
Introduktion til brug af 
Princh på biblioteket



Agenda 

• Hvad er Princh?

• Princh til 
• Publikums PC’erne
• Bærbare PC’ere
• Smartphone og tablet

• Administrationspanelet

• Spørgsmål?



Princh er en komplet printløsning til biblioteker

Smartphones og tablets Bærbar PC Publikums PC’ere

Biblioteks printer



Princh til publikums PC’ere fungerer som en almindelig 
printer, men tilføjer integreret betaling

VÆLG UDSKRIV BETALSÆT INDSTILLINGER



”Bestil Print” – kontant betaling af flere jobs
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Demonstration af Princh til publikums PC’ere



Princh til bærbare gør det muligt for borgere, at printe 
sine dokumenter direkte fra sin egen computer via:

VÆLG PRINTER BETALVÆLG DOKUMENT

print.princh.com



VÆLG DOKUMENT VÆLG PRINTER BETAL

Princh til mobil gør det nemt og hurtigt at printe sine 
dokumenter direkte fra sin mobile enhed           eller

SÆT INDSTILLINGER
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Demonstration af Princh til smartphone/tablet



Der er en rigtig god FAQ på www.princh.com/faq

http://www.princh.com/faq


Der findes gode guides på web som kan printes

http://princh.com/dk/why-how/user-guide/

Online



Aflys betaling og gensend printjobs i admin-panel

c1000XX

XXXXXX



Dato hvor vi går live med Princh:



Princh’s kundesupport er tilgængelig mandag til 
fredag fra 08-17 per telefon eller email

support@princh.com

+45 61 79 66 56



Spørgsmål og oplevelser med Princh?

• Hvad gør de borgere, der ikke har betalingskort 
eller MobilePay?

• De benytter funktionen ”Bestil print”, indtaster 
deres navn og henvender sig til personalet som 
frigiver jobbet og modtaget betalingen kontant.

• Hvem kontakter vi, hvis det ikke virker?
• Princh kundesupport per telefon eller email

• Hvad gør vi, hvis printjobbet ikke kommer ud, 
og borgeren har betalt?

• Betalingen kan annulleres eller gensendes via 
administrationspanelet. Dette kan gøres i op til 
72 timer efter der er forsøgt printet.

• Hvorfor er Princh bedre end andre printsystemer?
• Der er ikke brug for at oprette en konto til betaling.

• Princh håndterer betalingskort og mobilepay.

• Det er nemt for alle brugertyper og gør det muligt for 
borgerne at printe fra deres egne enheder.

• Hvorfor skal vi have et nyt system?
• For at give borgerne en endnu bedre service – også 

uden for bemandet åbningstid.

• Bliver Princh brugt andre steder?
• Ja, Princh anvendes biblioteker landet over.
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