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Velkommen
-

-

KONICA MINOLTA PageScope Net Care er et hjælpeprogram, der skaffer central styring over printere, kopimaskiner og andre enheder i et netværk. Med KONICA MINOLTA PageScope Net Care kan du bruge en
webbrowser til at kontrollere status for hver enhed i et netværk og konfigurere enhedsindstillingerne. KONICA MINOLTA PageScope Net Care
benytter SNMP, der er en standardnetværksprotokol, hvilket betyder, at
den kan benyttes til styring af KONICA MINOLTA-enheder såvel som andre netværksenheder, som understøtter standard-printer-MIB. KONICA
MINOLTA PageScope Net Care er realiseret på basis af Java 2-teknologier, der muliggør funktioner og handlinger, som svarer til dem, der findes
i de fleste platforme, som understøtter Java.
Dette produkt er kompatibelt med skærmlæsersoftwaren IBM JAWS version 3.7

2
Bemærk

Ved brug af skærmlæsersoftware, skal der logges ind i HTML-funktion.
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1

Systemkrav
Nedenstående systemkonfiguration er minimumskravet for at køre PageScope Net Care.

1.1

Netværksmiljø
LAN-type

Protokol

Ethernet (10/100BaseT)

TCP/IP

Token Ring (4/16 Mbps)

1.2

server
Operativsystem

Hardware

[Windows platform (IA32)]
• Windows 98/Me
• Windows NT 4.0 med servicepack 6a eller senere
• Windows 2000 Professional servicepack 3 eller
senere.
• Windows 2000 Server
• Windows XP Home servicepack 1 eller senere
• Windows XP Professional servicepack 2 eller
senere
• Windows Server 2003 Web/Standard/Enterprise/
Datacenter Editions

CPU: Pentium 550 MHz eller højere
(800 MHz eller hurtigere anbefales)
RAM: minimum 256 MB

Solaris 7/8/9/10

SPARC Station
RAM: minimum 256 MB

[Linux platform (IA32)]
• Red Hat Enterprise Linux 2.1 eller senere
• SUSE Linux Enterprise Server 8 eller senere
• SUSE 8.0 eller senere
• Turbo Linux 7.0 eller senere

CPU: Pentium 550 MHz eller højere
(800 MHz eller hurtigere anbefales)
RAM: minimum 256 MB
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1.3

Klient
Java-tilstand
Operativsystem

Webbrowser

Java-miljø

[Windows platform (IA32)]
• Windows 98/Me*
• Windows NT 4.0 med servicepack 6a eller senere
• Windows 2000 Professional
servicepack 3 eller senere
• Windows 2000 Server
• Windows XP Home servicepack 1 eller senere*
• Windows XP Professional
servicepack 2 eller senere
• Windows Server 2003 Web/
Standard/Enterprise/Datacenter Editions

• Microsoft Internet Explorer
5.5 servicepack 2 eller senere
• Netscape 6.2.2 eller højere

Java plugin 1.4 eller nyere

Solaris 7/8/9/10

• Netscape 6.2.2 eller højere

[Linux platform (IA32)]
• Red Hat Enterprise Linux 2.1
eller senere
• SUSE Linux Enterprise Server 8 eller senere
• SUSE 8.0 eller senere
• Turbo Linux 7.0 eller senere
* Nedgrader ikke fra den webbrowser, der er installeret sammen med operativsystemet.

HTML-tilstand
Operativsystem

Webbrowser

[Windows platform (IA32)]
• Windows 98/Me*
• Windows NT 4.0 med servicepack 6a eller senere
• Windows 2000 Professional servicepack 3 eller
senere.
• Windows 2000 Server
• Windows XP Home servicepack 1 eller senere*
• Windows XP Professional servicepack 2 eller
senere
• Windows Server 2003 Web/Standard/Enterprise/
Datacenter Editions

• Microsoft Internet Explorer 5.5
servicepack 2 eller senere
• Netscape 6.2.2 eller højere

Solaris 7/8/9/10

• Netscape 6.2.2 eller højere

[Linux platform (IA32)]
• Red Hat Enterprise Linux 2.1 eller senere
• SUSE Linux Enterprise Server 8 eller senere
• SUSE 8.0 eller senere
• Turbo Linux 7.0 eller senere
MacOS 8/9/X*

• Microsoft Internet Explorer 5.x eller
nyere
• Netscape 6.2.2 eller højere

* Nedgrader ikke fra den webbrowser, der er installeret sammen med operativsystemet.
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2

Installation og opstart af server

2.1

Installation af server

2

Windows-platform

1

Åbn den selvudpakkende PageScope Net Care-fil.
Dette vil automatisk starte installationen.

2

Følg instuktionerne på skærmen for at fuldende installationen.

Solaris og Linux platform

1

Udpak PageScope Net Care tar-filen (komprimeret med gzip) i det ønskede bibliotek.
Dette opretter et midlertidigt bibliotek med navnet
PageScope_Net_Care.

2

Kør install.sh-scriptet, som ligger i PageScope_Net_Care-biblioteket.

3

Hvis vilkårene i Licensaftalen accepteres, skal du indtaste Y for at fortsætte installationen. Hvis ikke aftalen accepteres indtastes N for at afslutte installationen.

4

Specificér installationens destinationssti.
Som udgangspunkt er standarddestinationen:
/opt/PageScope_Net_Care. Hvis der allerede er em ældre version installeret, vil biblioteket for den version blive vist først. Du kan enten lade
biblioteket forblive sådan eller ændre den.
Installationen i den ønskede mappe starter.

5

Der vises en meddelelse, som spørger, om du ønsker at genstarte
computeren, efter at installationen er fuldført. Indtast Y.

6

Efter at installationen er fuldført, skal det midlertidige bibliotek
PageScope_Net_Care slettes, som blev oprettet i begyndelsen af denne procedure.
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2
Bemærk

For at bruge PageScope Net Care skal du acceptere vilkårene i Licensaftalen.
Anvend ikke tegn med multibyte i stiens navn.
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2

Opgraderingsinstallation
Opgradering fra PageScope Net Care version 4.0 eller senere understøttes.
Man kan ikke opgradere fra PageScope version 3.x eller tidligere.
- Hvis en ældre PageScope Net Care kører på serveren, skal den lukkes
ned.
- Installer PageScope Net Care version 5.
Hvis du specificerer den mappe, hvor den gamle version af PageScope
Net Care er installeret som installationsdestination og overskriver den
gamle version, kan du få adgang til de data, der er oprettet med den gamle version.

!
Detalje

Hvis du anvender PageScope Net Care 4.x Account Managementmodulet...
PageScope Net Care 5 Account Management-modulet leveres med
standardfunktioner til oplysning af data om enhedens jobhistorie og om
optællingsdata. Yderligere informationer kan findes under “Hentning og
visning af data for enhedernes jobhistorie” på side 9-3 og “Modtagelse
og visning af oplysninger om enhedstæller” på side 10-3
Læg godt mærke til følgende punkter.
PageScope Net Care 5 angiver ikke total for hver gruppe.
Antal sider pr. afdelingsdata gives ikke videre fra den gamle version.

PSNetCare
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2.3

Start af serveren
Windows 98 eller Me platform
%

Klik på [Start] % [Programmer] % [KONICA MINOLTA] % [PageScope
Net Care] % [Start Server]. Bemærk, at du under installationen af PageScope Net Care kan konfigurere PageScope Net Care-server til at
starte automatisk, hver gang systemet genstartes.

Windows NT 4.0- eller 2000-platform

1

Klik på [Start] % [Indstillinger] % [Kontrolpanel].

2

Dobbeltklik på ikonet [Tjenester]. I Windows 2000 findes ikonet for Tjenester i mappen Administration.

3

Vælg [KONICA MINOLTA PageScope Net Care] på listen over serviceprogrammer, og klik på knappen [Start]. I Windows 2000 skal du vælge
[KONICA MINOLTA PageScope Net Care], og derefter vælge [Start] i
menuen Handling.

Windows Server 2003 platform

1

Klik på [Start] % [Kontrolpanel].

2

Dobbeltklik på [Administration].

3

Dobbeltklik på ikonet [Tjenester]. I vinduet Tjenester vælges [KONICA
MINOLTA PageScope Net Care], og derefter klikkes på [Genstart tjenesten] til venstre i vinduet.

Windows XP-platform

1

Klik på [Start] % [Kontrolpanel].

2

I Windows XP Professional skal du klikke på ikonet [Ydelse og vedligeholdelse]. Klik på Administration i vinduet [Ydelse og vedligeholdelse].
–

3

2-6

I Windows XP Home Edition skal du klikke på ikonet [Administration].

Dobbeltklik på ikonet [Tjenester]. Vælg i vinduet Tjenester [KONICA
MINOLTA PageScope Net Care], og klik dernæst på [Genstart tjenesten].
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Solaris og Linux platforme

7 FORSIGTIG
Vigtigt
%
Udfør følgende med administratorrettigheder.
%
Ændr stien i henhold til miljøet.
%

PageScope Net Care starter automatisk, når du har installeret den.
Du kan om nødvendigt bruge følgende kommando til at starte den
manuelt.
# /etc/init.d/nmu start
Udfør følgende kommando, når PageScope Net Care allerede kører,
og du vil lukke programmet ned et øjeblik og genstarte det.
# /etc/init.d/nmu restart
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2.4

Opstart af Console Tools
Konsolværktøjet har forskellige funktioner, der kan anvendes til vedligeholdelse af PageScope Net Care.
Følgende er en oversigt over de opgaver, der kan udføres vha. Konsolværktøjerne.
- Skift af den port, der bruges af PageScope Net Care-serveren (HTTP/
HTTPS server)
- Initialisering, backup og gendannelse af database
- Download og installation af opdateringsfiler
- Opgrader PageScope Net Care
- Manuel installation af opgraderingsfiler
- Genstart PageScope Net Care server
Fremgangsmåde
%

Vælg [Console Tools] link på log-skærmbilledet. Her vises skærmbilledet Console Tools.

2
Bemærk

Hvis du ønsker at anvende de indstillede indstillinger, skal du først genstarte PageScope Net Care serveren. Yderligere oplysninger findes i
“Genstart af server” på side 2-9.

2-8
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2

Genstart af server
Fremgangsmåde

1

På skærmbilledet Login vælges linket [Console Tools].
Skærmbilledet Console Tools vises.

2

Klik på [Genstart].

3

Klik på [Genstart]-knappen.
Der vises en meddelelse med sprøgsmålet, om du ønsker at genstarte
serveren. Klik på [Ja]-knappen for at genstarte serveren.

PSNetCare
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2.6

Nedlukning af serveren
Windows 98 eller Me platform

1

Højreklik på ikonet PageScope Net Care i opgavebakken, og vælg
[Exit].

2

Klik på knappen [Shut down] i vinduet til bekræftelse, som åbnes.

Windows NT 4.0- eller 2000-platform

1

Klik på [Start] % [Indstillinger] % [Kontrolpanel].

2

Dobbeltklik på ikonet [Tjenester]. I Windows 2000 findes ikonet for Tjenester i mappen Administration.

3

Vælg [KONICA MINOLTA PageScope Net Care] på listen over serviceprogrammer, og klik på knappen [Stop]. I Windows 2000 skal du vælge
[KONICA MINOLTA PageScope Net Care] og derefter vælge [Stop] i
menuen Handling.

4

I Windows NT 4.0 skal du klikke på [Ja] i bekræftelsesdialogen, der
kommer frem.

Windows Server 2003 platform

2-10

1

Klik på [Start] % [Kontrolpanel].

2

Dobbeltklik på [Administration].

3

Dobbeltklik på ikonet [Tjenester]. Vælg i vinduet Tjenester [KONICA
MINOLTA PageScope Net Care], og klik derefter på [Stop tjenesten] til
venstre på vinduet.
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Windows XP-platform

1

Klik på [Start] % [Kontrolpanel].

