kunnen afdrukkèn via AiÍPrint, Daarvoor is dan
wel een printer nodig die dat ondersteunt en dievia wifi bereikbaaris.
Lang niet alle printersvotdoen aan dievooÍwaarden. Maar metwat
trucies kunt u ookeen gewone Windows-printer laten samenwerken
met de iPhone en de iPad.
De iPhone en de iPad

e

ku n i! 6o.,d

ven in het kort iets overAirPrint. Het gaat om een speci'
aal printermechanismedat

overde wifivande iPhone en
werkt- Het is nietzozeer de

de iPad

bedoeling dat de iPhone en de iPad

direct met een wifi printer commu
niceÍen. Nee, de printerhoeft
slechtsvia dewifivan de iPhone en
de iPad bereikbaarte zijn. Dever'
binding kan dus over eenwifi'rou'
ter of een wif ibasisstation lopen
waarb ij ook n€twerkswitches ku nnen worden ingezet. \^/el moet de
printer de- latenwe zeggen - prin
tenaalondeÍsteunen die bij AiÍ
Print hoorE dat is dus een extra

naastbestaandeprintenalenzoals

O op het furun Ma.Runors is een posrte
virden die u voozietvon pre.ies de juhte
sofrwaft on AlrPiDt op de Wirdows-pcte

-

bijvoorbeeld PCL en Postscript.
I ndien aanwezig kunnen de iPhone
en de iPad

eenAirPrint printereen

voudig uit de lucht grijpenen erop
afdrukken. Handig,vindt u niet?

Huis-, tuin- en keuken

Maar nu de printer in de huis, tuin-

en keuken-situatie- Dat iszomaar
een printer dievia usb op een Win.

dows pc is aangesloten, die niet
beschikt over een netwerkaansluiting endie niets aan boord heeft wat
ook maar íets met ÀirPrint te mak€n
heeft.Tja, daarstaie dan metj€
iPhone enje iPad. MaaÍ gelukkig
niet voorlang,-want we gaan die

netwerk me€draait en z iin sedeeld
zodat andeÍe netw€rkgebruikers er
ook mee kunnen printen(aÍbeelding r). Verder hebben we het

O

dejuiste software t€ komenen daarvoor íurenwe u richting het forum
MacRumors alwaar u déze post
moet hebb€n: foruns. nr aolr nrors.

account AirPrintop deze Windowspc aqngemaakt€n det is inclusief
het gemakkelijk te onthoud€n

roDVdrwthrcad.php?t= I 29'1865
(afbeelding 3). op de genoemde
plek vindt u namelijk, als zip bijla

wachtwoord AirPrint (afb€elding
2). Ennatuurlijk niet vergeten om

iTunes (wtry.apple.rom/nl/itunes)
te install€ren! I mmers, als iTunes
wordt geïnstalleerd wordtook de
§ervice Bonjour geactiveerd en
§pecifiek díe seruice is nod ig deze

Vervolgens is het de truc om aan

Het begin: een

ge, de zogeheten

O

vio het conpu-

AirPrint InÍaller

inclusief twee reparatieprogram
ma's voor r€spe.tievelijk 32 en 64
bit Windows. Er zijn ook andere
pl€kken op iniernetwa ugelijk.
soortige sof tware tegenkon1t,
maar dan wordt de installatie ervan
w€lwat ingewikkeldert dat echter
terzijde...

doodg€wone Windows-printer

voorzien van echte AirPrint-mog€-

lijkhed€nl

Windows-printer
D

it hele verhaal begint danook met

een modale Windows-prinrer die

voordezeworkshop aan twee voor
waarden moet voldoen: zijn aange
doten op een Windows pc die in het

I

Afdrukken

vaniPhone&iPàd.
12
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Q

Op het noment dat u iets

we hebben het

wilt

afdrukken ktikt u op het Pijltje,
waarna het b€treff ende pulldown
menu tevoorschijn springt- Eénvan

indat menu is Afdrukken
(afbeelding 7). Enkele tellen later
kunt u op zoekgaan naar d€ binnen
de opti€s

de

wifi'netwerk actieve AirPrinÍ

printers en de doorons speciaal
daarvoor aangepaste windows'

