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1 Descripció servei
Benvinguts al nou servei d’impressió gestionada de la Universitat de Girona!

La Universitat de Girona posa a disposició de la seva comunitat un nou servei d’impressió basat en
auto-servei i pre-pagament que permet imprimir, copiar i escanejar des d’un conjunt d’equips
d’impressió que estan distribuïts pels diferents centres de la Universitat.

Com puc disposar d’aquest servei?
1. Accedint al portal web (https://portal-impressio.udg.edu) que et permet gestionar la impressió
de treballs que podràs alliberar des de qualsevol dels equips disponibles als passadissos dels
centres.
2. Des dels centres de reprografia ubicats a:

Montilivi.

Barri Vell.

Campus Centre.

Als centres de reprografia s’ofereixen serveis d’enquadernació i impressió en gran format. A
més de la venda d’articles de papereria i material d’oficina.
Els centres de reprografia també posen a disposició de l’alumnat i el professorat un conjunt
d’ordinadors d’auto-servei des d’on es poden realitzar impressions.
Si desitges sol·licitar un encàrrec no és necessari que ho facis presencialment al centre de
reprografia. Accedint al portal https://portal-impressió.udg.edu pots realitzar les teves
peticions d’encàrrecs on-line i anar a recollir l’encàrrec quan ja estigui llest.

Per utilitzar aquest servei el primer cop has de:
1. Accedir al portal https://portal-impressio.udg.edu .
2. Auto-registrar-te. Consultar punt 2 d’aquest document.
3. Assignar saldo al compte del teu usuari. Consultar punt 2 d’aquest document.

A partir d’aquest moment ja estaràs en disposició d’utilitzar el servei e imprimir, copiar o escanejar.
Consulta els apartats descrits a continuació segons el cas.
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2 Accés al portal, auto-registre i càrrega de saldo
IMPORTANT: És imprescindible estar registrat al portal d’impressió i disposar de saldo per poder utilitzar
el servei d’impressió de les impressores de passadís i dels ordinadors d’autoservei dels Centres de
Reprografia.

Els passos imprescindibles per utilitzar el servei d’impressió són:
1. Disposar d’un usuari registrat en el portal d’impressió. El servei ofereix l’opció d’auto-registre.
NOTA: Només cal que et registres el primer cop.
2. Disposar de saldo superior al cost del document que desitgis imprimir.

2.1. Accés al portal d’impressió
La URL per accedir al portal d’impressió és https://portal-impressio.udg.edu .

2.2. Auto-registre o alta del compte d’usuari
Per accedir al portal d’impressió obrirem un navegador web i escriurem https://portalimpressio.udg.edu.
Un cop apareix la pantalla de login seleccionarem l’opció ‘Registrar com un Nou Usuari’.

A continuació es mostra la pantalla d’alta d’un nou compte d’usuari, on ens sol·licita introduir la
informació del nom de l’usuari, correu electrònic i contrasenya.
IMPORTANT: El nom de l’usuari ha de ser el codi UDG o, en cas de no tenir-ne, el DNI o NIE. La
contrasenya ha de contenir mínim 8 dígit i un caràcter especial.
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Introduïm la informació i seleccionem ‘Registrar’. A continuació es mostra el següent missatge per
pantalla i s’envien dues notificacions per correu electrònic que permetran validar i finalitzar el registre.

S’envia un primer correu que notifica el nom de l’usuari registrat.

S’envia un segon correu que permet validar l’adreça de correu utilitzada durant el registre.

El selecciona l’enllaç de verificació que inclou el correu electrònic i s’introdueixen les credencials del
nou usuari perquè quedi correctament associat l’usuari a l’adreça.

Un cop iniciada la sessió amb les noves credencials es finalitza el registre.
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2.3. Càrrega de saldo

IMPORTANT: Per poder utilitzar el servei d’impressió és necessari que l’usuari amb el que ens hem
registrat tingui saldo disponible suficient. L’assignació de saldo es fa mitjançant la modalitat de
prepagament a través d’una passarel·la de pagament virtual RedSys.

Des de l’opció ‘Resum’ del menú de l’esquerra es pot veure el resum dels treballs que s’han imprès i
el seu impacte mediambiental. Des d’aquesta opció també tenim disponible l’opció de càrrega de
saldo.

Seleccionarem l’opció del desplegable amb l’import que vulguem carregar, d’entre 1€, 5€,10€ i 20€,
i seleccionarem l’opció d’ ‘Agregar Saldo’ junt amb l’acceptació de la política d’ús.

A continuació es mostrarà la pantalla de la passarel·la de pagament RedSys i caldrà seguir les
indicacions habituals de qualsevol pagament amb tarja.
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3 Com iniciar i tancar sessió a les impressores de
passadís
Els equips de passadís requereixen iniciar sessió per tal de poder treballar amb ells.

