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1. Algemeen 
Met de printfaciliteit (Ricoh myPrint) kunt u printen vanaf de (student)werkplek, uw eigen 
laptop of (thuis) PC en smartphone of tablet. Mocht u na het lezen van deze veel gestelde 
vragen nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de Servicedesk ICT (64747), of mail naar 
servicedeskict@lumc.nl 
 

1.1 Wat is een MFP? 

MFP staat voor een Multi Functionele Printer, de officiële term van een machine waarop u 
kunt printen, scannen, faxen en kopiëren. Voor het gemak gebruiken we in dit document de 
term ‘printer’. 
 

1.2 Wat is Follow-You printen? 

Follow-You printen betekent dat u printopdrachten stuurt naar een centrale printserver en 
uw documenten kunt ophalen op alle Ricoh MFP’s op elke locatie van het LUMC. Als het druk 
is bij een printer kunt u  naar de volgende lopen om daar uw documenten uit te printen, te 
scannen of kopiëren. 
 

1.3 Wat is Ricoh myPrint? 

Ricoh myPrint is een mobiele printoplossing. U kunt via de (student)werkplek, smartphone of 
tablet en met uw eigen laptop of PC printen. Zelfs vanuit huis. U haalt uw documenten dan 
dezelfde dag, of de volgende dag gewoon op van de printer. 
 

1.4 Hoe werkt Follow-You printen? 

Uw printopdracht wordt veilig opgeslagen op een centrale print server. Iedere printer is 
hiermee verbonden. U kunt uw documenten dus ophalen op iedere printer nadat u bent 
ingelogd.  
 

1.5 Hoe veilig is Follow-You printen? 

Alleen u kunt uw documenten uitprinten nadat u zich hebt aangemeld met uw LUMC-pas. 
Andere studenten of medewerkers kunnen uw documenten niet uitprinten. Omdat iedereen 
zich met de LUMC-pas moet aanmelden op de printer om zijn/haar documenten uit te 
printen, komt het niet meer voor dat uw printjes tussen een andere opdracht komen en 
gezien of meegenomen worden door iemand anders.  
 

1.6 Hoe lang worden mijn printopdrachten bewaard? 

Uw printopdracht wordt 72 uur bewaard. 
 

1.7 Kan ik printen met mijn eigen apparaten? 

Ja. U kunt printen met uw eigen laptop of thuis PC, uw eigen smartphone of tablet zo lang u 
maar bent verbonden met het internet. U hoeft niet op de campus te zijn om te printen. U 
kunt vanuit thuis een printopdracht versturen en de volgende dag uw documenten ophalen 
op een printer bij iedere LUMC-locatie. Dit kan op verschillende manieren, zie hiervoor 
hoofdstuk 4. 
 

1.8 Moet ik een account aanmaken voor myPrint? 

file://vf-d0-home/d0home$/rjansen1/MyDocs/Temp/servicedeskict@lumc.nl
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Nee, dat is niet nodig. We hebben het gemakkelijk gemaakt door uw account al aan te 
maken.  
 

1.9 Moet ik eerst de voorwaarden accepteren? 

Ja, om myPrint te kunnen gebruiken moet u zich eerst op https://myprint.lumc.nl met uw 
LUMC-account en wachtwoord aanmelden. De eerste keer dat u zich aanmeldt zal u 
gevraagd worden de voorwaarden te accepteren. Zet hier het vinkje aan en druk vervolgens 
op akkoord.  
 
Let op: als u de voorwaarden niet eerst accepteert kun uw geen tegoed aankopen en niet 
printen, scannen of kopiëren! 
 

1.10 Is er een handleiding beschikbaar? 

Ja. U  kunt deze vinden op het Studentenportaal of via de helpfunctie op 
https://myprint.lumc.nl 
 
 

2. Gebruik van de LUMC-pas   
Iedereen maakt straks gebruik van de nieuwe printers: docenten, studenten en 
medewerkers. Bij de printers wordt een paslezer geïnstalleerd, waarop met behulp van de 
pas de identiteit van de student, docent of medewerker wordt vastgesteld. Door in te 
loggen ziet u alleen uw printopdrachten in de lijst staan, die u vervolgens af kunt drukken. 
Zodra u print vanaf de printer wordt uw tegoed afgeschreven (alleen voor studenten). Het 
gebruik is dus een stuk veiliger. Daarnaast wordt het gebruik inzichtelijk.  
 