A tu

sloÍ nos

evq

tuvee

dingeh neties

noken- De seNice AiPti nt noet outondnsrh
worden gesto en we loten olles ovet de

print€r is dan al snelg€vonden
(aÍbeeldingS)!U koppelt aan met
het account Airprinten het wacht'
woordAirPrint. Nu is de AirPrin
printer ontdotenvoor uw iPhone en
iPad. Meteen daarna is een
de

ÀirPrint lnstaller
:::: .rr zLp.beÍand dat u hebt
:i::,: .:c dienr re wolden uitge-

O

Meteen nodat

te venellendat het programmaC:\

i:1.: a:.:::: u d€AirPrint lnstaller
. : : : :. :.::iÈ kèer laat draaieni met
1

:: :::rra.

'.

:

:::ir

(afbeelding4). Als dat

slt1it u het programma af,

n het reparati€programma
r. veÍsievan Windows laat

:::::in

:.::
l: :i
:

rce

(afb€elding

5). Als dat is

.slartunogmaàlsdeAa

MSC. U komt dan d€ s€rvices

Installer. Nu zijn er nogtwee

-.: dient automatischle geschied€n
=: de gebruiker die uvoor AirPrint

::irelr

is

AirPrint inctusi€fhet

AirPrint (afb€elding

A

6).weetu

nog, het eerd€r aangemaàkte accou nt? Daarna de conPu

Tekst J oht van il e r a ar t
:

Air

Print en Bonjourvanzelft€gen. En
als u zichverdiept in dit AirPrint, is
eenvoudigte zien dat deze letterlijk
aft ankelijk is van Bonjour.

:!.nreregelen:de service start

:r achtwoord

gewensre informatie naar de Air
Print print€t pardon, de Windows
printer te sturen (afbeelding 9)lO

Program Ëiles\AirPrint\airprint.€xe
doorgang dient te worden v€rleend.
De tcp-poortwaarhet omgaat is
63 r, want mogelijk moEt u daarmee
uw íir€wall openzetten.
We komen nog€venterug op
iTunes dat u ah het goed is geinstalleerdhebt. Dat heeftte maken met
de Bonjour-se11,ice. Als u daar iets
meProverwilt weten. kunt u via
Start, Uitvoeren naar SERVICEC.

:i :::.:.: an de Computerbeheer
:i: ::::i. Èi de Administrator- u
i. .: : ::hr\opdeknopInstatlAA'
:- -: :ia

Mogelijkhebtu nog Iast van d€ fircwall.lndat geval dient u d€ firewall

drukop

knop Druk Af voldoende om de

we hebben

iets

_

t€r opnieuw start€n, waarmee de

Windows-kantvan dez€ zaak alweer

Hierwordt het contoctgelegd net de AnEn tuots u o@tduideliik kunt
zien is dat de windows-pintet die io het
netwetk dchtet de Windows-p. hdngt. Wel

O

is geregeldl Hoewel?

Pirr-printe.

d

..p.-

,

1èxemplaà,
iPhone en iPad

+

oubberziidiq

Als her bovenstaande alle
maal is gedaan,neemt u de

É

:F:'rone en de iPad erbij. Voor
11èr dar nog nret is ger€geld,

u

i:::

r aankoppelen bii het

r .:: :1È$(e rk $'aarb hnen ook
:: ::::Èr ingeregeldewin::n: r: trÍielis. Nu kunt u de

br.n<::: i.

e

maiklient openen.

O
het

Eennaol corect ingetogd, hebt u @r'a.1
de AirPtint .ptinteÍ. Éeh druk op de

Díuk AÍ isvoldoende on de oÍdrukte
ttlin doÉ- ri ntet
ve 6ch ijnen u it d e

t!4t
tdr'

P
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