3.1. Iniciar Sessió
Els equips de passadís per defecte estan bloquejats a l’espera de se utilitzats.

Perquè entrin en funcionament cal passar la targeta pel lector o bé prémer ‘Iniciar sessió’ (si el que
volem és iniciar sessió amb el nostre usuari i contrasenya).
NOTA: S’ha d’utilitzar la tarja de la UDG o qualsevol altra tarja de proximitat. Es poden adquirir targes
de proximitat als Centres de Reprografia.

El primer cop que utilitzem la impressora amb la targeta el sistema detecta que la nostra targeta no
està associada a cap usuari i ens sol·licita introduir el nostre usuari i contrasenya.

Un cop feta l’associació de la targeta ja es poden utilitzar les impressores amb la targeta UDG o bé
amb l’usuari i contrasenya.
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NOTA: Només es pot associar una targeta a cada usuari. La darrera targeta que s’associï és la que
quedarà activa dins els servei d’impressió.
En cas de que es vulgui iniciar sessió sense la targeta utilitzant l’usuari i contrasenya, la pantalla que
apareix és la que es mostra a continuació.

3.2. Tancar Sessió
La sessió es tanca automàticament als 60 segons d’inactivitat a la impressora o bé al moment si es
prem el botó ‘Tancar Sessió’.
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4 Com imprimir
Si el que es vol és imprimir cal seguir els següents passos:
1. Auto-registrar-te, si encara no ho has fet.
2. Carregar saldo suficient, si encara no ho has fet.
3. Hi ha varies opcions per imprimir segons es vulgui fer per les impressores de passadís o les
impressores ubicades dins els Centres de Reprografia junt als ordinadors d’autoservei.

Si volem imprimir per les impressores de passadís utilitzarem la impressió segura que permet enviar a
imprimir qualsevol tipus de documents a una única cua d’impressió, però es pot recollir a qualsevol
impressora de passadís del centre concret on es troba l’usuari. Podem utilitzar la ‘Impressió Web’ o la
‘Impressió des de Driver’ d’impressió.

Si volem imprimir des dels ordinadors d’autoservei dels Centres de reprografia veure instruccions a
‘Impressió Ordinadors Auto-servei’.

4.1. Impressió Web
Des de l’opció ‘Impressió Web’ seleccionarem ‘Enviar un treball’ per pujar el document que volem
imprimir.

Seleccionarem la impressora segura on desitgem enviar el document a imprimir, segons si volem
imprimir en color o en blanc i negre.

Seleccionarem el nombre de còpies que volem imprimir del document i el compte al que volem
imputar les copies.
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Per defecte les còpies es descomptaran del ‘Compte Personal’ que es correspon amb el saldo que
prèviament per prepagament s’ha carregat al compte de l’usuari.
IMPORTANT: En cas de tractar-se d’un professor o alumne que disposi de compte associats a
projectes, que paga el departament, llavors també disposaran de l’opció de seleccionar el compte
compartit on assignar la despesa de la impressió.

Seleccionarem l’opció de ‘Pujar Documents’ per pujar el document que volem imprimir, bé sigui
arrossegant l’arxiu o seleccionant ‘Pujar des de la computadora’. Els formats admesos són PDF, Word
i imatge.

Seleccionarem ‘Carregar i Completar’. L’arxiu quedarà llest per ser alliberat des de la impressora.
Seguir les instruccions pas a pas de ‘Com alliberar un treball’.

4.2. Impressió a E-mail
Servei que permet enviar a imprimir documents PDF enviant el document a una adreça de correu de
la UB. Aquesta opció no permet modificar les Opcions d’Impressió.
1. Enviar un missatge de correu electrònic amb l’arxiu adjunt a l’adreça
impressiosegura@impressio.udg.edu .
IMPORTANT: El missatge s’ha d’enviar des de l’adreça de correu amb la que s’ha registrat
l’usuari.
Si s’envia des d’una adreça no valida s’enviarà un missatge indicant que no es permet la
impressió.
2. El treball quedarà assignat al compte de l’usuari autoritzat que ha enviat el treball a Imprimir.
3. El document ja està en disposició per ser alliberat a qualsevol impressora de passadís del
centre.
NOTA: Aquest servei està inicialment habilitat per als usuaris que tenen un únic centre de cost assignat
al que imputar el cost de les impressions.
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4.3. Impressió amb driver
IMPORTANT: Abans d’imprimir has d’instal·lar les cues de les impressores i el Pop-up de PaperCut.

Instal·lar cues
Si no tens les cues instal·lades pots fer-ho des de \\srvimpressio.udg.edu.
4.3.1.1. Windows
1. Per a connectar-se al recurs, accedir a l’’Explorador de Archivos’ i a la barra de direcció
escriure: \\srvimpressio.udg.edu.