Studenten en gasten dienen zelf tegoed aan te schaffen voordat ze kunnen printen. Dit geldt 
niet voor docenten en medewerkers. Vragen en antwoorden over printtegoed zijn dan ook 
alleen bedoeld voor studenten en gasten. 
 

2.1 Hoe kan ik mijn LUMC-pas registreren op de printer? 

Om uw LUMC-pas te activeren moet u enkele stappen doorlopen: 
 
• Haal de pas langs de kaartlezer op de printer.  
• Op het scherm van de printer verschijnen de meldingen ‘Kaart niet herkend’ en ‘Log 

in om kaart te registreren’. 
• Klik in het grijze vakje ‘User ID’ om het toetsenbord in beeld te krijgen.  
• Voer bij ‘User ID’ uw LUMC-accountnummer (of studentennummer bijv. s0123456) 

in. 
• Voer bij ‘Password’ uw wachtwoord in en klik op ‘Inloggen’.  
• Uw LUMC-account is nu gekoppeld aan de LUMC-pas die u voortaan kunt gebruiken 

om in te loggen op alle MFP’s. U kunt nu printen, kopiëren en scannen. Studenten 
hebben hiervoor een toereikend saldo nodig. 

 

2.2 Hoe kan ik inloggen op de printer? 

U kunt inloggen door uw LUMC-pas tegen de lezer te houden. Als alternatief kunt u inloggen 
door op het aanraakscherm van de printer uw LUMC-account of studentennummer en 
wachtwoord in te vullen. Als u op het veld in het aanraakscherm tikt komt er een 
toetsenbord te voorschijn. 
 

https://myprint.lumc.nl/
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2.3 Moet ik uitloggen op de printer? 

Ja, uitloggen is belangrijk! Het systeem meldt u na enkele minuten inactiviteit automatisch 
uit. Maar iemand die direct na u komt kan nog op uw kosten kopiëren.  
 

2.4 Hoe kan ik uitloggen op de printer? 

U kunt uitloggen door uw LUMC-pas tegen de paslezer te houden. Als alternatief kunt u de 
knop ‘Uitloggen’ op het bedieningspaneel gebruiken. Als de logout-knop niet zichtbaar is op 
het bedienings-paneel druk dan op de ‘Home’ knop om terug te gaan naar het hoofdmenu 
van waar u kunt uitloggen. 
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3. Werken met printtegoed  (alleen voor studenten) 
 

3.1 Hoe koop ik printtegoed?  

Log in op de website https://myprint.lumc.nl met uw LUMC-account of studentennummer 
en wachtwoord. Kies vervolgens voor ‘Printtegoed kopen’ en kies het bedrag dat u nodig 
hebt. Volg verder de instructies van de betaalmodule. U kunt betalen met iDeal, VISA of een 
andere getoonde manier en een tegoed laden op uw account. Het kan zijn dat u een paslezer 
van uw bank nodig hebt, zoals een Random Reader/Raboscanner of een e-dentifier. Het 
tegoed staat niet op uw LUMC-pas, maar wordt aan uw account gekoppeld. Wel zo veilig, uw 
LUMC-pas vertegenwoordigt op die manier geen waarde. 
 

3.2 Mijn tegoed is niet toereikend. 

Als uw tegoed niet toereikend is dan zult u merken dat uw opdracht niet uit de printer komt 
als u deze probeert te printen. Ga eerst naar https://myprint.lumc.nl en log in. Kijk na of u 
voldoende tegoed hebt en hoog eventueel op. Print niet eerst nog een keer, als u denkt dat 
het daar fout gegaan is! Deze opdracht komt er later ook mee uit, kijk dan op de display van 
de printer en selecteer alleen die opdracht die u ook echt wilt printen. 
 
