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Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Μυτιλήνης, μπορούν,
λαμβάνοντας υπ΄όψιν τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας πνευματικών
δικαιωμάτων (Θέματα αναπαραγωγής έντυπων τεκμηρίων [1]) να εκτυπώσουν ή να φωτοτυπήσουν
με χρέωσή τους, τεκμήρια από τη συλλογή της Βιβλιοθήκης.
Τα μηχανήματα που διατίθενται για την υποστήριξη της συγκεκριμένης υπηρεσίας βρίσκονται στους
εξής χώρους:

Παράρτημα Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης, 1ος Όροφος: Φωτοτυπικό μηχάνημα (Ricoh)
Παράρτημα Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης, Ισόγειο: Πολυμηχάνημα Konica Minolta
(Lesvos Library MFP)
Παράρτημα Μυτιλήνης, 1ος όροφος: Εκτυπωτής (Lesvos Library Printer HP-1)
Υπόγειο Κομνηνακείου: Εκτυπωτής μεγάλου μεγέθους (Library Plotter)
Ισόγειο Κτιρίου Διοίκησης στο Λόφο Πανεπιστημίου Αιγαίου:

Εκτυπωτής

(Lesvos Library Printer HP-2)
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της υπηρεσίας αυτής είναι η ταυτοποίηση του χρήστη ή της
χρήστριας στα προαναφερθέντα μηχανήματα και στον εν γένει εξοπλισμό της. Η ταυτοποίηση
μπορεί να γίνει είτε μέσω της καταχώρησης σε ειδικό πληκτρολόγιο που βρίσκεται επάνω στα
μηχανήματα των κωδικών που διαθέτουν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, είτε μέσω της
χρήσης έξυπνης κάρτας την οποία μπορούν προαιρετικά να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι/ες
από τον καρτοπωλητή που βρίσκεται στο ισόγειο του Παραρτήματος Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης.
Στη συνέχεια ο/η ενδιαφερόμενος/η για να κάνει χρήση της υπηρεσίας, πρέπει να πιστώσει το ποσό
της επιλογής του στον λογαριασμό που έχει δημιουργηθεί για αυτόν/ην στη συγκεκριμένη υπηρεσία,
λαμβάνοντας υπ΄όψιν βεβαίως και τον πίνακα χρεώσεων. Επισημαίνεται ότι επειδή δεν υπάρχει
δυνατότητα επιστροφής χρημάτων, οι χρήστες/στριες θα πρέπει να πιστώνουν κάθε φορά τον
λογαριασμό τους με το ποσό που αντιστοιχεί στις εκτυπώσεις- φωτοτυπήσεις που προτίθενται να
κάνουν.
Οι κάτοχοι παλαιών χάρτινων καρτών μπορούν να απευθυνθούν στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης
προκειμένου να πιστωθεί στον λογαριασμό τους ποσό ίσο με το τυχόν διαθέσιμο υπόλοιπο της
παλαιάς κάρτας τους.
Οι εκτυπωτές μπορούν να δεχθούν εκτυπώσεις είτε από υπολογιστή εντός του δικτύου του
Ιδρύματος, είτε μέσω WEB. Στην τελευταία περίπτωση, η εντολή για εκτύπωση δίνεται από τη
συσκευή του/της χρήστη/στριας (υπολογιστή, smartphone, tablet), χωρίς να απαιτείται η
εγκατάσταση οδηγών εκτύπωσης (print drivers). Η σύνδεση μέσω WEB γίνεται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση https://print.aegean.gr [2], όπου ο χρήστης πληκτρολογεί το όνομα χρήστη (username)
και το συνθηματικό (password), τα οποία χρησιμοποιεί για πρόσβαση στις υπηρεσίες του Ιδρύματος.
Υποστήριξη υπηρεσίας: Κακούρης Βασίλειος 22510 36763 (bkak@geo.aegean.gr)

[3]
Εκτύπωση μέσω web [2]

Page 1 of 2

Υπηρεσία "Εκτυπώσεων-Φωτοτυπήσεων"
Published on Library of the University of the Aegean
(http://portal.lib.aegean.gr)

Library:
Mytilene Branch [4]

Document:
Οδηγός Έξυπνης Κάρτας [5]
Οδηγός υπηρεσίας "Εκτυπώσεων-Φωτοτυπήσεων" [6]
Πίνακας χρεώσεων υπηρεσίας "Εκτυπώσεων-Φωτοτυπήσεων" [7]

Source URL (modified on 28/02/2018 - 13:10): http://portal.lib.aegean.gr/en/node/4198
Links
[1] http://www.lib.aegean.gr/themata-anaparagogis-entypon-tekmirion-0
[2] https://print.aegean.gr
[3] http://portal.lib.aegean.gr/en/node/4198
[4] http://portal.lib.aegean.gr/en/mytilene-branch
[5] http://portal.lib.aegean.gr/en/node/4196
[6] http://portal.lib.aegean.gr/en/node/4195
[7] http://portal.lib.aegean.gr/en/node/4197

Page 2 of 2

