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amkBYOD-tulostaminen Huittisten ja Kankaanpään kampuksilla  /  BYOD printing in Huittinen and 

Kankaanpää campuses 

1. Kirjaudu omalta laitteeltasi osoitteeseen: http://webprint.samk.fi/.   

Open browser and log on to http://webprint.samk.fi 

 

2. Syötä SAMK-tunnus ja salasana.   

Give your credentials. 

 

3. Valitse itsepalveluportaalin vasemmasta valikosta Web Print ja sivulta Submit a Job.   

In the portal choose Web Print and Submit a Job. 

   +   

4. Valitse tulostinvalikosta tulostin, jolle haluat työn tulostuvan: 

On the printer menu choose a suitable printer: 

 

5. Valitse montako kopiota työstä otetaan 

Choose how many copies will be printed. 

https://owa.samk.fi/owa/redir.aspx?C=08dwE7Yi7kqxioWjjPkagIy2thjandBIqcezjYX0z1w1A2Q3RK8b0vJezyYlsCQE_4393sZ-swM.&URL=http%3a%2f%2fwebprint.samk.fi%2f
https://owa.samk.fi/owa/redir.aspx?C=08dwE7Yi7kqxioWjjPkagIy2thjandBIqcezjYX0z1w1A2Q3RK8b0vJezyYlsCQE_4393sZ-swM.&URL=http%3a%2f%2fwebprint.samk.fi%2f
http://webprint.samk.fi/
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6. Lataa haluamasi dokumentti. Tuetut tiedostomuodot näet taulukosta. 

Upload your document(s).  Supported file formats are shown. 

 

7. Tulostustyö tulostuu ja yhteenvetovalikossa näet työn etenemisen ja veloituksen 

Job(s) are printed and status & cost are shown. Now you can go to the printer. 
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MOBILITY PRINT – OHJELMISTO / MOBILITY PRINT SOFTWARE 

Mobility print-ohjelmiston voit asentaa omaan päätelaitteeseesi ja kytkeä haluamasi tulostimen, 

jonka jälkeen se näkyy tulostusvalikossasi, kuten normaali tulostin.  With mobility print software 

you can install a printer to your BYOD device and use it like a local printer. 

8. Lataa & asenna ohjelmisto osoitteesta:  http://samkprint:9163/help/client-setup/ 

Download & install mobility software. 

 
Katso tarvittaessa sivuilta löytyvä asennusvideo: 

If needed check video about how to install it: 

 

 
 

Asenna ohjelmisto videon ohjeen mukaan ja kytke haluamasi tulostin.   

Install software and the printer you want print to. 

 

 
 

Porin ja Rauman kampuksilla tulostimeen pitää kirjautua SAMK-tunnuksella, ennen kuin työ 

tulostuu.  In Pori and Rauma campuses, you must log on to device before it prints your job. 

 

http://samkprint:9163/help/client-setup/
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EMAIL TO PRINT 

Voit tulostaa myös lähettämällä tulostustyö sähköpostilla tulostimelle.  Tuettuja liitteitä ovat 

ainakin kuvat, PDF-tiedostot ja Office-dokumentit.  

You can also send e-mail with printable document attached to it. Supported file types are pictures, 

Pdf-files and Office-documents. 

9. Avaa uusi sähköposti, lisää tulostettava tiedosto liitteeksi ja lähetä posti osoitteeseen 

print.kuninkainen@samk.fi / print.taidekoulu@samk.fi.   

Open new e-mail, attach file to it and send mail to print.kuninkainen@samk.fi / 

print.taidekoulu@samk.fi  . 

10. Paluuviestinä saat linkin, jolla työ validoidaan.   

Reply message includes a link to validate the print job.  

 

 

 

 

 

 

11. 3.Linkki vie sinut Papercut-sivuille, jonne kirjaudut sisään. Tämän jälkeen työ lähetetään 

tulostimelle. 

Link takes you to Papecut pages. Log in and job is sent to printer queue. 

  

12. Työsi tulostuu ulos (Kuninkaisissa Hissin viereinen tila / Kankaanpäässä kopiohuone). 

Your job will print. (In Kuninkainen the room near elevator, In Kankaanpää, the copy room) 

 

 

 

 

 

mailto:print.kuninkainen@samk.fi
mailto:print.taidekoulu@samk.fi
mailto:print.kuninkainen@samk.fi
mailto:print.taidekoulu@samk.fi
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TULOSTAMINEN SAMKISSA / PRINTING IN SAMK 
 
Opiskelijoilla on mahdollisuus tulostaa opintoihin liittyviä tulosteita kampusten luokissa ja yhteisissä tiloissa 
olevilta tulostimilta ja monitoimilaitteilta. Tulostus on kontrolloitua. Jokaisen lukuvuoden alussa opiskelija 
saa 15 € alkupääoman ja tulostustyypit ja –määrät pienentävät tätä saldoa. Säästynyt saldo on käytettävissä 
seuraavan lukuvuoden tulostuksissa uuden 15€ lisäksi.  
Students are able to print documents and material during their studies. Printing is possible with printers and 
multifunctional devices located in classrooms and public rooms. There is a 15€ printing balance and printing 
reduces the balance. In the beginning of every school year the balance is recalculated. If you have already 
balance, then the new balance will be added to your balance. 
 
Alkupääoma lukuvuoden alussa on 15€ 
Start balance in every beginning of the school year is 15€ 
 
Tulostaminen vähentää saldoa seuraavasti / Printing cost: 

 A4 A3 A4 2-sided A3 2-sided Other size Other 2-
sided 

VÄRI/COLOUR 0,20€ 0,40€ 0,15€ 0,25€ 0,20€ 0,15€ 

M/V / B/W 0,05€ 0,10€ 0,03€ 0,15€ 0,05€ 0,03€ 

 
Työasemissa on tulostuksenhallintaohjelmisto, mistä näkee tulostussaldon.  Mikäli saldo vähenee nolliin, 
tulostaminen estetään. Tällöin opiskelijan on hankittava lisää saldoa. Saldoa hankitaan SAMKin Service 
Deskistä. Saldon siirtäminen opiskelijalta toiselle on mahdollista.  
Classroom computers have this balance popup window at desktop. If you print all your balance to zero, then 
you can´t print anymore. You must contact SAMK Helpdesk to get more balance. 
 

 
 
 
Kopiointi / Copying 
Kopiointi opiskelijoiden monitoimilaitteilla ei ole mahdollista. Kopiointi kuluttaa Porin kampuksilla 
tulostussaldoa. Muilla kampuksilla olkaa yhteydessä paikallisiin tietotapalvelusihteereihin.  
Taking copies is possible only in every campus library. Pori and Rauma campuses are using this same 
account balance to control copies. Other campuses – ask your librarian. 
 
Skannaaminen / Scanning 
Monitoimilaitteilta on mahdollista skannata sähköpostiin. Skannaus ei kuluta saldoa. Monitoimilaitteiden 
yhteydessä on skannausohje.  
You can scan to e-mail with all campus multifunction devices which are located on public places. 

 