Tip: U kunt op de myPrint-website instellen wanneer u een melding wilt ontvangen, dus 
vanaf welk tegoedbedrag u een waarschuwing krijgt. U kunt hiervoor een mailadres naar 
keuze instellen. 
 

3.3 Is er een  maximum tegoed? 

Ja, het  maximum tegoed voor een account is €60. Meer mag u niet op uw account laden. 
 

3.4 Wat kost een afdruk? 

Afdrukken worden afgerekend per geprinte pagina (kantje) in een opdracht. Een 
dubbelzijdige geprinte pagina is twee afdrukken. De kosten voor een afdruk zijn terug te 
vinden op Albinusnet voor medewerkers en het Studentenportaal voor studenten. 
 
Momenteel zijn de kosten: 
 

Tickprijs Studenten 
 prijs per pagina zwartwit € 0,04  

prijs per pagina kleur € 0,06  

 

3.5 Kan ik tegoed overdragen naar een andere account/student? 

Het is niet mogelijk om tegoeden over te zetten naar een ander account, student of 
medewerker. Uw tegoed is persoonlijk en gekoppeld aan uw gegevens. 
 

3.6 Hoelang is mijn tegoed geldig? 

Standaard is ingesteld dat uw tegoed, nadat u deze via iDeal of met behulp van een 
creditcard hebt aangeschaft, na activatie op de myPrint website geldig blijft totdat u één jaar 
aaneengesloten geen activiteit hebt getoond. Daarna vervalt uw tegoed en dient u opnieuw 
tegoed aan te schaffen. Als u in uw laatste jaar zit, maak uw tegoed dan tijdig op. 
 

3.7 Waar kan ik mijn tegoed controleren? 

https://myprint.lumc.nl/
https://myprint.lumc.nl/
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Ga naar https://myprint.lumc.nl en log in met uw LUMC-account. Rechts boven in het 
scherm ziet u uw tegoed. 
 

3.8 Kan ik mijn tegoed laten terugbetalen? 

Het ingelegde printtegoed valt onder een Prepaid regeling. Het is niet mogelijk het tegoed te 
laten restitueren. Hierover is een bepaling (artikel 4.6) opgenomen in de Algemene 
Voorwaarden myPrint Consumenten. 
 
 
  

https://myprint.lumc.nl/
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4. Printen, scannen en kopiëren  
 

4.1 Hoe print ik? 

Stuur een printopdracht uit het programma waarin u werkt (bijv. Word). Ga naar een printer 
en selecteer “Follow-You Printen” op het aanraakscherm. Log in met uw LUMC-pas of LUMC-
account en wachtwoord. Selecteer de printopdracht die u wilt printen en druk op 
‘Afdrukken’ of de groene knop. 
 

4.2 Hoe kan ik de myPrint App instellen op mijn iPhone of iPad? 

Download de Ricoh myPrint App uit de Apple App Store en open de app. Geef bij het veld 
kies server https://myprint.lumc.nl in en ga door. Geef uw LUMC-account en wachtwoord in 
en klik op ‘Log in’. 
 

4.3 Hoe print ik vanaf mijn iPhone of iPad? 

Open het document dat u wilt printen in zijn eigen app (bijv. Pages). Activeer de ‘Open In’ 
functie en kies ’myPrint’. Het document opent nu in de myPrint app. NB: u moet ingelogd 
zijn in de myPrint App. Kies ‘Print’ in de myPrint app. Uw document wordt naar de printer 
gestuurd. Ga naar één van de Ricoh printers en haal uw document op. 
 

4.4 Hoe kan ik de myPrint App instellen op mijn Android toestel of tablet? 

Download de Ricoh myPrint App uit de Google Play Store en open de app.  
Geef https://myprint.lumc.nl in bij ‘Kies server’ en ga door. Geef nu uw LUMC-account en 
wachtwoord in en kies voor ‘Log in’. 
 