2

I Windows XP Professional skal du klikke på ikonet [Ydelse og vedligeholdelse]. Klik på Administration i vinduet [Ydelse og vedligeholdelse].
–

I Windows XP Home Edition skal du klikke på ikonet [Administration].

3

Dobbeltklik på ikonet [Tjenester].

4

Vælg i vinduet Tjenester [KONICA MINOLTA PageScope Net Care], og
klik dernæst på [Stop tjenesten] til venstre i vinduet.

Solaris and Linux platforme

7 FORSIGTIG
Vigtigt
%
Udfør følgende med administratorrettigheder.
%
Ændr stien i henhold til miljøet.
%

PSNetCare

Udfør nedenstående kommando.
# /etc/init.d/nmu stop
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2.7

Afinstallation

2
Bemærk

Vær sikker på, at PageScope Net Care-serveren er lukket ned (ikke kører), før du forsøger at afinstallere den. Se “Nedlukning af serveren” på
side 2-10 for flere oplysninger.
Windows 98 eller Me platform

1

Klik på [Start] % [Indstillinger] % [Kontrolpanel].

2

Dobbeltklik på ikonet [Tilføj/fjern programmer].

3

Vælg KONICA MINOLTA PageScope Net Care i listen med programmer i dialogboksen [Tilføj/fjern programmer], og klik på knappen [Tilføj/
fjern].

4

Følg instruktionerne på skærmen for at fuldende afinstallationen.

Windows NT 4.0- eller 2000-platform

1

Klik på [Start] % [Indstillinger] % [Kontrolpanel].

2

Dobbeltklik på ikonet [Tilføj/fjern programmer].

3

Det næste, du skal gøre, afhænger af, hvilket Windows-operativsystem
computeren kører.
–

Windows NT 4.0
Vælg “KONICA MINOLTA PageScope Net Care” på listen over programmer i dialogboksen Tilføj/fjern programmer, og klik på [Tilføj/
fjern].

–

Windows 2000
Vælg “KONICA MINOLTA PageScope Net Care” på listen over programmer i dialogboksen Tilføj/fjern programmer, og klik på [Fjern].

4
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Følg instruktionerne på skærmen for at fuldende afinstallationen.
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Windows XP/Server 2003 platform

1

Klik på [Start] % [Kontrolpanel].

2

Klik på [Tilføj eller Fjern programmer]-ikonet (dobbeltklik på ikonet hos
Windows Server 2003).

3

Vælg [KONICA MINOLTA PageScope Net Care] i listen med programmer i dialogboksen [Tilføj eller fjern programmer], og klik på knappen
[Rediger/fjern].

4

Følg instruktionerne på skærmen for at fuldende afinstallationen.

Solaris and Linux platforme

7 FORSIGTIG
Vigtigt
%
Udfør følgende med administratorrettigheder.
%
Ændr stien i henhold til miljøet.

1

Udfør nedenstående kommando for at lukke PageScope Net Careserver.
# /etc/init.d/nmu stop

2

Kør uninstall.sh-scriptet, som ligger i PageScope_Net_Carebiblioteket.
Installationsbiblioteksfilerne slettes automatisk, og afinstallationsfunktionen afsluttes.

PSNetCare

2-13

2

2-14

Installation og opstart af server

PSNetCare

3

Brug af PageScope Net
Care-klient

Brug af PageScope Net Care-klient

3

3

Brug af PageScope Net Care-klient
Følgende fremgangsmåde er forklaret ud fra brug af Java-tilstand.

3.1

Start af klienten
Start webbrowseren, og gå til følgende URL-adresse.
http://server_navn:port_nummer/
I stedet for “server_name” i ovenstående URL-adresse indtastes navnet eller
IP-adressen på den vært, der kører PageScope Net Care-serveren.
Eksempel: Når IP-adressen til PageScope Net Care-serveren er
192.9.200.200 og portnummeret er 9090 (defaultportnummer er “9090”).
http://192.9.200.200:9090/

2
Bemærk

Hvis SSL Aktiveret/Deaktiveret er indstillet på Aktiveret i SSL-indstillingen (som beskrevet i “Bestemmelse af sikkerhedsindstillinger for PageScope Net Care” på side 6-43), bliver URL
“https://<server_name>:<port_number>/”.

PSNetCare
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3

Herefter får du adgang til PageScope Net Care-serveren, og PageScope Net
Cares login-skærm vises.

!
Detalje

Hvis Windows Firewall er indstillet på On (anbefales) i Windows XP
servicepack 2 eller Windows Server 2003 servicepack 1, vises Loginskærmbilledet ikke.
Hvis du ønsker at lade Login-skærmbilledet blive vist, skal du udføre
følgende handlinger.
Klik på [Start] % [Kontrolpanel], og dobbeltklik derefter på [Windows
Firewall]. Windows Firewall åbnes.
Klik på [Tilføj program]-knappen på Undtagelses-fanen, vælg [JavaService.exe] under Tilføj program-dialogboksen, og klik derefter på [OK]knappen.
Kontroller, at JavaService.exe vises i Programmer og Tjenestelisten hos
Windows Firewall, og klik derefter på [OK]-knappen.
Vælg [Off (anbefales ikke)] på Generel-fanen hos Windows Firewall,
og klik derefter på [OK]-knappen.
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3.2

3

Visning af Hjælp
Med PageScope Net Care oplysninger om hjælp får du detaljerede oplysninger om de knapper og funktioner, der vises på hvert skærmbilled.
Brug disse oplysninger om hjælp til at løse problemer med, som muligvis opstår undervejs eller find mere detaljerede oplysninger om den pågældende
funktion.
Oplysningerne om hjælp kan vises fra login-skærmbilledet eller fra et af
skærmbillederne til specifikation af indstillinger.
Sådan får du vist oplysninger om hjælp fra login-skærmbilledet

1

Klik på [Hjælp] i login-skærmbilledet. Se yderligere detaljer om loginskærmbilledet i “Start af klienten” på side 3-3 og “Sådan logger du på”
på side 3-6.

2

I skærmbilledet Hjælp skal du klikke på det emne (af dem, der er vist
nedenfor), som du ønsker at få vist.
–

Introduktion:
Når denne funktion vælges, vises en oversigt om PageScope Net
Care.

–

Login:
Når denne funktion vælges, vises forklaringer til Login-skærmbilledet.

–

Displaystruktur:

Når denne funktion vælges, vises forklaringer på Webbrowserskærmbilledet, der benyttes af PageScope Net Care-klienterne.
Der vises oplysninger om hjælp til det valgte emne.
For at få vist oplysninger om hjælp fra et af skærmbillederne til specifikation af indstillinger
%

PSNetCare

Klik på knappen [
] i skærmbilledet for at angive indstillingerne.
Der vises oplysninger om hjælp til dette skærmbillede.
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3.3

Sådan logger du på
Fremgangsmåde

1

I Sprog-sektionen skal du vælge sprog for PageScope Net Care-tekst.
Du kan vælge mellem følgende sprog.
– Engelsk
– Tjekkisk
– Dansk
– Tysk
– Spansk
– Fransk
– Italiensk
– Japansk
– Hollandsk
Klienten kan forøge sprogene, der understøttes af Web-browseren,
idet han/hun tilføjer det passende sprog-plugin.
Når sproget er valgt, vises login-skærmbilledet på det valgte sprog.
Skærmbillederne i følgende beskrivelser “formoder”, at “dansk” blev
valgt.

2

I Login-sektionen skal du vælge de relevante login-rettigheder.
–

Gæst:
En gæst kan se status og indstillinger for alle enheder. Du behøver
ikke at indtaste en adgangskode, hvis du logger på som gæst.

–

Registreret bruger:
En registreret bruger kan ændre nogle af indstillingerne for enhederne og for PageScope Net Care-serveren. Hver registreret bruger
kan logge på med et brugernavn og en adgangskode, der er blevet
registreret af administratoren.

–

Administrator:
En administrator kan konfigurere indstillingerne for enhederne
og for PageScope Net Care-serveren. Login som administrator
påkræver indtastning af en korrekt administrator-adgangskode.
Standardadgangskoden for administrator er admin.

3-6

3

I Se Style-sektionen skal du vælge det layout, du vil bruge på PageScope Net Care-skærmen. Vælg enten Java eller HTML.

4

Når alle indstillingerne er, som du ønsker dem, skal du klikke på knappen [Login].
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!
Detalje

Når en klient logges ind i Java-funktion, hvor Java-plugin ikke er installeret, vises en meddelelse, hvor der spørges, om Java-plugin skal installeres. Hvad der sker efter accept afhænger af, hvilken webbrowser der
anvendes, som det er beskrevet nedenfor.
Internet Explorer:
Java plugin hentes automatisk fra internettet og installeres
Netscape:
Browseren etablerer automatisk forbindelse til det internetsted, hvorfra
Java plugin kan hentes. Du skal derefter udføre den nødvendige download og installation manuelt.

PSNetCare
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3
3.4

Angivelse af søgeområde
Du kan anvende følgende procedure for at søge efter en bestemt netværksenhed. (Se “Angivelse af søgeområde” på side 6-10 for flere oplysninger om
proceduren ved angivelse af indstillinger.)

Fremgangsmåde

1

Log på som administrator.
Yderligere oplysninger findes i “Sådan logger du på” på side 3-6.

2

Klik på knappen 'pil ned' over panelet langs venstre side af vinduet, og
vælg derefter [Server-indstilling] i den viste liste. Hvis du bruger HTMLtilstand, skal du vælge [Server-indstilling] på rullelisten og derefter klikke på knappen [Gå til].

3

Under Server-indstilling skal du dobbeltklikke på [Søgeindstilling] (enkeltklik i HTML-tilstand). Dette kalder skærmen Søgeindstilling frem i
højre side af vinduet.
–

3-8

Hvis du bruger en Java-tilstand, og menutræet Server-indstilling
ikke udvides, skal du dobbeltklikke på følgende ikoner: [Serverindstilling] % [Listestyring] % [Søgeindstilling].
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4

Listen Søgning på netværk/område viser det lokale netværk, som
PageScope Net Care-serveren er forbundet med. Hver gang PageScope Net Care-serveren startes, tilføjer den automatisk det lokale netværk, som serveren er knyttet til, til listen med søgeområder. Klik på
knappen [Tilføj], hvis netværkssøgningen af en eller anden grund mislykkes, eller hvis du vil tilføje andre netværk.

5

Indtast en netværksadresse og en subnetmaske.
–

Hvis du vil angive et område med adresser, skal du indtaste de anvendelige IP-adresser i Søgning fra og Søgning til.

6

Klik på det netværk, du vil fjerne fra søgeområdet i listen Søgning på
netværk/område, og klik derefter på [Fjern]-knappen. Når en bekræftelsesmeddelelse vises, skal du klikke på [OK]-knappen.

7

Hvis du også vil have søgefunktionen til at finde andre producenters
enheder, der er kompatible med RFC-1759 Printer-MIB, skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af valgmuligheden Aktiver søgning
efter generisk enhed i sektionen Enhedssøgning. Klik derefter på knappen [Anvend].

2
Bemærk

Det lokale netværk kan muligvis ikke findes, hvis PageScope Net Care
startes, mens en SNMP-agent kører på den server, hvor PageScope Net
Care er installeret. Hvis dette problem opstår, skal du deaktivere SNMPagenten eller selv manuelt tilføje det lokale netværk til søgeområdet.
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4

Enhedsstyring
Brug instruktionerne i dette afsnit til at styre og konfigurere netværksenhederne. Bemærk, at skærmens udseende i forbindelse med enhedsstyring og
-konfiguration afhænger af enhedstypen. Du kan få yderligere oplysninger
om de funktioner, der er beskrevet her, i PageScope Net Cares online-hjælp.
Følgende fremgangsmåde er forklaret ud fra brug af Java-tilstand.

