
 
Printen via uniFLOW Online 
 
Waarom deze handleiding? Bij de overgang naar de nieuwe VOMEO-omgeving 
hoort ook een nieuwe manier van printen: via de Cloud. 
Door integratie met de Microsoft 365 omgeving kan er bijvoorbeeld rechtstreeks 
naar de OneDrive gescand worden. Ook kan er via een app rechtstreeks vanaf een 
telefoon/tablet geprint worden. Maar uiteraard kan er ook nog ‘gewoon’ geprint 
worden door een bijlage te sturen naar de printer. 
 
Je kunt je aanmelden bij de online omgeving via 
https://vomeo.eu.uniflowonline.com. Je ziet dan onderstaand scherm. Klik hier op 
‘Doorgaan met Vomeo’. Je komt dan in het inlogscherm van Microsoft 365 waarin 
je inlogt met je schoolaccount. 
 

 
 
 
Standaard opent uniFLOW Online met het ‘Dashboard’. Hierin zie je onder andere 
je printactiviteiten en je wachtrij. 
 
Om je snel wegwijs te maken in de (extra) mogelijkheden die uniFLOW Online 
biedt zijn hieronder de mogelijkheden verder uitgelegd.  

  Ga hiervoor naar het ‘Beginnen met afdrukken’ menu aan de linkerkant.  



 

 
 
 
 

1. Eén van de nieuwe manieren van afdrukken is dat je bestanden via slepen 
(drag&drop) naar dit kader kunt afdrukken. 
Klik op de link ‘Zoeken’ om een bestand te kunnen selecteren vanuit Finder 
(macOS) of Verkenner (Windows). Klik op de link ‘Lijst met ondersteunde 
bestandstypen weergeven’ om te zien welk soort bestanden er ondersteund 
worden. 
 

2. Een al bekende manier van afdrukken is via het verzenden van een mail met 
bijlage. Via een e-mail naar printen@vomeo.nl.  
Let op: dit adres is gewijzigd! Eén keer per 5 minuten wordt de mailbox 
uitgelezen, dus het kan heel even duren voordat je printopdracht gereed is, 
maar je ontvangt een e-mail zodra dat het geval is. Klik op de link ‘Lijst met 
ondersteunde bestandstypen weergeven’ om te zien welk soort bestanden 
er ondersteund worden. 
 

3. De traditionele manier van afdrukken, via een op het device geïnstalleerde 
printer, is ook beschikbaar. Wil je vanaf je computer rechtstreeks naar de 
printer dan vind je hier de printerstuurprogramma’s voor Windows en 
macOS. Na installatie zal de uniFLOW Online printer als ‘CanonPrinter’ op 
het systeem staan.  
Medewerkers met een Windows device hoeven niet zelf een 
stuurprogramma te installeren, de printer is al aanwezig op hun systeem. 
Verderop wordt uitgelegd hoe je de printer kunt installeren. 
 

4. Via een app op je telefoon is het ook mogelijk om een printopdracht te 
versturen. Hier vind je de links naar de ‘uniFLOW Online Print & Scan’-app 
voor de App Store of Google Play store. 
 

5. Voor Chromebook devices of Google’s Chrome webbrowser is het mogelijk 
om een extensie te installeren welke het printen vanuit daar mogelijk maakt. 

 
Het aanmelden bij de printer blijft zoals het was: met je pas. 



Hier volgt uitleg voor het installeren van een printer voor macbook, daaronder 
volgt uitleg voor Windows. 
 
Installeren van de printer (macbook) 
 
Wil je gebruik maken van de traditionele manier van printen dan moet op het 
systeem uiteraard een printer geïnstalleerd zijn. Hieronder wordt uitgelegd hoe je 
dat kunt doen. 
 

  Log in met je schoolaccount op uniFLOW Online via 
https://vomeo.eu.uniflowonline.com. 

Deze handleiding gaat uit van Safari als browser. Een andere browser kan 
uiteraard ook.  
 

  Ga naar het ‘Beginnen met afdrukken’ menu aan de linkerkant en aan de 
rechterkant zie je het printerstuurprogramma voor macOS. Klik hierop: 

 
 

  Mogelijk dat er om toestemming wordt gevraagd om het het bestand in de 
Downloads folder op te slaan. Klik dan op ‘OK’. 