4.5 Hoe print ik vanaf mijn Android toestel of tablet? 

Open het document dat u wilt printen in zijn eigen app (bijv. Office of Adobe). Activeer de 
‘Send’ functie en kies ‘myPrint’. De myPrint App opent nu. NB: u moet ingelogd zijn in de 
myPrint App. Kies ‘Print’ in de myPrint app. Uw document wordt naar de printer gestuurd. 
Ga naar één van de Ricoh printers en haal uw document op. 
 

4.6 Hoe kan ik de myPrint app instellen op mijn Windows Phone? 

Download de Ricoh myPrint App uit de Windows Store en open de app. Geef bij het veld kies 
server https://myprint.lumc.nl in en ga door. Geef uw LUMC-account en wachtwoord in en 
klik op ‘Log in’. U bent nu aangemeld op de myPrint server en kunt gebruik maken van de 
printfuncties. 
 

4.7 Hoe print ik vanaf mijn Windows Phone? 

Open een document in de Windows Phone app, bijvoorbeeld met “Acrobat Reader, “Office”. 
Kies de ‘Share’ of ‘Send’ functie en kies myPrint. Binnen de myPrint app kiest u de print 
functie. 
 
Opmerking: de ‘Share’ of ‘Send’ functionaliteit verschilt van app tot app. Verschillende 
Windows Phone apparaten kunnen ook kleine verschillen vertonen.  
 

4.8 Printen direct met de app  

Selecteer een bestand  

https://myprint.lumc.nl/
https://myprint.lumc.nl/
https://myprint.lumc.nl/
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Met deze functie kunt u bestanden selecteren (van uw Windows Phone systeem). Kies de 
App waarmee u uw bestanden kunt benaderen en selecteer a bestand en druk op de “Print” 
knop. Afhankelijk van het bestandstype zie u deze als voorvertoning of logo op de printer 
verschijnen. Druk op de “Print” knop om deze te printen.  
 
Foto’s printen  
Met deze functie kunt u foto’s genomen met de camera meteen printen. Gebruik deze knop 
om uw camera App te starten. Maak een foto en druk op ‘Gereed’ om meteen terug te keren 
naar myPrint. U ziet een preview van het te printen document en met de knop “Print” kunt u 
deze meteen printen. 
 
Account instelling (…)  
Op de ‘Account instellingen’ pagina kunt u uw actuele tegoed zien, de taal veranderen, 
aanvraag voor een nieuw wachtwoord doen, beheren van uw e-mailadressen en vouchers 
verzilveren. 
 

4.9 Hoe stel ik de driver in op mijn eigen laptop of thuis PC? 

Download de driver (alleen Windows) 
Ga naar https://myprint.lumc.nl en log in met uw LUMC-account en wachtwoord. Op de 
home pagina kiest u ‘Printerstuurprogramma downloaden’. Er wordt een bestand 
gedownload. Volg de instructies bij de installatie van de printer op uw laptop of thuis-PC. 
 
De driver configureren 
Open ‘Devices and printers’ of ‘Apparaten en printers’ via het control panel op uw computer. 
Rechtermuisklik op de zojuist geïnstalleerde driver ‘myPrint on http://.......myPrint’ en 
selecteer ‘Printing preferences. Klik op ‘Details...’ Vul hier uw persoonlijke myPrint ID in 
(hoofdlettergevoelig). Uw persoonlijke myPrint ID vind u op de home pagina van de myPrint 
website (https://myprint.lumc.nl). Bevestig uw keuze. 
 

4.10 Ik kan de myPrint driver niet installeren, wat kan ik doen? 

Het installeren van de printer werkt alleen op Windows. 
Als u de myPrint driver installeert op een Windows 8 system, moet Internet Explorer in 
‘Desktop modus’ worden gedraaid en niet uit het  Windows© start scherm (UI mode). U kunt 
Internet Explorer in de ‘Desktop modus’ zetten door het te starten vanuit het start scherm. 
Rechtermuis klik op het sleutel symbool aan de onderkant van het scherm. Selecteer ‘Show 
in desktop’. 
 
Als u de myPrint driver op een Windows XP system wilt installeren moet u mogelijk eerst een 
plug-in voor Internet Explorer installeren (OLEprn.Dll). Een gele balk verschijnt aan de 
bovenkant van uw scherm. Klik erop en installeer de plug-in. 
 