4.1

Visning af skærmen Enhedsstyring
Fremgangsmåde

1

Klik på knappen Pil ned over ruden i venstre side af vinduet, og vælg
derefter [Enhedsstyring] på den liste, der kommer frem. I HTML-tilstand
skal du vælge [Enhedsstyring] og derefter klikke på knappen [Gå til].
Dette kalder menuen Enhedsstyring frem, hvor alle styrede enheder er
opført.

–
–

PSNetCare

Klik på [
] for at få vist tabeloplysninger i CSV-format i et separat
vindue. Disse oplysninger kan ikke sendes til en printer eller fil.
Klik på knappen [Filter] for at filtrere dataene i hver kolonne på
Enhedslisten.
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–
–

2

Klik på knappen [Vis indstilling] for at vise eller skjule kolonnerne på
Enhedslisten.
Klik på knappen [Tællerliste] for at vise tællerne (total, kopier, udskrifter og scanninger) for de enheder, der vises på Enhedslisten.

Du kan ændre listens udseende ved at dobbeltklikke på en enhed i menuen Enhedsstyring (enkeltklik i HTML-tilstand).
–

Vis alle enheder:

–

Viser alle styrede enheder.
Subnet:
Viser enhederne for hver netværksadresse.

–

Producent:
Viser enhederne for hver fabrikant (KONICA MINOLTA og andre).

–

Vis brugerdef. gruppe:
Viser enhederne for hver brugergruppe. Se “Konfiguration af indstillinger for en brugerdefineret gruppe” på side 6-27 for flere oplysninger.

–

Vis min enhed:
Viser de enheder, der er konfigureret som Min enhed for den aktuelle, registrerede bruger. Se “Registrering af brugbare enheder for
hver bruger” på side 6-30 for flere oplysninger.

3

I Enhedsliste skal du dobbeltklikke på den enhed, du vil vælge (enkeltklik i HTML-tilstand).
Dette kalder et enhedspanel frem i ruden på højre side af vinduet.

2
Bemærk

Bemærk også, at når der klikkes på et ikon i enhedslisten, bliver status
for den enhed omgående opdateret.
Bemærk, at der ikke kan vælges en enhed, som ikke svarer.
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4

Skærmlayout
Herunder vises layoutet for skærmbilledet enhedsstyring og -konfiguration.

1
2

3

Pos.

Obj.

Beskrivelse

1

Knapper

Hver knap repræsenterer en funktionskategori inden for enhedsstyring og -konfiguration. Hvis du klikker på en knap, vises fanerne for de funktioner, der hører til kategorien, under knapperne. Du
kan få en beskrivelse af knappernes funktion i “Funktioner” på
side 4-6.

2

Faner

På fanerne findes undergrupperinger af de funktioner, som hører
til den kategori, der er valgt med kategoriknapperne. Fanernes
udseende afhænger af enhedstypen.

3

Informationsog opsætningsområde

Her vises oplysninger om den aktuelle fane.

PSNetCare
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4.3

Funktioner
Herunder beskrives funktionerne for de knapper, der vises på skærmbilledet
enhedsstyring og -konfiguration.
- Status
Viser en grafisk afbildning af enhedens status og valgmuligheder.
- Netværk
Viser fanerne til konfiguration af netværksindstillingerne for enheden.
- System
Viser detaljeret enhedsinformation og tillader konfiguration af enhedsindstillinger.
- Udskriv
Viser udskrivningsindstillinger.
- Scan
Viser udelukkende scanningsstatus hos scannerenhederne.
- Tæller
Viser værdierne for udskrifts-, scannings- og fejltæller. Disse værdier repræsenterer tællinger i op til et år.
- Ehnedsserver
Åbner et nyt browservindue og giver dig adgang til den web-konfigurationsside, som er indbygget i enheden.
- Ehnedslink
Knappen Enhedslink vises kun, så længe der vises et enhedspanel for en
enhed, der er sammenkædet med Indstilling af enhedslink. Ved at klikke
på knappen Enhedslink får du vist enhedspanelet for den sammenkædede enhed. For information om indstillinger af enhedslink, se “Konfiguration af indstilling af enhedslink” på side 6-21.
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5

Brug af Multiindstillinger
Når der er flere enheder af samme type på netværket under styring af PageScope Net Care-serveren, kan der dannes en skabelon med indstillinger fra
en af enhederne, hvorefter skabelonen kan benyttes til at tildele de samme
indstillinger til andre enheder af samme type.

2
Bemærk

Hvis alle enhederne på listen Multiindstilling vises som “KONICA
MINOLTA-enheder”, kan selv andre type enheder indstilles til samme
indstillinger (Multiindstilling).
Følgende procedure med Multiindstillinger er forklaret ud fra brug af Javatilstand.
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5.1

Visning af menuen Multiindstilling
Klik på knappen Pil ned over ruden i venstre side af vinduet, og vælg derefter
Multiindstilling på den liste, der kommer frem. Hvis du anvender HTMLtilstand, skal du vælge Multiindstilling i listen og derefter klikke på knappen
[Gå til].

Hvilke enheder, der vises i menuen Multiindstilling, afhænger af, om det er
administrator eller en registreret bruger, der er logget på.

Administrator:
En administrator kan hente en skabelon og foretage multi-indstilling fra alle
enheder, der er styret af PageScope Net Care-serveren.

Registreret bruger:
En registreret bruger kan hente en skabelon fra alle enheder, der er styret af
PageScope Net Care-serveren. En registreret bruger kan kun foretage multiindstilling på de enheder, der er udpeget som brugerdefinerede grupper, når
brugeren er registreret.
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5

Oprettelse af en Skabelon
Fremgangsmåde

1

Dobbeltklik i menuen Multiindstilling på ikonerne for de enheder, hvis
indstillinger du vil gøre til en skabelon (enkeltklik, hvis du bruger HTMLtilstand).

2

Når du har sikret dig, at navnet på den enhed, som du vil vælge, er vist
i menulinjen på skærmen Multiindstilling, skal du klikke på knappen
[Opret].

3

Indtast det ønskede navn for skabelonen i feltet Skabelonnavn.

4

Træet under ikonet Skabelon-elementer viser, hvilke indstillinger der
kan ændres. Markér afkrydsningsfelterne ved siden af de indstillinger,
som du vil have med i den skabelon, du er ved at oprette.

5

Når alle indstillingerne er, som du ønsker dem, skal du klikke på knappen [Anvend]. For at annullere indstillingerne skal du klikke på [Annuller] i stedet for [Anvend].
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6

Nedenstående knapper kan bruges til at redigere en eksisterende skabelon.
–

Rediger:
Til at redigere indstillingerne for en skabelon

–

Kopi:
Til at kopiere indstillingerne for en skabelon

–

Fjern:
Til at slette en skabelon

2
Bemærk

En skabelon med samme navn som en eksisterende skabelon kan ikke
oprettes til enheder af samme type.
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Udførelse af en multi-indstilling
Sådan henter du en skabelon

1

Dobbeltklik i menuen Multiindstilling på ikonen for den enhed, hvis skabelon du vil hente (enkeltklik, hvis du bruger HTML-tilstand). Dette kalder skærmbilledet Multiindstilling frem.

2

Vælg den ønskede skabelon på skærmbilledet Multiindstilling (vælg
alternativknappen ved siden af skabelonnavnet, hvis du bruger HTMLtilstand), og klik derefter på knappen [Hent].

3

Vælg i den viste liste med enheder alternativknappen for den skabelon,
hvis indstillinger, du ønsker at bruge, og klik derefter igen på knappen
[Hent]. Kontrollér skabelonens indstillinger på det viste ikontræ Skabelon-elementer. Klik i Java-tilstand på knappen [Udvid alt], og hele træet
foldes ud. Klik på [Sammenklap alt]-knappen for at lukke det udfoldede
træ.

4

Når alle indstillingerne er, som du ønsker dem, skal du klikke på knappen [OK].

Sådan anvender du indstillingerne fra en hentet skabelon

1

Vælg i den viste liste skabelonen for den enhed, hvis indstillinger, du
ønsker at bruge til Multiindstillinger (vælg skabelonens alternativknap,
hvis du bruger HTML-tilstand).
–

Du kan ikke anvende en enhedsskabelon til multi-indstilling eller få
vist oplysninger om skabelonen med knappen Information hvis ikke
skabelonen først er blevet hentet.

2

Når alle indstillingerne er, som du ønsker dem, skal du klikke på knappen [Gendan].

3

Vælg alternativknapperne [Gruppe] for de enheder, som du vil anvende
skabelonen på, og klik derefter igen på knappen [Gendan].
Du vil blive spurgt, om du vil overskrive indstillingerne for alle enhederne med de hentede skabelonindstillinger, som du valgte i punkt 3.

4

Klik på [OK] for at erstatte indstillingerne.
–
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På dette tidspunkt kan du ikke ændre nogen af de indstillinger, der
skal foretages for hver enkelt enhed (som f.eks. netværksadressen).
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6

Konfiguration af indstillinger for PageScope Net Care
I dette afsnit forklares, hvordan du konfigurerer de forskellige indstillinger for
PageScope Net Care-serveren. Følgende procedurer er forklaret ud fra brug
af Java-tilstand.

!
Detalje

Hvilke indstillinger der kan konfigureres, afhænger af, om en administrator, en registreret bruger eller en gæst er logget på.
Se onlinehjælp til PageScope Net Care for detaljerede oplysninger om de
indstillinger, der beskrives her.

6.1

Visning af menuen Server-indstilling
Klik på knappen Pil ned over ruden i venstre side af vinduet, og vælg derefter
[Server-indstilling] på den liste, der kommer frem. Hvis du anvender HTMLtilstand, skal du vælge [Server-indstilling] i listen og derefter klikke på knappen [Gå til]. Hvilke indstillingsemner, der vises i menuen Server-indstilling,
afhænger af privilegierne for den aktuelle log.
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6.2

Præferencer
Brug dette skærmbillede til at konfigurere indstillingerne, som styrer kommunikationen mellem PageScope Net Care og enhederne i netværket.
Visning af indstillingsskærmbilledet
%

Dobbeltklik på ikonet [Præference] (enkeltklik i HTML-tilstand).
– Hvis du bruger en Java-tilstand, og menutræet Server-indstilling
ikke udvides, skal du dobbeltklikke på følgende ikoner: [Serverindstilling] % [Præference] % [Præference].

Sådan konfigurerer du indstillingerne Præference

1

Konfigurer de nødvendige indstillinger som forklaret i det følgende.
–

Status for polling-interval afsnit

Enhedsliste (min.):
Indtast opdateringsinterval, i minutter, for information om enheder,
der vises i enhedslisten.
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Indstilling for SNMP-kommunikation afsnit

Timeout (sek.):
Indtast tiden i sekunder, der er tilladt, indtil PageScope Net Care
serveren modtager informationer fra enheden samt en informationsforespørgsel, hvor der er en opdatering af informationer om
enheden, der vises i enhedslisten.

Antal forsøg:
Indtast det antal forsøg, der skal foretages for at opnå informationer
fra en enhed, hvis det ikke fungerer den første gang.

2

Når alle indstillingerne er, som du ønsker dem, skal du klikke på knappen [Anvend]. For at annullere indstillingerne skal du klikke på [Annuller] i stedet for [Anvend].
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6.3

Initialisering af indstillingerne
Følg nedenstående procedurer for initialisere indstillingerne af PageScope
Net Care konfigureret af en administrator eller en registreret bruger.
Visning af skærmbilledet Initialisere
%

Dobbeltklik på ikonet [Initialisere] (enkeltklik i HTML-funktion).
– Hvis du bruger en Java-tilstand, og menutræet Server-indstilling
ikke udvides, skal du dobbeltklikke på følgende ikoner: [Serverindstilling] % [Præference] % [Initialisere].

