
Opsætning af print på Mac i UNI-domæne 
 
I modsætning til tidligere, skal der ikke bruges AUITUtility til print, når maskinen er på UNI-
domænet, og du logger på med dit auAUID. 
 

Forberedelse 
I modsætning til Windows-maskiner, får Mac’er ikke automatisk installeret de rigtige drivere og 
indstillinger. 
Derfor er det en god idé at notere sig følgende først (gå hen og kig på den): 
Printeres navn: det vil være noget med bygning-lokale 
(i det følgende er valgt 1521-300-b-1) 
Printerens fabrikat og model (i det viste en HP Laserjet P4015). 
Hvad printeren har af funktioner (ekstra papirbakker, mulighed for dobbeltsidet print (Duplex), 
hæftning, huller mm.) – det kan være lidt svært at finde ud af, spørg evt. en kollega og ellers din 
lokale it-support (der kan slå det op). 
 

Opsætning 
 
Åben System Preferences og ’Printers & Scanners’ vælges. 
 

 
 
Klik på + 



 
 
Så kommer der en liste op med ALLE printere på AUs printserver. 

 
 
Listen er lang, så i stedet for at rulle ned til den ønskede, kan man skrive (dele af) navnet i 
søgefeltet. 



 
 
Den ønskede vælges. 
Klik på ‘Choose a Driver’. 

 
 
Man KAN vælge ‘Generic PostScript Printer’; men det vil kun give de basale funktioner. 
Hvis man vil kunne udnytte mere avancerede funktioner, vælges i stedet ’Select software’. 
Det kræver dog, at driverne er installeret på forhånd. 
Det vil de typisk være for HP og Xerox. 
Andre typer kan man være nødt til at hente drivere til (på producentens hjemmeside), installere 
OG genstarte maskinen. 



Den valgte driver kan IKKE skiftes efter printeren er sat op – i så fald er man nødt til at slette 
printeren og sætte den op igen. 
 

 
 
Hvis ‘Select Software’ vælges, kommer der en liste op over de installerede drivere. 

 
 
Den kan også være lang, så det kan være en fordel at søge på (dele af) modelnavnet. 
I dette tilfælde véd jeg f.eks. at der er tale om en HP Laserjet i P4010-serien. 
 



 
 
Vælg den korrekte og tryk OK. 

 
 
Nu optræder printeren med korrekt driver. 



 
 
Så vil maskinen arbejde lidt, og herefter vil printeren optræde i listen. 
Hermed er ALT dog ikke nødvendigvis klar. 
Nogle printere har diverse ekstra muligheder, der først skal aktiveres. 
Det vil typisk dreje sig om ekstra papirbakker, duplex (dobbeltsidet print), indbygget harddisk mm. 
For at ændre/tilføje noget klikkes på ’Options & Supplies’. 

 
 
Vælg fanebladet Options. 



 
 
I dette tilfælde skal tilføjes Duplex Unit og Printer Disk. 
Klik på OK. 

 
 
Så er printeren helt klar. 