U zult voldoende rechten moeten hebben met uw Windows account om een printer te 
installeren. 
 

4.11 Hoe print ik vanaf mijn laptop? 

Zorg ervoor dat u verbinding hebt met internet. Kies in de applicatie waarin u werkt voor 
‘Afdrukken’. Selecteer de juiste driver (myPrint). Uw document wordt nu naar de centrale 
printserver gestuurd. U kunt uw prints ophalen op één van de Ricoh printers bij iedere 
locatie van het LUMC. Doe dit wel binnen 72 uur, anders wordt de opdracht automatisch 
verwijderd. 
 

https://myprint.lumc.nl/
https://myprint.lumc.nl/
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4.12 Hoe print ik vanaf thuis of onderweg? 

Zorg ervoor dat u verbinding hebt met internet. Kies in de applicatie waarin u werkt voor 
‘Afdrukken’. Selecteer de juiste driver (myPrint). Uw document wordt nu naar de centrale 
printserver gestuurd. U kunt uw prints ophalen op één van de Ricoh printers bij iedere 
locatie van het LUMC. Doe dit wel binnen 72 uur, anders wordt de opdracht automatisch 
verwijderd. 
 

4.13 Hoe kan ik printen via e-mail? 

Stuur een e-mail met het document (Office of PDF) naar lumc.nl. Iedere e-mail genereert 
twee prints, de e-mail zelf en het bijgevoegde bestand. U kunt er voor kiezen om de e-mail 
zelf niet uit te printen door deze te annuleren via het aanraakscherm op de printer.  
 

4.14 Hoe print ik via de website https://myprint.lumc.nl? 

Ga naar https://myprint.lumc.nl en log in met uw LUMC-account en wachtwoord. Op de 
home pagina kiest u de ‘Browse’ knop en zoekt u het document op dat u wilt printen. Print 
het document door op de printknop te drukken. U kunt nu uw print ophalen op één van de 
printers bij iedere LUMC-locatie. 
 

4.15 Hoe print ik in kleur? 

Standaard staan alle printers op zwart/wit. U kunt dit veranderen in kleur in de printer 
eigenschappen. 
Klik op ‘Printer Properties’ 
Verander de optie ‘Color/Black and White’ naar ‘Color’ 
Klik op ‘OK’ om het venster de sluiten 
Klik op ‘Print’ om het document te printen 
 

4.16 Hoe scan ik een document? 

Log in met uw LUMC-pas of LUMC-account en wachtwoord. Selecteer ‘Scannen’ op het 
aanraakscherm van de printer. Leg de documenten in de feeder boven op de printer of 
gebruik de glasplaat. Klik nu op scan of de groene knop. Deze dienst is kosteloos. 
 

4.17 Hoe kopieer ik een document? 

Log in met uw LUMC-pas of LUMC-account en wachtwoord. Selecteer ‘Kopiëren’ op het 
aanraakscherm van de printer. Leg de documenten in de feeder boven op de printer of 
gebruik de glasplaat. Klik nu op Copy of de groene knop. 
 

4.18 Hoe kan ik een dubbelzijdig document scannen? 

Selecteer scannen op het bedieningspaneel. Druk op ‘Scanner Settings’. Aan de onderkant 
ziet u een pijltje naar beneden. Druk hier  eenmaal op en selecteer ‘Double-Sided’. 
 

4.19 Ik kan niet inloggen in de myPrint App of de instellingen aanpassen 

Waarschijnlijk heeft u niet eerst ingelogd op de myPrint website. Inloggen op de website  
(https://myprint.lumc.nl) is een verplichte stap omdat dit de enige plek is waar u de 
voorwaarden kunt accepteren om gebruik te kunnen maken van de Ricoh myPrint functies. 
Na inloggen op de website en het accepteren van de voorwaarden moet u de myPrint App 
kunnen gebruiken. 
 

https://myprint.lumc.nl/
https://myprint.lumc.nl/
https://myprint.lumc.nl/
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4.20 Ik kan niet in kleur printen.  