Sådan initialiserer du indstillingerne

1

Vælg alternativknapperne ved siden af et eller flere af elementerne, der
er beskrevet nedenfor, og klik derefter på knappen [Anvend].
–

Gendan standardegenskaber:
Ved at vælge denne funktion vender skærmindstillingerne for Præference konfigureret af en administrator tilbage til deres oprindelige
standardinstillinger. Se “Præferencer” på side 6-4 for flere oplysninger.

–

Fjern alle registrerede brugere:
Ved at vælge denne funktion slettes alle oplysninger om registrerede brugere, der blev konfigureret på skærmen Brugerliste. Se “Registrering og sletning af brugere” på side 6-23 for flere oplysninger.
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Indlæs brugerdef. Gruppeindstillinger:
Ved at vælge denne funktion slettes alle gruppeoplysninger, der
blev konfigureret på skærmbilledet Indstilling af brugerdef. gruppe.
Se “Konfiguration af indstillinger for en brugerdefineret gruppe” på
side 6-27 for flere oplysninger.

–

Fjern alle enheder:
Ved at vælge denne funktion slettes alle oplysninger om enheder,
der er indført i listen på skærmen Listestyring. Se “Valg af styrede
enheder” på side 6-8 for flere oplysninger.

2

PSNetCare

I Java-tilstand bliver du spurgt, om du virkelig ønsker at initialisere de
valgte indstillinger. Klik på [OK]-knappen ([Ja]-knappen under HTMLfunktionen) for at initialisere indstillingerne.
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Valg af styrede enheder
Følg den nedenstående fremgangsmåde for at udvælge bestemte enheder,
der skal styres, blandt dem, der er fundet på netværket. Kun de enheder, der
er valgt her, er opført på listen som styrede enheder i menuen Enhedsstyring.
Visning af skærmbilledet Listestyring

1

Dobbeltklik på ikonet [Listestyring] (enkeltklik i HTML-funktion).
–

Hvis du bruger en Java-tilstand, og menutræet Server-indstilling
ikke udvides, skal du dobbeltklikke på følgende ikoner: [Serverindstilling] % [Listestyring] % [Listestyring].

Sådan vælger du styrede enheder

6-8

1

De enheder, der er fundet på netværket, er vist på skærmen Listestyring. Klik på knappen [
] for at opdatere oplysningerne om enhederne på listen.

2

Alle fundne enheder vælges først som styrede enheder. En enhed vælges fra ved at fjerne markeringen i kolonnen Administrer.

3

Når alle indstillingerne er, som du ønsker dem, skal du klikke på knappen [Anvend]. For at annullere indstillingerne skal du klikke på [Annuller] i stedet for [Anvend].
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Sådan fjerner du en styret enhed
Du kan benytte skærmbilledet Listestyring til at fjerne en enhed, der er fundet
på netværket fra PageScope Net Care-databasen, når der ikke længere er
brug for den.
Visning af skærmbilledet Listestyring

1

Dobbeltklik på ikonet [Listestyring] (enkeltklik i HTML-funktion).
–

Hvis du bruger en Java-tilstand, og menutræet Server-indstilling
ikke udvides, skal du dobbeltklikke på følgende ikoner: [Serverindstilling] % [Listestyring] % [Listestyring].

Sådan fjerner du en enhed

1

Klik på knappen Pil ned over ruden i venstre side af skærmen, og vælg
derefter [Fjern enhed] på den liste, der kommer frem. Hvis du anvender
HTML-tilstand, skal du vælge [Fjern enhed] i kontrolmenuen og derefter
klikke på knappen [Gå til].

2

På den liste, der kommer frem, skal du markere afkrydsningsfeltet i kolonnen Fjern ud for den enhed, du vil fjerne.

3

Når alle indstillingerne er, som du ønsker dem, skal du klikke på knappen [Anvend]. For at annullere indstillingerne skal du klikke på [Annuller] i stedet for [Anvend].
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Angivelse af søgeområde
Brug dette skærmbillede til at angive det netværksområde, der skal søges i.
Visning af skærmbilledet Søgeindstilling
%

Dobbeltklik på ikonet [Søgeindstilling] (enkeltklik i HTML-funktion).
– Hvis du bruger en Java-tilstand, og menutræet Server-indstilling
ikke udvides, skal du dobbeltklikke på følgende ikoner: [Serverindstilling] % [Listestyring] % [Søgeindstilling].

Søgning på netværk / område
Specificer området i netværket ved søgning af enheder.

!
Detalje

Yderligere oplysninger findes under “Sådan tilføjer du et netværk til søgeområdet” på side 6-13.
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Søgeindstilling

IP-radio:
Vælg Aktiveret, hvis IP-radio skal anvendes, når du søger efter enheder. Der
sendes en radio til enhederne i netværket og søgningen udføres. Således forøges søgningshastigheden; der kan dog ikke findes enheder, der ikke er
kompatible med radioen.

SNMP-ping:
Vælg Aktiveret, hvis SNMP-ping skal anvendes, når du søger efter enheder.
Der sendes en SNMP-forespørgsel til alle enheder i netværkets søgeområde
og søgningen udføres. Således reduceres søgningshastigheden; du modtager dog et mere pålideligt resultat.
SNMP-indstilling

Timeout:
Indtast længden på den tid (i milliesekunder, 1 sekund = 1000 millisekunder),
der skal afventes for et svar, når man søger efter enheder.

Antal forsøg:
Indtast antallet af forsøg, der skal foretages, hvis søgningen efter enheden
ikke lykkes.

SNMPv1 tabel:
Tilføj eller fjern Læs Community-navne og portnumre, der anvendes, når du
søger efter enheder, der er kompatible med SNMPv1.

!
Detalje

Yderligere oplysninger findes under “For at tilføje indstillinger, der anvendes ved søgningen efter enheder, der er kompatible med SNMPv1” på
side 6-15 og “For at fjerne indstillinger, der anvendes ved søgningen efter
enheder, der er kompatible med SNMPv1” på side 6-15.
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SNMPv3 tabel:

Tilføj eller fjern brugernavne, kontekstnavne og portnumre, der anvendes,
når du søger efter enheder, der er kompatible med SNMPv3.

!
Detalje

Yderligere oplysninger findes under “For at tilføje indstillinger, der anvendes ved søgningen efter enheder, der er kompatible SNMPv3” på
side 6-16 og “For at fjerne indstillinger, der anvendes ved søgningen efter
enheder, der er SNMPv3” på side 6-16.

2
Bemærk

Når man søger efter enheder, der er kompatible til SNMPv3, skal sikkerhedstrinnet indstilles til Ingen auth/Ingen priv.
Sektionen Enhedssøgning

Auto-søgning:
Markér dette afkrydsningsfelt for at muliggøre en gentaget automatisk søgning af enhederne på netværket.

Interval for auto-søgning (time):
Indtast intervallet i timer for autosøgning, når feltet Auto-søgning ovenfor er
markeret.

Seneste starttidspunkt for søgning:
Viser starttidspunktet for gentaget enhedssøgning.

Seneste afslutningstidspunkt for søgning:
Viser sluttidspunktet for gentaget enhedssøgning.

Start søgning:
Klik på knappen Start for at starte enhedssøgning.

Aktiver søgning efter generisk enhed:
Markér dette afkrydsningsfelt for at søge efter RFC-1759 Printer-MIB-kompatible enheder.
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Sådan tilføjer du et netværk til søgeområdet

1

På skærmen Søgeindstilling skal du klikke på knappen [Tilføj] i sektionen Søgning på netværk/område. Elementer i netværksindstillinger er
vist i sektionen Indtast netværksområde.

2

Indtast IP-adresse for det netværk, du ønsker at tilføje, i felterne Netværksadresse.

3

Indtast subnetmaskeværdi for det netværk, du ønsker at tilføje, i felterne Subnetmaske.

4

Hvis du vil ændre søgeområdet for værtsadresse, skal du indtaste
startadressen i feltet Søgning fra og slutadressen i feltet Søgning til.
–

I HTML-funktionen indlæses der ikke automatisk værdier i boksene
Søgning fra og Søgning til, og de behøver ikke blive udfyldt. Udfyldes disse bokse ikke, søges der inden for det område, der er specificeret af boksene Netværksadresse og Subnetmaske. Hvis du
ønsker at specificere et område, skal du indtaste startadressen i
boksen Søgning fra og slutadressen i boksen Søgning til.

5

Når alle indstillingerne er, som du ønsker dem, skal du klikke på knappen [Anvend]. Klik på knappen [Annuller], hvis du vil slette alle indstillinger, du har foretaget på installationsskærmen.
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6

Hvis du også vil have søgefunktionen til at finde andre producenters
enheder, der er kompatible med RFC-1759 Printer-MIB, skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af valgmuligheden Aktiver søgning
efter generisk enhed og derefter klikke på knappen [Anvend].

Sådan fjerner du et netværk fra søgeområdet

1

Klik på det netværk, du vil fjerne fra søgeområdet i listen Søgning på
netværk/område, og klik derefter på knappen [Fjern].

2

I Java-funktion skal der klikkes på knappen [OK] i dialogboksen til godkendelse, som vises. Bekræftelsesdialogen vises ikke i HTML-tilstand.
Dette valgte netværk slettes fra listen.

Sådan gør du, hvis den automatiske enhedssøgning mislykkes
%
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Klik på knappen [Start] i Enhedssøgning for at genstarte en enhedssøgning på netværket. Hvis du klikker på knappen [Start], mens autosøgning er i gang, vil det genstarte en enhedssøgning på netværket.
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For at tilføje indstillinger, der anvendes ved søgningen efter enheder,
der er kompatible med SNMPv1

1

I sektionen SNMP-indstilling på skærmbilledet Søgeindstilling, skal
man klikke på [Tilføj]-knappen ved siden af SNMPv1-tabellen. Skærmbilledet SNMPv1 indstilling vises.

2

Indtast indstillingerne i boksene Læs Community-navn og Portnummer.

3

Klik på knappen [Anvend]. For at annullere skal du klikke på knappen
[Annuller] i stedet.

For at fjerne indstillinger, der anvendes ved søgningen efter enheder,
der er kompatible med SNMPv1

1

Vælg afkrydsningsfeltet Vælg til venstre for de indstillinger, du ønsker
at slette fra SNMPv1-tabellen, og klik derefter på [Fjern]-knappen.

2

I Java-funktion vises en meddelelse med en forespørgsel om du ønsker
at slette indstillingerne. Klik på [OK]-knappen for at slette de valgte indstillinger. Bekræftelsesmeddelelsen vises ikke i HTML-funktion.

2
Bemærk

Hvis indstillingerne er slettet, kan man ikke længere søge efter enheder,
der er kompatible med SNMPv1.
PSNetCare
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For at tilføje indstillinger, der anvendes ved søgningen efter enheder,
der er kompatible SNMPv3

1

I sektionen SNMP-indstilling på skærmbilledet Søgeindstilling, skal
man klikke på [Tilføj]-knappen ved siden af SNMPv3-tabellen. Skærmbilledet SNMPv3 indstilling vises.

2

Indtast indstillingerne i boksene brugernavn, kontekstnavn og portnummer.

3

Klik på knappen [Anvend]. For at annullere skal du klikke på knappen
[Annuller] i stedet.

For at fjerne indstillinger, der anvendes ved søgningen efter enheder,
der er SNMPv3

1

Vælg afkrydsningsfeltet Vælg til venstre for de indstillinger, du ønsker
at slette fra SNMPv1-tabellen, og klik derefter på [Fjern]-knappen.

2

I Java-funktion vises en meddelelse med en forespørgsel om du ønsker
at slette indstillingerne. Klik på [OK]-knappen for at slette de valgte indstillinger. Bekræftelsesmeddelelsen vises ikke i HTML-funktion.

