
Abans d’imprimir, comproveu si ho feu en blanc i negre o color, ja

que una impressió en color equival a 10 en blanc i negre. 

Cada trimestre disposeu de fins a 270 impressions en blanc i negre

o 27 en color.

El departament corresponent realitza la recàrrega de crèdits de

forma automàtica cada inici de trimestre. No és possible realitzar

recàrregues individuals ni s'acumulen els crèdits no utilitzats al llarg

del curs.

Des de l’eCampus podeu consultar el saldo disponible i l’historial

de les impressions des de l’última càrrega fins al moment de la

consulta.

Al finalitzar, tanqueu la vostra sessió després de fer ús del servei a

la nostra sala d’ordinadors.

SERVEI D'IMPRESSIÓ I ESCANEIG DE
LA BIBLIOTECA-CRAI 

BIBLIOTECA-CRAI

Imprimir: només per a les persones vinculades al TecnoCampus

Escaneig: gratuït per a tothom

Fotocòpies: podeu escanejar els documents i posteriorment imprimir-

los, només per a les persones vinculades a TecnoCampus

A la Biblioteca trobareu equips multifuncionals sota règim d'autoservei

que permeten:

Permet imprimir documents des de qualsevol dispositiu (ordinador,

portàtil, tauleta, mòbil...) o des de les sales d'ordinadors i recuperar-los a

les impressores que trobareu a les sales 1 i 3 de la Biblioteca.

Per poder utilitzar aquest servei d'impressió és necessari ser membre de

la comunitat TecnoCampus i disposar de crèdits. 

COM FER-HO?

INFORMACIÓ D’INTERÈS

Més informació. Biblioteca-CRAI

Maig 2020

Podeu realitzar   les vostres

impressions via web des del següent

enllaç. 

A l'eCampus trobareu instruccions

d'ús del servei. 

A les sales 1 i 3 de la Biblioteca podeu trobar les instruccions per

realitzar el escaneig dels documents. Aquest servei us permet realitzar

una còpia en PDF dels documents per la seva posterior impressió. 

IMPRESSIÓ VIA WEB

ESCANEIG DE DOCUMENTS

Al panell de control principal de la

pantalla tàctil premeu l'opció

escanejar

PAS 1: Seleccioneu "E–mail"

PAS 2: Seleccioneu “Entr. manual”,

teclegeu l’adreça de correu electrònic

on enviar-ho i premeu "Enviar"

PAS 3: Col·loqueu el document i

premeu el botó verd per iniciar

l'operació

PAS 4: Quan hagi finalitzat el

escaneig, premeu "coixinet" per

finalitzar l'operació i que s'enviïn els

documents escanejats a l'adreça de

correu indicada
 

 

 

https://ecampus.tecnocampus.cat/login
http://sprint:48110/PMPWeb/WebPrinting.aspx#/print
http://sprint:48110/PMPWeb/WebPrinting.aspx#/print