De printer geeft wel de optie ‘Force B/W’, maar de documenten worden altijd in zwart/wit 
geprint. 
 
Standaard staat de print voorkeuren in de LUMC myPrint driver op Windows systemen op 
zwart/wit omdat het LUMC het aantal kleur afdrukken tot een minimum wil beperken. Om in 
kleur te printen moet in de driver de voorkeuren worden aangepast (rechtermuisklik op de 
printer in het Windows Configuratie-paneel) of pas de printer opties aan (printer 
dialoogvenster in de Windowsapplicatie). Als deze op zwart/wit staan wordt er geen 
kleurinformatie naar de printer gestuurd. 
 
Het is mogelijk om ‘Print presets’ te maken in de printer voorkeuren. Zo kunt u eenvoudig 
verschillende print voorkeuren selecteren wanneer u een document wil printen. 
 

4.21 Ik zie een (groot) negatief bedrag in de rechterbovenhoek van het paneel 

Ik ben een medewerker en koop daarom geen printtegoed aan. Echter, in de 
rechterbovenhoek van het paneel staat een (groot) negatief bedrag. Hoe is dit mogelijk en 
moet ik me zorgen maken over mijn print budget? 
 
Het bedrag in de rechterbovenhoek van het paneel toont het opgetelde bedrag van de 
afdeling sinds het voor het laatst op 0 is gezet. Het toont niet uw individuele printgebruik. 
 
Voor studenten en andere pre-paid print gebruikers wordt wel het individuele tegoed 
getoond. In dit geval zal er altijd een positief bedrag (of 0) worden vermeld omdat dit tegoed 
niet negatief kan zijn. 
 

4.22 Er staan zwarte of gekleurde lijnen op mijn gescande pagina’s 

Als ik de automatische feeder gebruik om documenten te scannen staan er zwarte of 
gekleurde lijnen op mijn gescande pagina’s. 
 
Hoe kan dit? 
Deze lijnen worden veroorzaakt door vlekken op de ‘scanstrip’ links van de glasplaat als het 
bovenste paneel is geopend. Omdat het papier langs deze ‘scanstrip’ wordt gevoerd 
verschijnt er een lijn op het gescande document. Normaal gezien waarschuwt de printer als 
er vuil op deze strip is gedetecteerd. U kunt een zachte doek gebruiken om de strip schoon 
te maken. 
 

4.23 Ik huur studenten in. Tot voor kort konden deze printen met een ‘afdelingspas’.  

Voor de Ricoh machines bestaan geen afdelingspassen meer. Moet ik nu printtegoed 
kopen voor al mijn studenten? 
 
De volgende opties zijn mogelijk: 
 
• Log handmatig in op de printer. Het is niet nodig om een LUMC-pas te gebruiken om 

uzelf kenbaar te maken op de printer (u kunt handmatig inloggen op de printer met 
uw LUMC-account). Echter, inloggen met de LUMC-pas gaat uiteraard sneller. 

• Laat een persoonlijke ‘medewerker’ een LUMC-pas aanmaken voor alle studenten. 
De mogelijkheid bestaat om een LUMC-pas voor student-medewerkers aan te 
schaffen. Als een student-medewerker de LUMC-pas voor minimaal 4 weken nodig 
heeft kunt u deze, kosteloos, bestellen bij de Personeelsadministratie. 
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4.24 Hoe kunnen gastgebruikers printen? 

Gastgebruikers worden gedefinieerd als gebruikers die niet gekoppeld zijn aan een LUMC-
budgetnummer. Ze hebben wel of niet een LUMC-account. Echter, omdat ze geen 
budgetnummer hebben, hebben ze printtegoed nodig. 
Gasten kopen printtegoed via de website https://myprint.lumc.nl 
 

4.25 Ik heb een document gemaakt in een Office suite anders dan Microsoft 

Ik werk bijv. met OpenOffice / LibreOffice /etc. Nadat ik het document gemaild heb of via 
de website heb opgeladen om te printen krijg ik een foutmelding: “Het document kan niet 
worden geprint omdat er een wachtwoord op is ingesteld” of een andere foutmelding. 
 