2
Bemærk

Hvis indstillingerne er slettet, kan man ikke længere søge efter enheder,
der er kompatible med SNMPv3.
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Manuel tilføjelse af enhed
Enheder, der ikke kunne findes, mens man klikkede på Start-knappen i
sektionen Enhedssøgning under den fremgangsmåde, der beskrives i “Angivelse af søgeområde” på side 6-10, kan tilføjes til listestyringen fra skærmbilledet Tilføj enhed.
Visning af skærmbilledet Tilføj enhed

1

Dobbeltklik på ikonet [Tilføj enhed] (enkeltklik i HTML-funktion).
–

PSNetCare

Hvis du bruger en Java-tilstand, og menutræet Server-indstilling
ikke udvides, skal du dobbeltklikke på følgende ikoner: [Serverindstilling] % [Listestyring] % [Tilføj enhed].
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Sådan tilføjer du en enhed manuelt

1

I IP-adresse-boksen på skærmbilledet Tilføj enhed indtastes enhedens
IP-adresse, som du ønsker at tilføje, og derefter indtastes i boksen
Portnummer nummeret på den port, der anvendes af SNMP.

2

Indtast den SNMP-indstilling, der anvendes under søgningen af den
enhed, der skal tilføjes.
–

SNMP-indstilling sektion

SNMPv1:
Vælg denne option ved søgning af enheder, der er kompatible med
SNMPv1.

Læs Community-navn:
Indtast det læs community-navn, der skal anvendes ved søgning af
enheder, der er kompatible med SNMPv1.

SNMPv3:
Vælg denne option ved søgning af enheder, der er kompatible med
SNMPv3.

Brugernavn:
Indtast det brugernavn, der skal anvendes ved søgning af enheder,
der er kompatible med SNMPv3.

Kontekstnavn:
Indtast det kontekstnavn, der skal anvendes ved søgning af enheder, der er kompatible med SNMPv3.

Sikkerhedstrin:
Vælg Ingen auth/Ingen priv, Auth/Ingen priv eller Auth/Priv for sikkerhedstrinnet ved søgning af enheder, der er kompatible med
SNMPv3.

Gyldighed (auth) adgangskode:
Indtast gyldigheds (auth) -adgangskoden, når sikkerhedstrinnet er
indstillet til Auth/Ingen priv eller Auth/Priv.

Privat (Priv) adgangskode:
Indtast den private (Priv) adgangskode, når sikkerhedstrinnet er
indstillet til Auth/Priv.

3

Når alle indstillingerne er, som du ønsker dem, skal du klikke på knappen [Anvend]. For at annullere indstillingerne skal du klikke på [Annuller] i stedet for [Anvend].

2
Bemærk

Der kan gå 20 til 30 sekunder, fra du klikker på knappen [Anvend], og til
enheden er tilføjet. Vent, indtil proceduren er færdig.
I Java-tilstand vises en dialogboks, der viser resultaterne af adressetildelingen. I HTML-tilstand vises resultaterne på skærmen Tilføj enhed.
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Tildeling af en IP-adresse til en enhed
Ved at tildele en IP-adresse til en enhed på netværket kan du tilføje enheden
på skærmbilledet Listestyring. Bemærk, at du skal kende MAC-adresserne
på netværksinterfacet til den enhed, som du vil tildele en IP-adresse, før du
kan gennemføre denne procedure.
Visning af skærmen Tildeling af IP-adresse

1

Dobbeltklik på ikonet [Tildel IP-adresse] (enkeltklik i HTML-funktion).
–
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Hvis du bruger en Java-tilstand, og menutræet Server-indstilling
ikke udvides, skal du dobbeltklikke på følgende ikoner: [Serverindstilling] % [Listestyring] % [Tildel IP-adresse].

6-19

Konfiguration af indstillinger for PageScope Net Care

6

Sådan tildeles en IP-adresse til en enhed

1

Indtast den IP-adresse, du ønsker at tilføje til enheden, i felterne
IP-adresse.

2

Indtast MAC-adressen for enhedens netværksinterface i felterne MACadresse.

3

Når alle indstillingerne er, som du ønsker dem, skal du klikke på knappen [Anvend]. For at annullere indstillingerne skal du klikke på [Annuller] i stedet for [Anvend].

2
Bemærk

Der går lidt tid, fra du klikker på knappen [Anvend], og til tildelingen af
IP-addresse er effektueret.
I Java-tilstand vises en dialogboks, der viser resultaterne af adressetildelingen. I HTML-tilstand vises resultaterne på skærmbilledet Tildel
IP-adresse.
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Konfiguration af indstilling af enhedslink
Når en enhed, der er styret af PageScope Net Care-serveren, er udstyret
med flere NICs (som f.eks. en enhed, der har både printer-NIC og scannerNIC), kan Indstilling af enhedslink bruges til at sammenkæde deres enhedspaneler.
Visning af skærmen Indstilling af enhedslink

1

Dobbeltklik på ikonet [Indstilling af enhedslink] (enkeltklik i HTMLtilstand).
–

PSNetCare

Hvis du bruger en Java-tilstand, og menutræet Server-indstilling
ikke udvides, skal du dobbeltklikke på følgende ikoner: [Serverindstilling] % [Listestyring] % [Indstilling af enhedslink].
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Sådan forbinder du enheder

1

Når du har sikret dig, at Forbind enheder er valgt i feltet øverst på skærmen Indstilling af enhedslink, skal du markere afkrydsningsfelterne i
kolonnen Forbind ud for de enheder, du vil forbinde.

2

Når alle indstillingerne er, som du ønsker dem, skal du klikke på knappen [Anvend]. For at annullere indstillingerne skal du klikke på [Annuller] i stedet for [Anvend].

Sådan adskiller du enheder
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1

Klik på knappen Pil ned i feltet øverst i skærmen Indstilling af enhedslink, og vælg [Adskil enheder] på den liste, der kommer frem. Hvis du
anvender HTML-tilstand, skal du vælge [Adskil enheder] i listen og derefter klikke på knappen [Gå til].

2

På enhedslisten skal du markere afkrydsningsfelterne i kolonnen Adskil
ud for den enhed, du vil fjerne.

3

Når alle indstillingerne er, som du ønsker dem, skal du klikke på knappen [Anvend]. For at annullere indstillingerne skal du klikke på [Annuller] i stedet for [Anvend].
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Registrering og sletning af brugere
Følg fremgangsmåderne i dette afsnit for at registrere og slette brugere på
PageScope Net Care-serveren. Du kan endvidere angive adgangskoder og
e-mail-adresser for registrerede brugere.
Visning af skærmbilledet Brugerliste
%

Dobbeltklik på ikonet [Brugerliste] (enkeltklik i HTML-tilstand).
– Hvis du bruger en Java-tilstand, og menutræet Server-indstilling
ikke udvides, skal du dobbeltklikke på følgende ikoner [Serverindstilling] % [Brugerliste].

En registreret bruger kan konfigurere de nedenstående indstillinger.
Enhedsindstillinger
En registreret bruger kan ændre indstillingerne af enheder, som er associeret
med den brugerdefinerede gruppe, hvortil den registrerede bruger hører.
Når man er logget på, kan brugeren udelukkende ændre indstillingerne, hvis
enhederne hører til den brugerdefinerede gruppe, der vise, idet man klikker
på [Enhedsstyring], og derefter på [Vis brugerdef. gruppe].
Indstillinger for PageScope Net Care-serveren
De følgende indstillinger kan konfigureres for den bruger, der er logget på.
- Ændring af registreringsindstillinger
- Markeringen Min enhed på skærmbilledet Indstilling af min enhed
- Indstillingerne for skærmbilledet Meddelelse om enhedsstatus

PSNetCare
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Sådan registrerer du en bruger

1

Klik på knappen Ny på skærmbilledet [Brugerliste]. Herefter vises sektionen Brugerindstilling på skærmbilledet Brugerliste. Her vises de indstillinger, der skal konfigureres for at registrere en ny bruger.

2

Konfigurationsindstillinger for de følgende emner.
–

Brugernavn:
Indtast brugernavnet.

–

Adgangskode:
Indtast brugeradgangskoden.

–

Indtast adgangskode igen:
Bekræft adgangskoden ved at indtaste den igen.

–

Brugerdef. gruppe:
Vælg den brugerdefinerede gruppe, der skal anvendes af brugeren.
(Se også “Konfiguration af indstillinger for en brugerdefineret gruppe” på side 6-27.)

–

E-mail-adresse:
Indtast brugerens e-mail-adresse.

–

E-mail-notificering (kun visning):
Denne indstilling aktiveres automatisk, når afkrydsningsboksen
“Modtag meddelelse om enhedsstatus” er valgt efter proceduren
under “Konfigurering af indstillinger for meddelelse om enhedsstatus” på side 6-39.

–

Bemærk:
Anvend dette felt til at indtaste supplerende oplysninger om brugeren.
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6

Når alle indstillingerne er, som du ønsker dem, skal du klikke på knappen [Anvend]. For at annullere indstillingerne skal du klikke på [Annuller] i stedet for [Anvend].

Ændring af indstillinger for brugerregistrering

1

På skærmen Brugerliste skal du klikke på den bruger, hvis registreringsindstillinger du vil ændre. I HTML-tilstand skal du markere afkrydsningsfeltet til venstre for brugerens navn.

2

Klik på knappen [Rediger]. Herefter vises sektionen Brugerindstilling på
skærmbilledet Brugerliste. Her vises brugerens aktuelle indstillinger.

3

Foretag de ønskede ændringer. Se “Sådan registrerer du en bruger” på
side 6-24 for at få information om hver af emnerne.

4

Når alle indstillingerne er, som du ønsker dem, skal du klikke på knappen [Anvend]. For at annullere indstillingerne skal du klikke på [Annuller] i stedet for [Anvend].

2
Bemærk

Brugernavne kan ikke ændres.
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Sådan sletter du en bruger

6-26

1

På skærmen Brugerliste skal du klikke på den bruger, du vil slette. I
HTML-tilstand skal du markere afkrydsningsfeltet til venstre for brugerens navn.

2

Klik på knappen [Fjern].

3

Klik på [OK], hvis der vises en bekræftelsesdialog, for at slette den
valgte bruger. For at annullere sletningen skal du klikke på [Annuller] i
stedet for [Anvend].
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6

Konfiguration af indstillinger for en brugerdefineret
gruppe
Følg procedurerne i dette afsnit for at oprette brugerdefinerede grupper af
styrede enheder.
Visning af skærmen Indstilling af brugerdef. gruppe

1

Dobbeltklik på ikonet [Indstilling af brugerdef. gruppe] (enkeltklik i
HTML-tilstand).
–

Hvis du bruger en Java-tilstand, og menutræet Server-indstilling
ikke udvides, skal du dobbeltklikke på følgende ikoner: [Serverindstilling] % [Indstilling af brugerdef. gruppe].

Sådan opretter du en brugerdefineret gruppe

1

Klik på knappen Ny på skærmbilledet [Indstilling af brugerdef. gruppe].
Feltet Gruppenavn og de styrede enheder i Listestyring vises.

2

Indtast gruppenavnet i feltet Gruppenavn.

3

På enhedslisten skal du markere afkrydsningsfelterne i kolonnen Gruppe for de enheder, du vil optage i gruppen, og derefter skal du klikke
på knappen [Anvend]. For at annullere valget af enheder skal du klikke
på [Annuller] i stedet for [Anvend].
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2
Bemærk

En ny brugergruppe kan ikke oprettes med samme navn som en eksisterende gruppe.
Sådan får du vist indstillingerne for en brugerdefineret gruppe
%

Vælg navnet på den gruppe, hvis indstillinger du ønsker at få vist, på
skærmbilledet Indstilling af brugerdef. gruppe (markér afkrydsningsfeltet ved siden af gruppenavnet, hvis du bruger HTML-tilstand), og klik
derefter på knappen [Visning].
Der vises en liste over de enheder, der er med i den valgte gruppe.