2. Seleccionar la cua d’impressió que volem instal·lar amb click dret i seleccionar ‘Conectar’.

4.3.1.2. Mac OS
1. Obrir el panell ‘Preferencias de sistema’ i accedir a l’apartat ‘Impresoras y escáneres’.
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2. Afegir una impressora, seleccionant ‘Añadir impresora o escáner’.

3. Personalitzar la barra d’eines per afegir Opcions avançades al menú secundari seleccionar s
‘Personalizar barra de herramientas’ i arrossegar ‘Avanzado’ a la barra superior.

4. Accedir a la opció ‘Avanzado’, configurar amb les opcions següents i click a ‘Añadir’:
S’han de crear dues impressores:
IMPRESSIO_BN
o Tipus: Windows printer via spoolss
o Dispòsitiu: Otro dispositivo
o URL: smb://192.168.220.10/IMPRESSIO_BN
o Nom: IMPRESSIO_BN
o Ubicació: UdG
o Utilitzar: HP Laserjet MFP E82540-50-60

o
o
o
o
o
o

IMPRESSIO_COLOR
Tipus: Windows printer via spoolss
Dispòsitiu: Otro dispositivo
URL: smb://192.168.220.10/IMPRESSIO_COLOR
Nom: IMPRESSIO_COLOR
Ubicació: UdG
Utilitzar: Pagewide Color E77650

5. Al realitzar la primera impressió ens sol·licitarà les credencials d’accés, introduir les següents:
o

Usuari: udg@S-UDG-GEST

o

Contrasenya: Justprint00012!
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Instal·lar Pop-Up de PaperCut
Des de \\srvimpressio.udg.edu accedir a la carpeta PCClient. Segons qui sigui el sistema operatiu del
lloc de treball accedir a la carpeta corresponent: Linux.

4.3.2.1. Windows
Des de \\srvimpressio.udg.edu accedir a la carpeta PCClient. Segons qui sigui el sistema operatiu del
lloc de treball accedir a la carpeta corresponent: win.

Executar l’instal·lador \\client-local-install.exe i seguir instruccions per defecte.

4.3.2.2. Mac
Obrir una finestra Finder. Desde la barra d’eines, desplegar el mení i seleccionar ‘Ir’ i seleccionar
‘Conectarse al servidor’.

1. En la nova finestra indicar la direcció del servidor: smb://192.168.220.9 i ‘Conectar’.
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2. Seleccionar ‘PcClient’.

3. Accedir a la carpeta ‘mac’ i arrossegar la aplicació ‘PCClient.app’ a la carpeta
‘Aplicaciones’ per a instal·larla.

4. Per a crear la execució rápida, accedir a ‘Preferencias > Usuarios y grupos > Ítems de inicio’
i seleccionar ‘+’ (Añadir).
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5. Busquem la aplicació ‘PCClient’ i seleccionar ‘Añadir’.

4.3.2.3. Linux
Copiar la carpeta PCClient\linux al lloc de treball Linux i executar pc-client-linux.sh .
NOTA: En alguna distribució pot ser necessari instal·lar el paquet de java, #apt-get install default-jdk

Com Imprimir
1. Enviar el treball a imprimir a la cua d’impressió SEGURA que es desitgi segons es vulgui imprimir
en color o en blanc i negre: s-udg-imp\IMPRESSIO_BN (virtual) o s-udg-imp\IMPRESSIO_COLOR
(virtual).
2. Identificació de l’usuari que envia imprimir. Es pot seleccionar que recordi les credencials a
l’equip.

3. En cas de que l’usuari tingui més d’un Compte de Projecte on imputar el cost de la impressió es
mostra una finestra on cal seleccionar a quin centre s’assignarà el cost d’aquesta impressió. Si
l’usuari no té comptes de projecte s’associarà directament al Compte Personal.

4. Seleccionar Imprimir i el treball quedarà llest per ser alliberat des de la impressora de passadís.
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4.4. Com alliberar un treball
IMPORTANT: Només es poden alliberar els treballs a les impressores de passadís.
1. Anar a la impressora, iniciar sessió i seleccionar l’opció ‘Estació d’alliberació’.

2. Seleccionar el treball que es vol imprimir.

NOTA: Si no es desitja imprimir el treball es pot eliminar prement la icona de la paperera.
3. Seleccionar ‘Imprimir’ i el treball sortirà directament per la impressora.
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4.5. Impressió Ordinadors Auto-Servei
Cada centre de reprografia té un conjunt d’ordinadors d’auto-servei ubicats dins el mateix centre.
Aquests ordinadors permeten imprimir per un conjunt d’impressores A4 i en blanc i negre que també
estan ubicades a dins de cada centre.
Els passos a seguir per imprimir són:
1. Enviar el treball a la cua d’impressió que tingui mapejada l’ordinador en concret. Cada ordinador
només en té una.
IMPORTANT: Abans d’enviar el treball a imprimir cal tenir ben identificada la impressora per on
sortirà. Al tractar-se d’impressió directa es podrien perdre alguns dels treballs que s’imprimeixen.
2. Identificació de l’usuari que envia a imprimir.