Helaas zijn non-Microsoft Office suites niet altijd 100% compatibel met het MS Office 
document formaat. Een alternatief is om het document op te slaan in PDF-formaat en het 
dan te printen via de standaard Follow-You driver, te uploaden via de website of via e-mail te 
printen. Printen via een eigen laptop kan ook. Daarvoor moet de myPrint driver worden 
gedownload. Instructies zijn beschikbaar op Albinusnet of het Studentenportaal. 
 

4.26 Kan ik dubbelzijdige originelen scannen met de automatische feeder?  

Kan ik dubbelzijdige originelen scannen door gebruik te maken van de automatische 
feeder? De scanner scan nl. alleen maar enkelzijdig. 
 
Ja, dit is mogelijk. Aan de linkerkant van het scanmenu kunnen opties worden aangepast (in 
een ‘scrolllijst). De optie om dubbelzijdige originelen te scannen kan hier worden gekozen. 
Helaas lijkt het door het kleurschema dat door de leverancier wordt gehanteerd dat deze 
optie niet beschikbaar is. Het kleurschema is helaas niet aan te passen. Alle opties zijn echter 
aan te passen. Gebruik om de gewenste optie aan te passen de op en neer pijlen in het 
menu. 
 
Na het aanpassen van de opties in het menu, kies de voorgedefineerde scanfuncties via de 
‘grote’ iconen op het bedieningspaneel (kleur / zwart/wit / eigen settings). Als u kiest voor 
duplex worden de originelen dubbelzijdig gescand. 
 

4.27 Kan ik andere kaarten gebruiken om mijn account te koppelen aan de printers? 

Kan ik andere kaarten of een telefoon gebruiken om mijn LUMC-account te koppelen aan 
de Ricoh printers? 
 
Technisch is dit mogelijk. We raden echter aan om de LUMC-pas te gebruiken. We hebben 
ondervonden dat sommige smartphones met NFC-mogelijkheden niet een uniek 
serienummers uitzenden. Dit kan resulteren in dat andere gebruikers mogelijk kunnen 
inloggen op de Ricoh printer met uw account waardoor ze kunnen kopiëren en scannen op 
uw kosten. 
 

4.28 Ik ben mijn LUMC-pas kwijt, hoe kan ik deze ontkoppelen van mijn account 

Ik ben mijn LUMC-pas kwijt, hoe kan ik deze ontkoppelen van mijn account om te 
voorkomen dat anderen op mijn kosten scannen en kopiëren? 
 
Biedt uw nieuwe LUMC-pas aan op een willekeurige Ricoh printer en volg de 
aanmeldprocedure. Uw nieuwe kaart is nu gekoppeld en de oude verwijderd. 
 

4.29 Afdrukken vanaf mijn Mac worden niet afgeleverd op de myPrint printers.  

https://myprint.lumc.nl/
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De afdrukken van mijn Mac blijven hangen in een lokale wachtrij. Soms zie ik een 
waarschuwing dat de server niet gevonden kan worden. 
 
Waarschijnlijk gebruikt u een eerdere versie van Mac OS X. De lengte van de standaard 
‘queue’ is te lang voor deze systemen. Verander de ‘https queue’ naam naar: 
https://myprint.lumc.nl Dit zal het probleem oplossen. 
 
 
  

https://myprint.lumc.nl/
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5. Storingen  
 
 

5.1 Hoe meld ik een storing van een printer, problemen met print tegoeden of betalingen?  

Meld de storing bij de Servicedesk ICT (64747) of mail naar servicedeskict@lumc.nl. De 
gegevens die u nodig hebt voor het melden van een storing kunt u vinden op de printer. 
Hierop is een Ricoh-sticker geplakt met het PR-nummer, dat u doorgeeft aan de Servicedesk. 
Draai na het doorgeven van de storing de informatiekaart om in het hoesje. Dan zien uw 
collega's dat de storing al is aangemeld. 
 
 
 


