
Drukarnia UAP  

 

Warsztat Drukarni i Modelarni znajduje się pod Atrium w nowym budynku B. Do Drukarni można dostać się 

klatką schodową K1 (przy podwójnych windach) lub windami na poziom -1. Drukarnia jest otwarta dla 

dydaktyków, studentów i pracowników w dni robocze między 8 a 15. Warunkiem korzystania z Drukarni 

jest przeszkolenie z BHP przez pracownika Drukarni oraz akceptacja regulaminu.  

 

Użytkownik 

Aby w pełni korzystać z Drukarni, należy posiadać konto domenowe. Jest to to samo konto jak np. do 

logowania się do uczelnianego Wi-Fi lub e-dziekanatu. Do konta domenowego należy przypisać kartę – 

legitymację studencką, kartę dostępową lub inną kartę magnetyczną. Aby to zrobić, należy zbliżyć kartę do 

czytnika na jednej z kserokopiarek Develop, a następnie podać login i hasło.  

 

Konto domenowe to konto wewnątrzuczelniane opisane następującym wzorem:  

Studenci: 

Login: st(numer indeksu) 

Hasło domyślne: uapXXXXX, gdzie XXXXX to 5 ostatnich cyfr PESEL. 

Pracownicy: 

Login: (pierwsza litera imienia).(nazwisko) 

Hasło domyślne: uapXXXXX, gdzie XXXXX to 5 ostatnich cyfr PESEL. 

 

Za pomocą tego konta możemy zalogować się do systemu PaperCut na stronie: papercut.uap.edu.pl.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interfejs użytkownika w 

PaperCut 

http://papercut.uap.edu.pl/


PaperCut jest systemem, który umożliwia drukowanie podążające, skanowanie na maila, zasilanie konta czy 

rozliczanie użytkownika. W swoim panelu możemy sprawdzić stan konta, oczekujące zadania, wysłać 

zadanie wydruku z własnego urządzenia czy doładować swoje konto za pomocą PayPal (potrzebne jest 

konto w tym serwisie) lub doładować konto innemu użytkownikowi ze swoich zasobów. Wkrótce będzie 

też można doładować konto wpłacając gotówkę do automatu znajdującego się przy wejściu do Drukarni 

przy windach osobowych.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytnik kart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wpłatomat PaperCut 

 



Urządzenia obsługiwane przez pracowników 

OCE Arizona 318 GL Druk CMYK + biały, tusz utwardzany światłem UV. Powierzchnia robocza 1,25 m x 

2,5 m. 

Ploter ESKO Kongsberg V 

MultiCut 

Cięcie, bigowanie, frezowanie w papierze, tekturze kartonie, sklejce, piance i 

innych miękkich materiałach. Powierzchnia robocza 1,5 m x 3 m. 

Canon ImagePress C700 Drukarka niskonakładowa kolor, max SRA3. 

Canon VarioPrint 110 Drukarka średnionakładowa mono max SRA3. 

Gilotyna hydrauliczna  Precyzyjne cięcie stosu papieru do 15 cm. 

UltraBind 2000 PUR Oklejarka introligatorska. 

Zortrax M200 Drukarka 3D. Obsługiwane formaty: .stl, .obj, .dxf, .3mf. 

Powierzchnia robocza: 20 cm x 20 cm x 20 cm. 

Aby skorzystać z powyższych trzeba się umówić na konkretny termin, skonsultować nośnik, nakład itp. 

Projekty muszą być przygotowane do druku. Wzór przygotowania pliku na Oce Arizona i Esko Konsgsberg 

przygotowała p. Aleksandra Płocińska i jest on dostępny w osobnym dokumencie. 

 

Urządzenia samoobsługowe oraz dostępne kolejki: 

Canon IPF 8400s Ploter fotograficzny, szerokość max 42 cale, możliwość 

załadowania nośnika „z ręki”.  

Canon IPF 8400s 

OCE ColorWave 700 Ploter ze skanerem przeznaczony do dokumentacji i rysunków 

technicznych. Max szerokość 42 cale, skaner max 36 cali. 

OCE ColorWave 

700 

EPSON SureColor 

P600 

Drukarka fotograficzna, max rozmiar A3+. Epson_photo_pull 

Develop c654e / 

c224e 

Urządzenie wielofunkcyjne: druk, ksero, skan UAP_pull 

Aby skorzystać z tych drukarek, należy zalogować się do uczelnianej sieci (np. Wi-Fi czy Citrix) i wysłać 

zadanie na konkretną kolejkę wydruku. Następnie podejść do urządzenia należącego do kolejki, 

zautoryzować się kartą przy czytniku, i – jeżeli środki na koncie PaperCut są odpowiednio duże – odebrać 

wydruk. 

 

Dodatkowo do samodzielnej obsługi posiadamy składarkę do dokumentacji OCE 940, zszywacz elektryczny, 

bigówkę elektryczną, niszczarki oraz drobny sprzęt introligatorski: trymery, zszywacze, bigówki, 

bindownice, dziurkacze czy zaokrąglacze narożników. W drukarni znajduje się również kabina do oceny 

kolorów wraz z próbnikami CMYK, PANTONE, RAL DESIGN oraz NCS. Do dyspozycji jest także kilka 

stanowisk komputerowych, pracujących w środowisku Citrix z pakietem oprogramowania. 

W razie problemów prosimy o kontakt z pracownikami Drukarni. 