 

 
 

  Ga via Finder, of rechtstreeks via rechtsonder op de dock, naar de 
Downloads map en dubbelklik op ‘SmartClientMac.iso’. 



 
Het installatiebestand wordt nu gekoppeld.  
 

  Klik onder ‘Locaties’ aan de linkerkant op ‘SmartClientMac’ en de inhoud van 
het installatiebestand wordt nu getoond.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Dubbelklik op ‘SmartClientForMac.pkg’ en de installatie zal worden gestart. 
Klik op ‘Ga door’. 

 

 
 

  Accepteer bij de stap ‘Installatietype’ de voorgestelde standaardinstallatie 
en klik op ‘Installeer’. 

 

 
 

  Er zal nu om toestemming gevraagd worden om de software te mogen 
installeren. Geef hiervoor je lokale gebruikersnaam en wachtwoord op van 
je Mac en klik op ‘Installeer’.  



 
 

  De installatie is gelukt. Klik op ‘Sluit’ om het venster te sluiten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Het installatiebestand is niet meer nodig en kan opgeruimd worden. Klik 
hiervoor op ‘Naar prullenmand’. 

 

 
 
Hiermee is de installatie afgerond en kunnen we de printer via ‘Instellingen-
>Printers en scanners’ terugvinden als ‘CanonPrinter’.  
 



Gebruik in je applicaties deze printer als je wilt afdrukken naar de Canon printers. 

  



Installeren van de printer (Windows) 
 
Wil je gebruik maken van de traditionele manier van printen dan moet op het 
systeem uiteraard een printer geïnstalleerd zijn. Hieronder wordt uitgelegd hoe je 
dat kunt doen. Medewerkers die een Windows computer van school hebben 
kunnen deze stap overslaan. Op deze systemen is de printer al geïnstalleerd. 
 

  Log in op uniFLOW Online via https://vomeo.eu.uniflowonline.com met je 
schoolaccount.  

Deze handleiding gaat uit van Microsoft Edge als browser. Een andere browser 
kan uiteraard ook.  
 

  Ga naar het ‘Beginnen met afdrukken’ menu aan de linkerkant en aan de 
rechterkant zie je het printerstuurprogramma voor Windows. Let op dat je 
op de Windows versie klikt: 

 
 

  Om het printerstuurprogramma te kunnen downloaden moet aan Edge 
gemeld worden dat je het printerstuurprogramma wilt behouden. Klik 
hiervoor op de puntjes zoals hieronder is te zien bij de pijl en klik vervolgens 
op ‘Behouden’. 
 

 
 
 

  Edge vraagt nogmaals of je het zeker weet of je het wilt behouden. Klik op 
‘Toch behouden’ om dit te bevestigen.  



 
 

  Nu wordt het printerstuurprogramma daadwerkelijk gedownload. Als het 
downloaden is voltooid klik je op ‘Bestand openen’. 
 

 
 

  Als Microsoft Defender Smartscreen is ingeschakeld krijg je een 
waarschuwing te zien. Klik op ‘Meer informatie’. 



 
 

  Klik op ‘Toch uitvoeren’. 
 

 
 

  Werk je met een account dat geen beheerrechten heeft op de computer 
dan wordt om de gebruikersnaam en wachtwoord van een beheerder 
gevraagd. Als dit het geval is en je beschikt niet over deze gegevens kan 
het printerstuurprogramma niet geïnstalleerd worden. Raadpleeg dan de 
beheerder van je computer voor hulp. 



 
 

  Tijdens de installatie van het printerstuurprogramma laat uniFLOW Online 
zien met welk account je bent aangemeld. Controleer of dit het juiste 
account of emailadres is. Als dat klopt klik je op ‘Doorgaan met Vomeo’. 



 
 
Na enige tijd verschijnt de mededeling dat de installatie is voltooid en dat de 
registratie klaar is. Je kunt dit venster nu sluiten. 
 

 
 



Via ‘Start->Instellingen->Apparaten->Printers en scanners’ zien we nu de 
‘CanonPrinter’ staan. Gebruik in je applicaties deze printer als je wilt afdrukken 
naar de Canon printers. 

 

Hulp nodig? 
Heb je vragen en/of opmerkingen over deze handleiding? Klop dan gerust 
bij de servicedesk aan of neem contact op met hen via 
servicedesk@stadenesch.nl. 

 