Sådan ændrer du indstillingerne for en brugerdefineret gruppe

1

Vælg navnet på den gruppe, hvis indstillinger du ønsker at ændre, på
skærmbilledet Indstilling af brugerdef. gruppe (markér afkrydsningsfeltet ved siden af gruppenavnet, hvis du bruger HTML-tilstand), og klik
derefter på knappen [Rediger]. Feltet Gruppenavn og de styrede enheder i Listestyring vises.

2

Foretag de ønskede ændringer.
–

Omdøbelse af brugerdef. gruppe
Indtast det nye gruppenavn i feltet Gruppenavn.

–

Fjerne en enhed fra gruppen
Tøm afkrydsningsfeltet i gruppespalten på den enhed, du ønsker at
fjerne.

–

Tilføje en enhed til gruppen
Vælg afkrydsningsfeltet i gruppespalten på den enhed, du ønsker
at tilføje.
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3

Når alle indstillingerne er, som du ønsker dem, skal du klikke på knappen [Anvend]. For at annullere handlingen skal du klikke på [Annuller] i
stedet for [Anvend].

4

Hvis du vil ændre en anden brugerdefineret gruppe, skal du vælge
gruppenavnet på skærmen Indstilling af brugerdef. gruppe (markér i
HTML-tilstand afkrydsningsfeltet til venstre for gruppenavnet), og klik
derefter på knappen [Rediger]. Gentag derefter trin 2 til 3.
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Sådan kopierer du en brugerdefineret gruppe

1

Vælg navnet på den gruppe, hvis indstillinger du ønsker at kopiere, på
skærmbilledet Indstilling af brugerdef. gruppe (markér afkrydsningsfeltet ved siden af gruppenavnet, hvis du bruger HTML-tilstand), og klik
derefter på knappen [Kopi].

2

Indtast navnet på kopien i feltet Gruppenavn.

3

Når alle indstillingerne er, som du ønsker dem, skal du klikke på knappen [Anvend]. For at annullere handlingen skal du klikke på [Annuller] i
stedet for [Anvend].

2
Bemærk

Det navn, du giver kopien, skal være forskelligt fra eksisterende brugerdefinerede grupper. Vær sikker på, at det gruppenavn, du har givet kopien, er unikt.
Sådan sletter du en brugerdefineret gruppe

1

Vælg navnet på den gruppe, hvis indstillinger du ønsker at slette, på
skærmbilledet Indstilling af brugerdef. gruppe (markér afkrydsningsfeltet til venstre for gruppenavnet, hvis du bruger HTML-tilstand), og klik
derefter på knappen [Fjern].

2

Klik på [OK], hvis der vises en bekræftelsesdialog, for at slette den
valgte brugerdefinerede gruppe. For at annullere handlingen skal du
klikke på [Annuller] i stedet for [Anvend].
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6.12

Registrering af brugbare enheder for hver bruger
Når man registrerer de ønskede enheder under Min enhed fra alle enheder,
der styres af PageScope Net Care serveren, vises udelukkende de enheder,
der hører til Min enhed i enhedslisten.
Visning af skærmbilledet Indstilling af min enhed
%

Dobbeltklik på ikonet [Indstilling af min enhed] (enkeltklik i HTMLtilstand).
– Hvis du bruger en Java-tilstand, og menutræet Server-indstilling
ikke udvides, skal du dobbeltklikke på følgende ikoner: [Serverindstilling] % [Indstilling af min enhed].

Sådan konfigurerer du enhedsindstillingerne

6-30

1

I enhedslisten på skærmbilledet Indstilling af min enhed skal du markere afkrydsningsfelterne i spalten Min enhed for de enheder, som du ønsker at registrere som Min enhed.

2

Når alle indstillingerne er, som du ønsker dem, skal du klikke på knappen [Anvend]. For at annullere handlingen skal du klikke på [Annuller] i
stedet for [Anvend].
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Sådan fjerner du en enhed fra Min enhed

1

I enhedslisten på skærmbilledet Indstilling af min enhed skal du markere afkrydsningsfelterne i kolonnen for de enheder, du vil fjerne fra Vis
min enhed.

2

Når alle indstillingerne er, som du ønsker dem, skal du klikke på knappen [Anvend]. For at annullere handlingen skal du klikke på [Annuller] i
stedet for [Anvend].
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Specifikation af indstillinger for E-mail-overførsel/modtagelse
Nødvendige SMTP- og POP-indstillinger til overførsel og modtagelse af
e-mail specificeres her.
Disse indstillinger benyttes af følgende funktioner.
- Funktion, der periodisk sender en meddelelse med informationer om tællerlisten via e-mail.
- Funktion til meddelelse af administratoren/den registrerede bruger via
e-mail, når der opstår en fejl/advarsel med enheden, eller når enheden er
klar igen efter en fejl/advarsel. Yderligere oplysninger findes under “Specificerer indstillinger til underretning om tællerstatus, enhedsstatus og
underretning om serverinformationer og support for kommando-mail” på
side 6-35.
- Funktioner til support for kommando-mail og serverinformationsmeddelelse “Specificerer indstillinger til underretning om tællerstatus, enhedsstatus og underretning om serverinformationer og support for
kommando-mail” på side 6-35.
- Funktion til meddelelse af administrator via e-mail, når nye opdateringsfiler frigives. Yderligere oplysninger findes under “Automatisk kontrol
af og download af opdateringsfiler” på side 8-3.
- Funktion, der tillader PageScope Net Care serveren at modtage jobhistoriedata om enheden. Yderligere oplysninger findes under “Hentning og
visning af data for enhedernes jobhistorie” på side 9-3.
Indstillingerne skal specificeres for følgende enheder.
– magicolor7300 (kun med den ekstra harddisk installeret)
– magicolor2350 (kun med den ekstra harddisk installeret)
- Funktion, som gør det muligt for PageScope Net Care-serveren at hente
oplysninger om enhedstælleren (“Modtagelse og visning af oplysninger
om enhedstæller” på side 10-3).
Indstillingen skal angives for følgende enheder.
– CF3102/2002
– Di470/552

2
Bemærk

Før du konfigurerer e-mail-indstillingerne for PageScope Net Care, skal
du først oprette en PageScope Net Care e-mail-konto på mailserveren.
Indtast information om mailkontoen for PageScope Net Care i boksene
E-mailadresse (Fra), POP-konto og POP-adgangskode.
POP-indstillingerne er ikke påkrævet (det er ikke nødvendigt at oprette en
konto) udelukkende ved anvendelse af underretning af tællerstatus, enhedsstatus og underretning om serverinformation.
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Indstillinger for e-mail-overførsel/-modtagelse

1

Dobbeltklik på ikonet [E-mail-funktion/server] (enkeltklik i HTML-funktion) for at få vist skærmbilledet E-mailfunktion/-server.

2

Hvis du bruger en Java-tilstand, og menutræet Server-indstilling ikke
udvides, skal du dobbeltklikke på følgende ikoner: [Server-indstilling]
% [E-mail-indstilling] % [E-mail-funktion/server].

3

Konfigurer sektionsindstillingerne E-mail-serverindstilling, som det
vises nedenfor.

–

SMTP-serveradresse:
Indtast værtsadressen eller IP-adressen på SMTP-serveren.

–

SMTP-portnummer:
Indtast SMTP-portnummeret. Standardportnummeret er 25.

–

Bruger POP for SMTP:
Vælg dette afkrydsningsfelt, når POP-kontoen og adgangskoden
skal verificeres før en SMTP-transmission.
POP-indstillingerne er nødvendige, når denne funktion bruges.

–

POP3-serveradresse:
Indtast værtsadressen eller IP-adressen på POP3-serveren.

–

POP3-portnummer:
Indtast POP3-portnummeret. Standardportnummeret er 110.

–

E-mail-adresse (fra):
Indtast PageScope Net Care-serverens e-mail-adresse.
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–

POP-konto:
Indtast PageScope Net Care-serverens POP-kontonavn.

–

POP-adgangskode:
Indtast adgangskoden til PageScope Net Care-serverens POPkonto.

–

POP-interval (min.):
Indtast POP-serverens mailkontrolinterval i minutter. Standardintervallet er 10 minutter.

4
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Når alle indstillingerne er, som du ønsker dem, skal du klikke på knappen [Anvend]. For at annullere handlingen skal du klikke på [Annuller] i
stedet for [Anvend].
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6

Specificerer indstillinger til underretning om tællerstatus, enhedsstatus og underretning om serverinformationer og support for kommando-mail
Indstillingerne for underretning om tællerstatus, underretning om enhedsstatus, for underretning om serverinformation og for support af kommando-mail
specificeres her.

2
Bemærk

Bemærk, at du skal konfigurere mail-indstillingerne, inden du kan benytte
disse funktioner. Se “Specifikation af indstillinger for E-mail-overførsel/modtagelse” på side 6-32 for flere oplysninger.
Således specificeres indstillingerne for meddelelse om enhedsstatus,
meddelelse om serverinformation og support af kommando-mail

1

Dobbeltklik på ikonet [E-mail-funktion/server] (enkeltklik i HTMLtilstand).
–

2
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Hvis du bruger en Java-tilstand, og menutræet Server-indstilling
ikke udvides, skal du dobbeltklikke på følgende ikoner: [Serverindstilling] % [E-mail-indstilling] % [E-Mail-funktion/server].

Specificér indstillingerne for følgende i sektionen E-mail funktionsindstilling.
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3

For tæller-notificering, meddelelse om enhedsstatus, meddelelse om
server-information og support for kommando-mail skal man vælge det
respektive afkrydsningsfelt i sektionen E-mail funktionsindstilling. Man
kan vælge mere end et afkrydsningsfelt.
–

Tæller-notificering:
Når denne option er valgt, sendes periodisk en meddelelse med informationer om tællerlisten via e-mail.

–

Meddelelse om enhedsstatus:
Når denne mulighed er valgt, sender PageScope Net Care-serveren
e-mail til administratoren og brugeren, når en enhedsfejl eller -advarsel opstår, eller når enheden fungerer igen efter en fejl eller advarsel.

–

Meddelelse om server-information:
Valg af denne mulighed aktiverer e-mailkvittering for følgende information af administratoren.
- Meddelelse, når det totale antal enheder, der styres,
overstiger 25.
- Meddelelse, når der opdages en enhed, der ikke understøttes.

–

Support for kommando-mail:
Hvis dette afkrydsningsfelt er valgt, kan brugeren modtage en enhedsliste, statusrapport eller andre oplysninger, idet han/hun sender en kommandomail til en server.
Se “Syntaks for Kommando-mail” på side 6-41 for yderligere oplysninger.

–

Tællerlæser:
Aktiverer/deaktiverer funktionen Tællerlæser. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, sender denne server periodisk en e-mail
til den pågældende enhed, som anmoder om tælleroplysninger.
Se “Modtagelse og visning af oplysninger om enhedstæller” på
side 10-3 for flere oplysninger.

–

Job log viewer:
Aktiverer/deaktiverer funktionen Job log viewer. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, indstiller denne server den pågældende enhed til periodisk at sende oplysninger om jobhistorie med e-mail.
Se “Hentning og visning af data for enhedernes jobhistorie” på
side 9-3 for flere oplysninger.

4
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Når alle indstillingerne er, som du ønsker dem, skal du klikke på knappen [Anvend]. For at annullere handlingen skal du klikke på [Annuller] i
stedet for [Anvend].
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Konfigurering af indstillingerne tæller-notificering
Anvende den nedenstående fremgangsmåde for at specificere, om der skal
sendes en meddelelse med oplysninger om tællerinformationer via e-mail.
Tællerlistens informationer gemmes på serveren som en fil i CSV-format.

