
Skjermbildene under viser oppsett av EveryonePrint på en Iphone og Ipad. Appen kan lastes ned fra App 

Store. Appen finnes også i Google Play for Androidenheter og hvordan man setter det opp vil være likt, 

men vær klar over at layout kan være litt forskjellig fra skjermbildene vist under.  

1. Før du starter må du ha fått en bruker fra IT-ansvarlig. Denne får du ved å sende e-post til 

ikt@fjellhaug.no. Om du er student vil brukernavnet ditt være ditt studentnummer og du vil få 

et engangspassord likt din pin. Om du er gjest vil det derimot være behov for å få et eget 

brukernavn og engangspassord. 

2. Det første man må gjøre etter å ha fått brukernavnet og passordet er å gå inn på 

https://fjellhaug.eop.kmsky.no:8443/ og skrive inn brukernavnet og engangspassordet ditt.

 
3. Når du er logget inn, gå inn på «My profile» og deretter trykk «Edit». 

 
4. Inne i «Edit», fyll ut feltene password og password repeat og trykk save. Brukeren skal nå være 

klar til bruk 

 

https://fjellhaug.eop.kmsky.no:8443/


5. Start med å laste ned appen fra App Store eller Google Play. Skriv «everyoneprint» i søkefeltet 

for å raskt kunne finne denne. 

 

6. Åpne appen og klikk på settings. Fyll inn fjellhaug.eop.kmsky.no:9444 som vist her. Klikk «Test 

connection» og «Save» dersom vellykket 

 



7. Klikk på «Account» og fyll inn ditt brukernavn og passord. 

 

8. Dersom vellykket pålogging: 

 



9. Åpne det du skal skrive ut, eksempel bilde. Bla litt ned til du ser «Print with EveryonePrint» 

 

10. Velg deretter antall, ensidig/tosidig og om du skal skrive ut I sort/hvit 

 



11. Dokumentet sendes til utskriftskøen. 

 

12. Dokumentet ferdig overført. 

 



13. Åpne appen igjen og velg hva du skal skrive ut. 

 

14. Igjen kan du velge antall, ensidig/tosidig og farge. Du kan også slette filen om du ikke ønsker å 

skrive den ut. Om ikke, trykk Print. 

 



15. Velg deretter hvilken skriver du vil ha ut dokumentet på og filen skrives ut 

 

 

 

 

 

 


