
NEDAŘÍ SE VÁM TISK DOKUMENTU?
ČÍM TO MŮŽE BÝT:
1.

2.
3.
4. 

5.

Tisknete z internetu (např. z Moodlu). Uložte
soubor do soukromého adresáře (U:) nebo 
do dokumentů.
Tisknete nestandardní formát (zvolte zásobník).
Došel papír/toner (kontaktujte službu u pultu).
Tisknou se jen šmouhy, tisk je mimo papír (špatně
nastavený tisk), nastavení provádějte pouze ve
Vlastnostech tiskárny.
Pokud chcete tisk zrušit nebo zkontrolovat úlohy ve
frontě, zvolte na tiskárně Seznam úloh, nebo
zkontrolujte tiskovou úlohu na svém účtu na adrese

.www.tisk.utb.cz

Pokud si nevíte rady, zeptejte se u obsluhy na pultu.

Poradíme také na e-mailu knihovna@utb.cz
Volat nám můžete na číslo 576 038 130
Napište nám na facebook.com/knihovnautb

CHCI
TISKNOUT



1.

2.

3.

4.

5.

6.

Přihlaste se na jakémkoliv počítači v knihovně
(přihlašovací údaje jsou stejné jako např. do Stagu).
Dokument, který chcete tisknout,  douložte
dokumentů nebo vašeho soukromého adresáře (U:).
Zvolte tisk dokumentu a vyberte tisk na černobílé
nebo barevné tiskárně.
Nastavení tisku zadávejte pouze ve Vlastnostech
tiskárny.
Odešlete tisk. Přistupte ke kterékoliv tiskárně
v knihovně, přiložte kartu ke snímači a zvolte Tisk.
Pokud chcete tisk zrušit nebo zkontrolovat úlohy 
ve frontě, zvolte na tiskárně Seznam úloh, nebo 
navštivte svůj účet na adrese  www.tisk.utb.cz
(přihlášení stejné jako do počítače).

Ceny tisku:

Dobití karty je možné u výpůjčního pultu v knihovně,
v menze, restauraci U13 nebo v bankomatu 
u nápojových automatů v přízemí U13 (nonstop, 
minimální částka 100 Kč).

Chcete tisknout levněji než v knihovně? Nakladatelství
UTB nabízí levný tisk: za černobílou stránku tam
zaplatíš pouze 0,80 Kč. Tisknout můžeš on-line přes 
webový formulář na www.bit.ly/levnytisknaUTB
(nezapomeň, že formulář využiješ jen pro černobílý tisk). 
Chcete-li tisknout za hotovost, kontaktujte službu 
u pultu ve 3. patře.

A4 černobíle
A4 barevně

1,20 Kč
5,80 Kč

A3 černobíle
A3 barevně

2,40 Kč
11,60 Kč

Nastavení Podrobné nastavení (kvalita tisku, vyřazení stránek, dokončování, ...)

Formát
Orientace

Volba bočního zásobníku
(když máte vlastní papír)

Více stran na jeden list

Oboustranný tisk

Barevnost
Počet kopií

Tisk vybraného souboru     Tisk všech dokumentů ve frontě

Smazat dokumenty čekající ve frontě


