu, znamená to tedy, že si můžete
poslat dokument do tisku třeba z počítače na FAMU a nechat si ho vytisknou
tiskárnou umístěnou v prostorách AMU (HAMU). Mějte také prosím na paměti, že
Vámi poslané tiskové úlohy zůstávají ve frontě pouze tři dny, nestihnete-li se tedy
dostavit k tiskárně během tří dnů po odeslání úlohy, budete muset úlohu k tisku odeslat
znovu.

ZOPAKOVÁNÍ TISKOVÉ ÚLOHY
Po odeslání tiskové úlohy na server a jejím úspěšném vytištění, můžete
v průběhu 24 hodin od vytištění tiskovou úlohu zopakovat. Potřebujete-li tedy
totožný dokument vytisknout znovu, není třeba se přihlašovat na počítač - zopakování
úlohy provedete snadno přímo od terminálu SafeQ. Stačí když po přihlášení Vaší
studentskou průkazkou k terminálu SafeQ kliknete na jeho displeji na položku „Seznam
úloh“ a v následném výpisu kliknete na příslušný název úlohy, kterou chcete znovu
vytisknout. Tím by se měla ikonka ruky vedle příslušné úlohy změnit na ikonku
tiskárny. Všechny takto označené úlohy zařadíte do tisku stisknutím tlačítka „Tisk“ na
displeji (tlačítko se nachází v dolní liště druhé z prava).

KOPÍROVÁNÍ
Na stroji můžete i kopírovat a to dokumenty až do rozměru A3.
Pro kopírování se opět přihlaste Vaší studentskou průkazkou k terminálu SafeQ, na jeho
displeji zvolte položku „Kopírování/Skenování“ a poté stiskněte na ovládacím panelu
tiskárny tlačítko „Kopie“. Dokumenty, které chcete kopírovat, můžete vložit
najednou do horního automatického podavače, dokumenty nesmí být sešité,
slepené či poškozené a také byste neměli touto metodou kopírovat důležité
dokumenty jako jsou smlouvy či vysvědčení. Potřebujete-li kopírovat dokumenty,
které nejdou vložit do horního automatického podavače, odklopte horní víko tiskárny,
vložte dokument do levého horního rohu skenovacího skla a víko opět sklopte. Poté stačí
stisknout velké zelené tlačítko „Start“ na ovládacím panelu tiskárny.
Jako výchozí barva kopírování je nastavena černobílá. Chcete-li kopírovat
barevně, je třeba před stiskem tlačítka „Start“ vyhledat na displeji tiskárny kolonku
„Barva“ a po kliknutí na ni následně z nabídky vybrat „Plně barevně“.
Stejný postup je i pro nastavení oboustranného kopírování (výchozí je jednostranné), akorát místo rámečku „Barva“ vyhledejte a klikněte na rámeček
„Jednostr/Oboustr.“ a poté zvolte z nabídky „2->2“. Horní automatický podavač umí
stránky otáčet automaticky, ovšem při skenování přes skenovací sklo musíte
stránky otáčet sami, každé otočení (vložení) stránky musíte potvrdit zeleným
tlačítkem „Start“ a po naskenování poslední stránky stisknout na displeji tiskárny
tlačítko „Konec“ a opět zelené tlačítko „Start“.
Kopírování je zpoplatněno stejnou cenou jako tisknutí!

SKENOVÁNÍ DO MAILU
Systém také umožňuje skenování dokumentů do formátu PDF, výsledný soubor
Vám automaticky dorazí do Vaši emailové schránky.
Chcete-li skenovat, přihlaste se Vaší studentskou kartou k terminálu SafeQ, na displeji
zvolte „Kopírování/Skenování“, poté stiskněte na ovládacím panelu tiskárny tlačítko
„Scan“ a na displeji tiskárny tlačítko „Email“. Pro zakládání dokumentů do horního
automatického podavače i na skenovací sklo platí stejná pravidla jako
v případě kopírování. Po naskenování všech dokumentů vyčkejte, dokud
z tiskárny nezmizí informační text „Odesílání“ a poté stiskněte tlačítko „Konec“
na terminálu SafeQ. Během několika vteřin by Vám měl do Vaší schránky dorazit
email z adresy sq@amu.cz se souborem PDF v příloze, v něm najdete naskenované
dokumenty.
Poznámka: Pokud budete skenovat přes skenovací sklo více dokumentů, každá stránka
se odešle do mailu zvlášť. Toto můžete změnit pokud před zahájením skenování
stiskněte na displeji tiskárny tlačítko „Nastavit snímání“, poté „Oddělené snímání“ a
„OK“. Po naskenování všech dokumentů stiskněte na displeji tiskárny „Konec“ a poté
zelené tlačítko „Start“, tím se zahájí odeslání do mailu.
Skenování je zdarma.

Na další stránce naleznete obrázkový návod, jak odstranit z tiskové fronty
nežádoucí nebo omylem odeslané tiskové úlohy. Na poslední stránce
se nachází obrázkový návod na ovládání SafeQ terminálu.

V případě jakýchkoliv problémů kontaktujte počítačové centrum osobně, nebo na telefonu 257 532 638.

