
FollowYou print på Niels Brock – sådan kommer du i gang 
 
På Niels Brock anvender vi FollowYou print. Det betyder, at du når du vil skrive noget ud skal 
du gøre det til en virtuel printer installeret på din computer og efterfølgende frigive 
udskriften på en af FollowYou printerne. For at udskrive skal du, som udgangspunkt, bruge dit 
studiekort.  
 
For at blive klar til FollowYou print skal gennemføre de to skridt, der er beskrevet nedenfor. 
Det er vigtigt at begge skridt gennemføres og det er vigtigt at din computer er på Niels Brocks 
trådløse net når du gennemfører skridtene.  

Skridt 1: Installer den virtuelle printer på din computer 
1. Åbn en webbrowser og gå til adressen: https://print.brock.dk 

På den side bliver du mødt af en loginboks 

 
hvor du skal logge ind med dit Niels Brock login. 
 
 

2. Du kommer nu til velkomstsiden 
 

 
hvor du skal vælge fanen ”Driver Print”.  
 

  

https://print.brock.dk/


 
3. Nu åbner siden hvor driverinstallationen startes og du skal vælge dit operativsystem 

nederst på skærmen 

 
Der åbner nu en guide på skærmen, som du skal følge. 
 

4. Når du har fulgt guiden på skærmen og fået installeret din FollowYou printer er du klar til 
skridt 2 i proceduren. 

 

Skridt 2: Registrer dit studiekort, medarbejderkort eller Salto brik på en kopimaskine 

Gå til en kopimaskine (ikke en lille printer) og hold dit studiekort, 
medarbejderkort eller Saltobrik hen foran kortlæseren. Kortlæseren sidder 
typisk placeret på højre side af maskinen 
 
 

 
Kopimaskinen viser, at kortet ikke er registreret, tryk nu på Bruger ID linjen, 



 
 

indtast dit Niels Brock brugernavn og tryk OK.  
Tryk nu på ”Kodeord” linjen, 
 

 
 
 

 
 

indtast din adgangskode og tryk OK.  



 
Tryk derefter på Login 
 

 
 
Dit kort er nu registreret til dit brugernavn. 
 
Hold dit kort hen til kortlæseren, for at logge ud af systemet. 
 

Info: Dit kort er nu kendt af systemet og du bliver logget ind direkte næste gang. 