5. En cas de que l’usuari tingui més d’un Compte de Projecte on imputar el cost de la impressió es
mostra una finestra on cal seleccionar a quin centre s’assignarà el cost d’aquesta impressió. Si
l’usuari no té comptes de projecte s’associarà directament al Compte Personal.

3. En seleccionar ‘Imprimir’ el treball sortirà directament per la impressora i podrà ser recollit.
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5 Com escanejar
Si el que vull es escanejar a correu les impressores de passadís:
1. Iniciar sessió a la impressora multifuncional on es vol escanejar.
2. Seleccionar l’opció del menú ‘Escanejar’.

3. Seleccionar el compte al que associar la copia.

4. Introduir el document que es vol escanejar i seleccionar els ajustos necessaris. Modificar
l’assumpte del correu si es creu convenient.
5. Prémer ‘Començar’ per iniciar el procés d’escaneig.

6. Processant l’escaneig.
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7. Escaneig completat.

El document escanejat s’envia adjunt per correu electrònic al compte de correu assignat al teu usuari
que es mostra a la pantalla dels ‘Detalls de l’Escaneig’.
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6 Com copiar
Si el que vull es copiar a les impressores de passadís:
1. Iniciar sessió a la impressora multifuncional on es vol copiar el document.
2. Seleccionar l’opció del menú ‘Còpia’.

3. Seleccionar el nombre de còpies, cares i configurar el treball amb les opcions disponibles al
botó ‘Opcions’.

4. Introduir físicament el document que es vol copiar a la impressora.
5. Prémer el botó ‘Còpia’ per iniciar el procés de copiat.
6. Confirmar el compte al que assignar el cost de la copia (si es dona el cas que en té més
d’un).

7. Automàticament surt el treball copiat per la impressora.
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7 Com sol·licitar un encàrrec als centres de reprografia
El servei d’impressió de la UDG permet realitzar peticions d’encàrrecs als servei de reprografia de
qualsevol dels seus centres de manera remota.

Per accedir al portal d’impressió obrirem un navegador web i escriurem https://portalimpressio.udg.edu. Recorda que primer has d’Auto-registrar-te, si encara no ho has fet.
Seleccionarem l’opció ‘Reprografia/FabLabs’ del menú de l’esquerra.

En fer-ho accedirem a pàgina principal del gestor d’encàrrecs.

Seleccionarem el tipus de servei a sol·licitar segons si volem:


Impressions senzilles (sense enquadernat). Seleccionar l’opció ‘Document Simple’.

A continuació cal introduir un conjunt d’informació per concretar el servei que es sol·licita.
Independentment del tipus de servei seleccionat la informació a introduir és la següent:


Arxiu o arxius a Imprimir. Opció que permet adjuntar l’arxiu a imprimir, bé arrossegant-lo o bé
des de l’opció ‘Adjuntar arxiu’.
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Detalls del servei sol·licitat:
o

Títol.

o

Exemplars: Quantes còpies.

o

Pàgines: Color i BN.

o

Tipus de paper: Mida, color i pes.

o

Simple o doble cara.

o

Color: Si color o Blanc i negre.

NOTA: El nº de pàgines es calcula automàticament segons l’arxiu que s’adjunta. Aquesta
càlcul automàtic només es fa si l’arxiu és pdf. És important revisar aquesta dada i actualitzarla manualment si és necessari.


Acabats:
o





Tipus enquadernat.

Comptabilitat: Compte on s’imputa el cost de la impressió. Les opcions disponibles són:
o

Compte personal: Es tracta del saldo que prèviament s’ha carregat amb la tarja de
pagament. Majoritàriament aquesta serà la opció en el cas dels estudiants.

o

Compte compartit: Es tracta dels centres de cost associats als projectes i
departaments de la universitat. Majoritàriament aquesta serà la opció en el cas del
PAS i PDI.

Instruccions de lliurament de l’encàrrec.

Seleccionar l’opció ‘Enviar’. Automàticament apareix un missatge indicant que s’ha enviat la petició
d’encàrrec de reprografia.
Des de l’opció ‘Les meves ordres d’encàrrec’ es pot consultar l’estat de l’encàrrec.

NOTA: Esperar a que l’operador del centre es posi en contacte amb tu per concretar-ne els detalls
(en cas de que sigui necessari) i indicar-te qual pots passar a recollir-lo.
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