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KB har fået nyt print system. Man skal tilgå en webside for at installere printerne. Når disse er installeret, er det 

muligt at printe på samme måde som altid.  

Det nye system understøtter, at man sidder hjemmefra og sender et print til KBs printere. Dette print bliver 

gemt i op til 4 dage. Dette gør det muligt at printe f.eks. søndag hjemmefra og hente printet senest onsdag. 

Inden man kan gå i gang med at installere KB-printer, skal man sikre sig at man er oprettet som låner og 

aktiveret som låner. Dette gøres ved at henvende sig i udlånsskranken. 

Når du er aktiveret som låner, kan du gå i gang med denne guide. 

 

Installation af printer. 
 

HUSK: Brugernavn og password til installation af printeren er:  

Brugernavn: CPR-nummer / lånernr. 

Password er: 4- cifret selvvalgt PINkode, som du anvender til REX 

1. Gå ind på http://print.kb.dk 

2. Vælg ”XP driver”. 

3. Vælg: ”kør”. 

4. Tryk: ”Accept” 

 

http://print.kb.dk/
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5. Tryk: ”Install”. 

 

6. Nyt billede kommer for installation af printeren. Husk stien hvor filen lægges standard er: 

C:\Xerox\X-GPD_PCL6_32_Driver. Tryk ”næste”. 
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7. Vælg netværks printer ”En netværks printer eller en printer, tilslutte en anden maskine” og tryk 

”næste”. 

 

8. Vælg ”Opret forbindelse til en printer på Internettet eller på et hjemme- eller kontornetværk” 

a. Udfyld URL: http://print.kb.dk/printers/kb-print/.printer 

b. Tryk ”Næste” 

 

http://print.kb.dk/printers/kb-print/.printer
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Vælg ”Brug den angivet brugerkonto” og Udfyld” Brugernavn”: CPRNUMMER eller lånernr og ”Adgangskode” 

Pinkode: 4- cifret XXXX selvvalgt PINkode, som du anvender til REX 

9.  

 

10. Vælg ”Har diskette/CD”. 
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Tryk ”Gennemse”. Indsæt stien der er lavet i PUNKT C:\Xerox\X-GPD_PCL6_32_Driver og tryk ”OK”. 

 

11. Find den fil, som er gemt på maskinen. Tryk ”åbn”. 
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12. Tryk ”OK”. 

 

13. Tryk ”Udfør”. 

 

 
 