!
Detalje

Tællerlistens informationer hos enheder, der ikke er registreret med
PageScope Net Care serveren er ikke en del af meddelelsen.
(Se også “Specifikation af de oprindelige PageScope Net Care-serverindstillinger til brug af denne funktion – 2” på side 10-10.)
Konfigurering af indstillingerne Tæller-notificering

1

Dobbeltklik på ikonet [Tæller-notificering/Genindlæs] (enkelt-klik i
HTML-funktion). Hvis du bruger en Java-tilstand, og menutræet Server-indstilling ikke udvides, skal du dobbeltklikke på følgende ikoner:
[Server-indstilling] % [E-mail-indstilling] % [Tæller-notificering/Genindlæs].
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2

Hvis du ønsker at aktivere modtagelsen af meddelelser med informationer om tællerlisten, skal du vælge afkryudsningsfeltet E-mail-notificering i sektionen Indstilling for meddelelse, og derefter specificere
modtageren af e-mail-meddelelsen.
–

Tilføje en modtager
Klik på [Tilføj]-knappen i sektionen Indstilling for meddelelse for
at lade sektionen E-mail-indstilling blive vist. I sektionen E-mailindstilling specificeres indstillingerne først.
E-mail-adresse:
Indtast modtagerens e-mail-adresse.

E-mail sprog:
Via rullegardinlisten vælges det ønskede sprog på e-mail-meddelelsen, der skal modtages.
Når indstillingerne er udført i felterne E-mail-adresse og E-mail
sprog, skal man klikke på [Anvend]-knappen. For at annullere skal
du klikke på knappen [Annuller] i stedet.
–

Sletning af en modtager
Vælg afkrydsningsfeltet Vælg til venstre for den modtager, som du
ønsker at slette fra modtagerlisten i sektionen Indstilling for meddelelse, og klik derefter på [Fjern]-knappen.
I Java-funktion vises en meddelelse, hvori spørges, om du ønsker
at slette modtageren. Klik på [OK]-knappen for at slette den valgte
modtager. Bekræftelsesmeddelelsen vises ikke i HTML-funktion.

3

Hvis du ønsker at gemme informationer fra tællerlisten på serveren som
en fil i CSV-format, skal du vælge afkrydsningsfeltet Genindlæs hos
server i sektionen Gendan indstilling, og derefter specificere indstillingerne.
–

Gendan bibliotek (kun display):

–

Gendan sprog:

Viser det bibliotek, som filerne skal gemmes i.
Fra rullegardinslisten vælges sproget på den fil, der skal gemmes.

4

Hvis tidspunktet for afsendelse af en e-mail-meddelelse om tællerlisten
skal ændres eller hvis der skal gemmes oplysninger som en fil i CSVformat, skal indstillingerne for følgende i sektionen Indstilling af interval
specificeres.
–

En gang dagligt:
Hvis denne option er valgt, modtages/gemmes oplysningerne fra
tællerlisten en gang dagligt.

–

Klokkeslæt:
Hvis en gang dagligt er valgt, skal tidspunktet for modtagelse/lagring af oplysninger vælges fra rullegardinlisten.
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En gang om ugen:
Hvis denne option er valgt, modtages/gemmes oplysningerne fra
tællerlisten en gang om ugen.

–

Uge:
Hvis en gang om ugen er valgt, skal ugedagen for modtagelse/lagring af oplysningerne vælges fra rullegardinslisten.

–

Klokkeslæt:
Hvis en gang om ugen er valgt, skal tiden for modtagelse/lagring af
oplysningerne vælges fra rullegardinslisten.

–

En gang om måneden:
Hvis denne option er valgt, modtages/lagres oplysningerne fra tællerlisten en gang om måneden.

–

Dag:
Hvis en gang om måneden er valgt, skal man vælge månedsdagen
for modtagelse/afsendelse af oplysninger fra rullegardinslisten.

–

Klokkeslæt:
Hvis en gang om måneden ugen er valgt, skal tiden for modtagelse/
lagring af oplysningerne vælges fra rullegardinslisten.

5

Klik på knappen [Anvend]. For at annullere skal du klikke på knappen
[Annuller] i stedet.

Konfigurering af indstillinger for meddelelse om enhedsstatus
Følg nedenstående fremgangsmåde for at angive, om den bruger, der er
logget på i øjeblikket, skal modtage meddelelse om enhedsstatus fra PageScope Net Care-serveren eller ikke.
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Sådan konfigurerer du indstillingerne for meddelelse om enhedsstatus

1

Dobbeltklik på ikonet [Meddelelse om enhedsstatus] (enkeltklik i
HTML-tilstand).
–

2

Hvis du bruger en Java-tilstand og menutræet Server-indstilling
ikke udvides, skal du dobbeltklikke på følgende ikoner: [Serverindstilling] % [E-mail-indstilling] % [Meddelelse om enhedsstatus].

For at aktivere modtagelse af e-mail-meddelelse om enhedsstatus skal
du konfigurere indstillingerne i sektionen Indstilling for meddelelse som
beskrevet i det følgende.
–

Modtag meddelelse om enhedsstatus:
Markér denne afkrydsningsboks for at aktivere modtagelse af
e-mail-meddelelse om enhedsstatus. Før dette afkrydsningsfelt
kan vælges, skal den aktuelle brugers mailadresse være registreret
med denne procedure under “Sådan registrerer du en bruger” på
side 6-24.
En administrator kan modtage en mail med en statusbesked over
alle enheder, der kontrolleres af PageScope Net Care server. En registreret bruger kan derimod kun modtage e-mail med meddelelse
om status fra enheder, der er indeholdt i den brugerdefinerede
gruppe, som er blevet tilknyttet brugeren under registreringen. For
at kunne modtage e-mail skal e-mail-adressen for den bruger, der
aktuelt er logget på, registreres på PageScope Net Care-serveren.
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Brugernavn (kun visning):
Viser brugernavnet for den bruger, der er logget ind nu.

–

E-mail-adresse (kun visning):
Viser e-mailadressen for den bruger, der er logget ind nu. Se “Sådan registrerer du en bruger” på side 6-24 for flere oplysninger.

–

E-mail sprog:
Klik på pilen nedad i E-mail sprog, og vælg e-mail-sproget i den liste, der kommer frem. De sprog, du kan vælge her, er dem der er
understøttet af PageScope Net Care-serveren. Udvalget af sprog
kan udvides ved at tilføje plugins.

3

I sektionen Status til meddelelse skal du vælge de enhedsfejl og -advarsler, som du ønsker at modtage e-mail om. I sektionen Meddelelse
om gendannelse kan du indstille, hvilket indhold du ønsker at modtage,
når enheden gendannes efter en fejl; dette kan gøres separat for en enhedsfejl og en advarsel. Bemærk dog, at afkrydsningsfeltet Modtag
meddelelse om enhedsstatus i sektionen Meddelelse skal være markeret, før du kan ændre indstillingerne i sektionen Status til meddelelse.

4

Når alle indstillingerne er, som du ønsker dem, skal du klikke på knappen [Anvend]. For at annullere handlingen skal du klikke på [Annuller] i
stedet for [Anvend].

Fejl

Advarsel

Alvorlig fejl

Toner lav

Papirstop

Lav papir

Toner tom

Outputbakke næsten fuld

Papir tom

Offline

Outputbakke fuld

Forfalden PM

Enhed mangler

Anden advarsel

Anden fejl

—

Syntaks for Kommando-mail
Kommando-mail er en e-mail med specifik tekst i emne-linjen. En hjælpemeddelelse, som indeholder oplysninger om brugen af kommandoerne,
kan modtages fra serveren, hvis en e-mail med tomme emne- og tekstlinjer
sendes til en e-mail-adresse, der er registreret som en mailserver.
Til:

<PageScope Net Care servers mailadresse>

Emne:

get <option> <enheds IP-adresse>

Tekst:

<blank>

PSNetCare
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Eksempel: Hvis enhedens IP-adresse er 192.9.200.100
Oplysninger via kommando-e-mail

Eksempel

Enhedsstatus

get -s 192.9.200.100

Netværks konfigurationsoplysninger

get -n 192.9.200.100

Systemoplysninger

get -y 192.9.200.100

Udskriv informationer

get -d 192.9.200.100

Scanneroplysninger

get -c 192.9.200.100

Udskriv tæller

get -j* 192.9.200.100

Papirstoptæller

get -j* 192.9.200.100

Tæller for serviceopkald

get -e* 192.9.200.100

Liste over styrede enheder

get -l

* Indikerer måneden

2
Bemærk

Send altid kun kommando-e-mail fra brugerens registrerede e-mailadresse. Kommando-e-mail, der sendes fra en ikke-registreret adresse,
ignoreres.
Registrerede bruger kan ikke modtage indstillingerne for alle enheder,
hvis Viser enheder, der ikke kan indstilles, Viser tælleroplysninger eller
Viser jobinformationer under Indstilling Rettigheder er indstillet på Deaktiveret (som det beskrives under “Bestemmelse af sikkerhedsindstillinger
for PageScope Net Care” på side 6-43).
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6

Bestemmelse af sikkerhedsindstillinger for
PageScope Net Care
PageScope Net Care sikkerhedsindstillinger, såsom logintilladelse for gæster, tiden indtil en logout og SSL-transmissionsindstillinger, beskrives nedenfor.
Visning af skærmbilledet Sikkerhedsindstilling
%

Dobbeltklik på ikonet [Sikkerhedsindstilling] (enkelt klik i HTML-funktion). Hvis du bruger en Java-tilstand, og menutræet Server-indstilling
ikke udvides, skal du dobbeltklikke på følgende ikoner: [Server-indstilling] % [Sikkerhedsindstilling].

Konfigurering af sikkerhedsindstillinger

1

Ændr følgende indstillinger, som det påkræves.
–

Indstilling Rettigheder sektion

Gæst logon:
Vælg Aktiveret, hvis gæster skal have mulighed for at logge på. Hvis
Deaktiveret er valgt, har gæsten ikke længere adgang til loginskærmbilledet.

Viser enheder, der ikke kan indstilles:
Hvis du ønsker at lade andre “Viser enheder, der ikke kan indstilles”
end dem, der er i den brugerdefinerede gruppe (enheden, der kan
indstilles), skal du vælge Aktiveret. Hvis Deaktiveret er valgt, vises
enheder, der ikke kan indstilles af den bruger, der er logget på, ikke
i enhedslisten. Der vises ingen enheder for en gæst.
PSNetCare
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Viser tælleroplysninger:
Hvis man skal styre tællerinformationer for andre enheder end dem,
der befinder sig i den brugerdefinerede gruppe (enheder, der kan
indstilles), skal man vælge Aktiveret. Hvis Deaktiveret er valgt, kan
tælleroplysningerne for de enheder, der ikke kan indstilles af brugeren, der er logget på, ikke blive styret. Tælleroplysninger kan ikke
styres for enheder af en gæst.

Viser jobinformationer:
Hvis man skal styre jobinformationerne for andre enheder end dem,
der er i den brugerdefinerede gruppe (enheder, der kan indstilles),
skal man vælge Aktiveret. Hvis Deaktiveret er valgt, kan joboplysningerne for de enheder, der ikke kan indstilles af brugeren, der er
logget på, ikke blive styret. En gæst kan ikke styre joboplysninger
for en enhed.
–

Auto-logout sektion

Logout-tid:
Hvis der ikke er udført en handling indenfor en forindstillet tid, vises
en fejlmeddelelse, og der udføres en automatisk logout. Via rullegardinslisten udføres varigheden, indtil der skal udføres en automatisk logout.
–

SSL-indstilling sektion

SSL Aktiveret/Deaktiveret:
Hvis man skal brugs SSL til transmission mellem server og klient,
skal man vælge Aktiveret. Hvis man ønsker at transmittere uden
brug af SSL, skal man vælge deaktiveret.
Hvis du ønsker at anvende de indstillede indstillinger, skal du først
genstarte PageScope Net Care serveren. (Se hertil “Genstart af server” på side 2-9.)

