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SAMKIN OPISKELIJAKÄYTÖSSÄ OLEVAT TULOSTIMET 

Kaikkien kampuksien luokissa pääosin mahdollisuus tulostaa lähimpään tulostimeen. Kaikkiin 

lueteltuihin tulostimiin voi myös tulostaa omalta BYOD-laitteelta. 

Porin kampus 

 Kirjaston lukusalin monitoimilaite A138 (tulostus, kopiointi, skannaus). 

 Kirjaston takana B101 Soteekki (tulostus, skannaus). 

 A-osan 2.kerroksen aula A202 (tulostus, skannaus). 

 A-osan 3.kerroksen aula A317 (tulostus, skannaus). 

 A-osan 4.kerroksen aula A416 (tulostus, skannaus). 

 A-osan 5.kerroksen aula A515 (tulostus, skannaus). 

 C-osan 2.kerroksen aula A220 lähellä opiskelijoiden taukotilaa (tulostus, skannaus). 

Rauman kampus, Kanali 

 1.kerroksen monitoimilaitteella voi tulostaa ja skannata värillä ja mustavalkoisella. 

Rauman kampus, Merikoulu 

 3.kerroksen käytävällä monitoimilaite, tulostus lähimmistä luokista. 

Taidekoulun kampus 

 Atk-luokassa on skanneri opettajan koneella. 

 Atk-luokasta voi tulostaa kopiohuoneen monitoimilaitteelle. 

 Kurssikohtaisesti voi tulostaa A3+ -mustesuihkutulostimelle (kurssin vetäjä opastaa). 

 

Kuninkaisten kampus 

 Hissin viereinen tila 2.kerroksessa (mustavalko). 

 Kirjaston lukuaulassa (mustavalko). 

 Kopiointi, skannaus, väritulostus toimistossa 2,krs. 
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PRINTERS AVAILABLE FOR STUDENTS 

Printing is available from classroom to nearest printer or multifunction device.  You can also print to these 

printers with BYOD devices. 

Pori campus 

 Library hall multifunction device A138 (printing, copying, scanning). 

 Soteekki office B101 behind the library (printing, scanning) 

 A-building, 2nd floor, A202 lobby (printing, scanning). 

 A-building, 3rd floor, A317 lobby (printing, scanning). 

 A-building, 4th floor, A416 lobby (printing, scanning). 

 A-building, 5th floor, A515 lobby (printing, scanning). 

 C-building, 2nd floor, C220 near student´s kitchen lobby (printing, scanning). 

Rauma, Kanali campus 

 1th floor multifunction device, scanning and printing with color or grayscale. 

Rauma, Maritime campus 

 3rd floor, multifunction device. Available for printing from nearest classrooms. 

Fine Arts campus 

 Printing available from IT class to nearest multifunction device (printer room). 

 A3+ black/white printing in IT class.  Only with teacher. 

Kuninkainen campus 

 2nd floor near lift (black/white). 

 Copying, scanning and color printing in the office (2nd. floor). 

 2nd floor multifunction device. Can be used with Webprint. 


