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Printbox

Preprosto in priročno tiskanje dokumentov
..Printbox vam omogoča tiskanje različnih dokumentov na 160 samopostrežnih Printbox kioskih po vsej Sloveniji..

Registracija in uporabniški račun
Printbox poleg kioska za tiskanje dokumentov zajema tudi napreden oblačni računalniški sistem. Ta
uporabnikom omogoča brezplačno registracijo,
shranjevanje dokumentov v oblaku v lastnem
uporabniškem računu ter hkrati upravljanje z uporabniškim računom (dostop do dokumentov in
pregled dobroimetja za tiskanje dokumentov) na
daljavo prek spletne strani ali Android mobilne
aplikacije. Z enim samim uporabniškim računom
uporabniku omogočamo prijavo na kateremkoli
Printbox kiosku in tiskanje datotek, ki se nahajajo v
dotičnem računu v oblaku.

Tiskanje različnih tipov dokumentov
Številne datoteke oziroma različne dokumente
(pogodbe, zaključne naloge, zahvalna pisma, zapiske, prodajna pisma, vabila itd.), ki jih imate na
svojih pametnih telefonih, tablicah, na osebnem
ali prenosnem računalniku, USB ključku, v oblačnih sistemih Google, Dropbox in drugih, preprosto naložite v svoj Printbox uporabniški račun in
jih nato natisnete na kateremkoli Printbox kiosku.

Nalaganje datotek v uporabniški račun
Vse dokumente, ki jih želite natisniti, lahko v svoj
uporabniški račun naložite na različne načine:
prek spletne strani, z Android mobilno aplikacijo,
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pošljete mail s priloženimi dokumenti ali dokumente naložite na samem kiosku z USB ključka.
Uporabniki operacijskega sistema Windows pa
lahko datoteke z osebnega računalnika v uporabniški račun naložite tudi z uporabo virtualnega tiskalnika oziroma Printbox Windows programa.

Plačilo tiskanja dokumentov
Tiskanje dokumenov na Printbox kiosku se plačuje s Printbox krediti. Za tiskanje ene barvne ali črnobele A4 strani je potreben en Printbox kredit.
Cena kredita je odvisna od števila kreditov, ki jih
zakupite, oziroma od višine zneska za nakup Printbox kreditov. Če kupite en kredit, cena znaša 10
centov. Če nakup znaša 60 EUR, prejmete na uporabniški račun kar 1.500 kreditov, cena pa znaša
zgolj 4 cente na kredit. Nakup Printbox kreditov
lahko izvedete z gotovino ali Moneto na kateremkoli Printbox kiosku, s kreditno kartico na spletni
strani ali z nakazilom denarja na TRR.

Skeniranje in arhiviranje dokumentov
Printbox oblačni sistem vam omogoča shranjevanje ter arhiviranje dokumentov v uporabniškem
računu. Printbox kiosk vam omogoča barvno skeniranje dokumentov s pomočjo avtomatksega
podajalnika (dvostransko skeniranje) ali skenirne
plošče (enostransko skeniranje). Skenirane doku-

mente lahko po končanem skeniranju posredujete na svoj e-naslov ali shranite na USB ključek.

160 kioskov
V Sloveniji vam je na voljo kar 160 Printbox kioskov: v trgovskih centrih Mercator in TUŠ, na bencinskih črpalkah Petrol in OMV, mestnih in univerzitetnih knjižnicah, na letališču Jožeta Pučnika, na
fakultetah, v študentskih domovih, v mladinskih
centrih itd. Več na printbox.si/lokacije.

Pomoč uporabnikom
Na printbox.si se nahajajo vse informacije o delovanju Printbox kioskov ter oblačnega sistema,
navodila za uporabo, lokacije kioskov, možnost
registracije ali prijave v uporabniški račun ter
dostop do vseh datotek, shranjenih v oblaku. V
primeru dodatnih vprašanj vam je vsak delovni
dan (od 7h do 20h) na voljo brezplačen klicni
center (080 820 000 ali info@printbox.net). (P. R.)
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