
Guide til Princh 2.0 – Princh for Desktop 
Velkommen til Princh’s nyeste version 2.0. Denne version byder på en længe ventet funktion: 
Print flere dokumenter til en ”Printkurv” og betal én gang. Denne guide giver en introduktion til 
alle funktioner i version 2.0 og vil løbende blive opdateret via hjemmesiden på: Link 

 
Når du klikker print 
Når du klikker print/udskriv fra hvilket som helst program på computeren, starter Princh for 
Desktop. Du vil se dette billede, når Princh starter op: 

 

Billedet forsvinder efter 2-5 sekunder, hvorefter printkurven vil blive vist. 

 

Valg af sprog 
Du kan vælge hvilket sprog, du vil se ude i højre hjørne af skærmen. 

 

 

Printkurv  
Det næste vindue du møder, når du har sendt dit første dokument til udskrift, er printkurven. 
Printkurven indeholder de dokumenter du printer, akurat som det kendes fra en webshop, 
hvor man lægger varer i en kurv. Ønsker man at printe flere dokumenter, tilføjes de blot til 
kurven før man går til betaling. 

 

http://princh.com/why-how/print-desktop-app/


Tilføj flere dokumenter til printkurven 
Der er 3 metoder til at tilføje flere dokumenter til printkurven: 
 
1: Minimer Princh-vinduet (printkurven) og print igen 
Den primære metode til at tilføjere flere dokumenter til Princh, er ved at minimere vinduet og 
udskrive igen. Der er en stor tekst der informere brugeren i at dette er muligt. Gør man dette, 
tilføjes endnu et dokument i printkurven som vist nedenfor.  

 
 
2: Træk filer over i Princh vinduet 
Du kan tilføje dokumenter til printkurven ved at markere dem i stifinder, og derefter trække 
dem over i printkurven. Dokumenterne vil nu blive tilføjet og vist i printkurven. 

 



3: Højreklik på et dokument og vælg ”Udskriv” 
Det er også muligt at højreklikke på den fil du vil printe, og vælge ”Udskriv”. Gøres dette, vil 
dokumenterne vil nu blive tilføjet og vist i printkurven. 

 

Udskriftsindstillinger 
Når du har valgt den/de filer du vil printe, ved at tilføje dem til Printkurven, kan du vælge om 
de skal printes i sort/hvid eller farve ved at klikke på Ja/Nej-knappen. Du kan også vælge 
hvor mange kopier du vil have ved at klikke på ”+/-”knapperne.  

 

Avancerede udskriftsindstillinger 
Ønkes det at ændre flere avancerede udskriftsindstillinger for et dokument, kan dette gøres 
ved at klikke på ikonet med svensknøglen under ”Andet”. 

 

Her kan du vælge farve eller sort/hvid, antal sider, sideinterval, dobbeltsidet og papirformat. 
Du kan også se dokumentet ved at klikke på ”VIS DOKUMENT”. Hvis du vil fjerne dokumentet 
fra printkurven kan du klikke på ”FJERN DOKUMENT”. Klik på ”LUK” for at vende tilbage til 
printkurven. 

 



Betaling 
Når alle dine dokumenter er klar til at blive printet, skal du acceptere ”Vilkår og betingelser” og 
klikke betal. 

 

 

Vælg herefter din fortrukne betalingsmetode og klik på ikonet for denne. Hvis du ønsker at gå 
tilbage til det forrige skærmbillede, kan du klikke på den grønne ”Tilbage-knap” i bunden af 
billedet. 

 

Når betalingen er godkendt, kommer du til siden ”Udskriftskø”. 

 

Udskriftskø 
Her kan du se status på dine printjob. Det kan være I kø, Under udførelse eller Udskrevet. 

 

I kø betyder at printjobbet venter på printeren. 

 



Under udførelse betyder at printjobbet er ved at blive sendt til printeren. 

 

Udskrevet betyder at printeren har modtaget printjobbet og påbegyndt udskrivningen. 

 

Når alle dokumenter er udskrevet, kan du se din kvittering ved at klikke på ”SE KVITTERING”.  

 

 

Kvittering 
Under ”SE KVITTERING” kan du se alle oplysninger om dit printjob. Vælges der ”Luk”, lukkes 
vinduet med kvitterigen og du kommer tilbage til ”Udskriftskø”-vinduet. 

 

 

Når du er færdig kan du klikke på knappen ”FÆRDIG” som vil fører dig til en side der beder dig 
lukke vinduet. 

 


