Betalingskort til KøgeBibliotekernes
Kopi-/ Printsystemet

Kom let i gang med KøgeBibliotekernes
Kopi-/ Printsystem

Man kan enten oprette en kopi/print konto via koegebib.dk eller købe et
betalingskort til kopi/print:

Klik på
på biblioteks PC’en eller via KøgeBibliotekernes hjemmeside
www.koegebib.dk – nederst på hjemmesiden Kopi, print og scanner

Betalingskort:
I prisen indgår oprettelses- og administrationsgebyr

Klik på ”Ny bruger”:

•
•
•

20,00 kr. (til fx 10 A4 enkeltsidet print)
60,00 kr. (til fx 50 A4 enkeltsidet print)
110,00 kr. (til fx 100 A4 enkeltsidet print)

•
•
•
•
•

Brugernavn – unikt
Adgangskode - unikt
Gyldighed 1 år
Kan ikke genopfyldes
Refunderes ikke

Udfyld med et brugernavn og vælg en adgangskode
(min. 6 tegn - ikke Æ, Ø, Å, specieltegn og mellemrumstasten).
Læs og accepter bibliotekets ”vilkår og betingelser” for kopi-/printsystemet
Klik på ”Registrér”.

Det kræver et nyt betalingskort ved mistet kort eller mistanke om misbrug
Prisen afhænger af papirstørrelsen, og om det er enkelt eller dobbeltsidet print

Vigtigt se næste side

OBS./VIGTIGT - læg mærke til teksten om registreringen er lykkedes
Din kopi/print konto skal ”nu” aktiveres / godkendes

Sæt penge ind på din kopi-/printkonto
Der kan kun betales med Dankort eller Visa Dankort – via hjemmesiden
Klik på ”Betal” – indtast et beløb mellem 10 og 500 kr. og udfyld de tomme felter

Åben/log på din private mail konto - tryk på nederste link i andet afsnit
Goddag ”BRUGERNAVN”,
Du har oprettet en konto via https://bibprint.koegebib.dk:8443/winter/app/signup som
indeholder din email adresse.
For at gennemføre din registrering, bedes du åbne følgende link i din web browser:
https://bibprint.koegebib.dk:8443/winter/activate?locale=da&token=uqpvuu2l6b714qiplm05rt7es3
---

Dette er automatisk genereret besked, som du ikke kan svare på.
Herefter kommer beskeden

Læs, accepter og vælg ”Næste”
Kontroller de indtastet oplysninger med at vælge ”Ja”
Prisen afhænger af papirstørrelsen, og om det er enkelt eller dobbeltsidet print

Log ind og opdater dine kontooplysninger
Betaling foregår via et eksternt betalingssystem, DIBS, som håndterer betalingskort
og betalingstransaktioner. Alle betalingsoplysninger behandles fortroligt.
Hverken KøgeBibliotekernes personale eller systemer har adgang til
betalingsoplysningerne.
Du kan både betale via Internettet hjemmefra, og fra bibliotekets PC’er
eller kontant i bibliotekets reception (Kun Dankort / Mobil Pay / kontant)
Benyt altid nyeste internet browser
Udfyld ”Fuldt Navn” og ret evt. E-mail adresse, adgangskode, adresse mv.
HUSK at vælge gem eller annuller ved hver ændring