Certifikat:
Klin på Informationsknappen for at lade oplysninger blive vist om
servercertifikatet, der bruges, når der forespørges om en SSLtransmission fra en ekstern certificeringsautoritet.

2

Klik på knappen [Anvend]. For at annullere skal du klikke på knappen
[Annuller] i stedet.

!
Detalje

Yderligere oplysninger om SSL-transmissioner findes under “Konfigurering af SSL-transmissionsindstillinger” på side 6-45.

6-44

PSNetCare

Konfiguration af indstillinger for PageScope Net Care

6

Konfigurering af SSL-transmissionsindstillinger
For at kunne udføre SSL-transmissioner, skal kommunikationen mellem
PageScope Net Care serveren og klienterne være indkodet.

1

Sørg for, at SSL Aktiveret/Deaktiveret er indstillet på Aktiveret i sektionen SSL-indstilling (som det beskrives i “Bestemmelse af sikkerhedsindstillinger for PageScope Net Care” på side 6-43).

2

Genstart PageScope Net Care server. (Se også “Genstart af server” på
side 2-9.)

3

Brug “https://<server_name>:<port_number>/” for at starte klienten.
Der vises en dialogboks med en forespørgsel om bekræftelse af oplysningerne i sikkerhedscertifikatet.

4

Klik på [Ja]-knappen for at udføre SSL-transmissionen.

2
Bemærk

Når der transmitteres med SSL i et lukket netværk, har man ikke brug for
et servercertifikat fra en ekstern certificeringsautoritet for at kunne garantere for serversikkerheden.
Hvis et servercertifikat fra en ekstern certificeringsautoritet er nødvendig,
skal du læse videre under “Forespørgsel om et servercertifikat fra en ekstern certificeringsautoritet” på side 6-46, og foretage en forespørgsel.

PSNetCare
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Forespørgsel om et servercertifikat fra en ekstern certificeringsautoritet
For at kunne anmode om et servercertifikat fra en ekstern certificeringsautoritet, CSR (certifikatsforespørgsel) skal de data, der er oprettet fra det servercertifikat, der bruges hos PageScope Net Care serveren, sendes til den
certificeringsautoritet, der skal certificere SSL-transmissionen, og det godkendte servercertifikat, der er udgivet af certificeringsautoriteten, skal installeres på PageScope Net Care serveren.

1

I sektionen SSL-indstilling på skærmbilledet Sikkerhedsindstilling, skal
man klikke på [Information]-knappen ved siden af Certifikat.
Sektionen med det nuværende certifikat vises, og det aktuelle servercertifikat hos PageScope Net Care serveren vises.

2

Klik på knappen [Rediger].
Der vises en dialogboks med en forespørgsel om bekræftelse på at
slette oplysningerne i det aktuelle servercertifikat.
Hvis man installerer et godkendt servercertifikat og serveren ikke genstartes, er Rediger-knappen ikke tilgængelig. ([Rediger]-knappen vises
ikke i HTML-funktionen.)

3

Klik på [OK]-knappen ([Anvend]-knappen i HTML-funktionen).
Sektionen Rediger certifikat vises.
Hvis servercertifikatet er redigeret, slettes informationerne i det aktuelle
servercertifikat.
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6

Indtast følgende indstillinger, som det påkræves.

–

Navn:
Indtast FQDN (URL indtastet som en adresse i browseren for en
SSL-forbindelse) for serveren, der sender applikationen. Indtast
hele domænenavnet, underdomænenavnet og værtsnavnet uden
ændringer.

–

Organisation:
Indtast navnet på den organisation, der sender applikationen. Indtast hele navnet.

–

Organisationsenhed:
Indtast navnet på afdelingen, der sender applikationen.

–

By:
Indtast navnet på byen, i hvilken organisationen, der sender applikationen, har til huse.

–

Stat/kommune:
Indtast navnet på den stat/kommune, i hvilken organisationen, der
sender applikationen, har til huse.

–

Land:
Indtast landet, i hvilket organisationen, der sender applikationen,
har til huse. Indtast landekoden (to store bogstaver) reguleret af
ISO 3611.

PSNetCare
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5

Klik på knappen [Anvend]. For at annullere skal du klikke på knappen
[Annuller] i stedet.
< > ~ ! @ # $ % ^ * / \ ( ) ? . , & må ikke anvendes i servercertifikatet til
en ekstern certificeringsautoritet.
Klik på [Standard]-knappen for at nulstille indstillingerne.
Informationerne om det aktuelle certifikat vises i boksene Gyldighedsperioden (dag) perioden for certifikatets gyldighed) samt i Krypteringstypen (krypteringsmetode for certifikatet).

6

Genstart PageScope Net Care server. (Se også “Genstart af server” på
side 2-9.)

7

Klik på [Forespørgsel]-knappen på skærmen, hvor sektionen Nuværende certifikat vises.

Sektionen Certifikatsforespørgsel vises, og de anmodede CSR-data
for afsendelse til certificeringsautoriteten vises.
Hvis et servercertifikat er redigeret og serveren ikke kan genstartes,
er [Forespørgsel]-knappen ikke tilgængelig. ([Forespørgsel]-knappen
vises ikke i HTLM-funktionen.)

8

Klik på [Fil].
–

6-48

Eftersom tekstdataene for CSR vises i et separat vindue, skal man
bruge Gem-funktionen hos browseren for at gemme dataene som
en tekstfil.
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6

Send de gemte CSR-data til certificeringsautoriteten.
Yderligere oplysninger om afsendelse af CSR-data til certificeringsautoriteten findes i retningslinierne fra den certificeringsautoritet, man
sender sin forespørgsel til.

10

Når det godkendte certifikat er udstillet, skal man klikke på [Install]knappen på skærmen, hvor sektionen Nuværende certifikat blev vist.

Sektionen Certifikatsinstallation vises.
Hvis servercertifikatet er blevet redigeret og serveren ikke kan genstartes, er [Install]-knappen ikke tilgængelig. ([Install]-knappen vises ikke i
HTML-funktionen.)
For at kunne installere certifikatet, skal det servercertifikat, der netop
anvendes, være det samme som det der sendes til certificeringsautoriteten.

PSNetCare

6-49

Konfiguration af indstillinger for PageScope Net Care

6
11

Installer det godkendte certifikat fra certificeringsautoriteten.

Installation af det godkendte certifikat som en fil
%

For et certifikat som fil, skal man vælge Installer med fil og klikke på
[Gennemse]-knappen og derefter vælge det passende certifikat.

Installation af det godkendte certifikat som tekstdata
For et certifikat som tekstdata skal man vælge Installation med tekstdata og
derefter indtaste tekstdataen i tekstboksen.

1

Klik på knappen [Anvend]. For at annullere skal du klikke på knappen
[Annuller] i stedet.

2

Genstart PageScope Net Care server.
Yderligere oplysninger findes i “Genstart af server” på side 2-9.
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6

Kontrol af modeller, der er kompatible med
PageScope Net Care
Man kan finde en liste over enheder, der er kompatible med PageScope Net
Care (støttede moduler).

2
Bemærk

Når man tilføjer enheds-plugins, kan man også tilføje flere støttede
modeller. Yderligere oplysninger findes i “Automatisk kontrol
af og download af opdateringsfiler” på side 8-3.
Visning af skærmbilledet Støttede modeller
%

Dobbeltklik på ikonet [Støttede modeller] (enkeltklik i HTML-tilstand).
Hvis du bruger en Java-tilstand, og menutræet Server-indstilling ikke
udvides, skal du dobbeltklikke på følgende ikoner: [Server-indstilling]
% [Støttede moduler].

–

Enhedsnavn:
Navnet på den enhed, der er kompatibel med PageScope Net Care

–

Version:
Plugin-version for enheder, der er kompatible med PageScope Net
Care
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–

Dato for oprettelse:
Plugin-oprettelsesdato for enheder, der er kompatible med PageScope Net Care

–

README:
Hvis plugin for enhederne, der er kompatible med PageScope Net
Care, har en readme-fil, vises et ikon. Klik på ikonet for at lade
readme-filen blive vist for den valgte enhed i et separat vindue.
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6

Kontrol af sprog, der er kompatible med PageScope
Net Care
Man kan se en liste over de display-sprog, der kan anvendes hos PageScope
Net Care klienter.

2
Bemærk

Når man tilføjer sprog-plugins, kan man også tilføje flere støttede sprog.
Yderligere oplysninger findes i “Automatisk kontrol af og download af
opdateringsfiler” på side 8-3.
Visning af skærmbilledet Støttede sprog
%

Dobbeltklik på ikonet [Støttede sprog] (enkeltklik i HTML-tilstand). Hvis
du bruger en Java-tilstand, og menutræet Server-indstilling ikke udvides, skal du dobbeltklikke på følgende ikoner: [Server-indstilling] %
[Støttet sprog].

–

Sprognavn:
Sprog, der er kompatible med PageScope Net Care

PSNetCare

–

Version:

–

Plugin-version for sprog, der er kompatible med PageScope Net
Care
Dato for oprettelse:
Plugin-oprettelsesdato for sprog, der er kompatible med PageScope Net Care
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Kontrol af PageScope Net Care-versionen
Skærmbilledet Version viser oplysninger om PageScope Net Care-versionen.
Visning af skærmbilledet Version
Vælg Om fra rullegardinslisten til venstre i vinduet.
Hvis du bruger en HTML-funktion, skal man vælge Om i rullegardinslisten,
og derefter klikke på [Gå til]-knappen.
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7

Central styring til kontrol af flere servere
Hvis der er flere PageScope Net Care-servere, kan enhedsinformationen ses
ved at få adgang til hver PageScope Net Care-server. Men dette begrænser
driftseffektiviteten. I dette tilfælde kan al enhedsinformation derfor ses ved
blot at have adgang til en server, hvis alle PageScope Net Care-servere linkes.

2
Bemærk

En enkelt PageScope Net Care-server kan styre op til 250 enheder. For
at styre 251 eller flere enheder kræves to servere eller flere, hvilket demonstrerer effektiviteten af serverlink-funktionen.
Central styring er kun mulig mellem PageScope Net Care v5.0 eller større
servere.
Servere, hvor SSL Aktiveret/Deaktiveret i sektionen SSL-indstilling (beskrives under “Specificerer indstillinger til underretning om tællerstatus,
enhedsstatus og underretning om serverinformationer og support for
kommando-mail” på side 6-35) er indstillet til Aktiveret, kan man ikke få
adgang til med servere, der anvender versioner, der er ældre end PageScope Net Care version 5.50.
Når servere er linket sammen, tildeler hver server, der er linket, de andre servere med information om de enheder, den styrer. Som resultat af dette kan
hver server vise information om alle enhederne. Derfor kan man blot ved at
have adgang til én af de linkede PageScope Net Care-servere fra en PageScope Net Care-klient se alle enhedsinformationer.
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Net Care
v5.5 server

Gruppe af linkede PageScope Net Care-servere
PageScope
Net Care
v5.5 server

Enhed D
Enhed E
Enhed F

Enhed A
Enhed B
Enhed C

Visning

Enhed G
Enhed H
Enhed I
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Net Care
v5.5 server

PageScope
Net Care klient

Enhed A
Enhed B
Enhed C
Enhed D
Enhed E
Enhed F
Enhed G
Enhed H
Enhed I
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7

Link med andre PageScope Net Care-servere
Fremgangsmåde
Du kan linke til en anden PageScope Net Care-server fra den PageScope Net
Care-server, som du er logget på lige nu.

1

Klik på knappen 'pil ned' over panelet langs venstre side af vinduet, og
vælg derefter Associeret server i den viste liste. Hvis du anvender
HTML-tilstand, skal du vælge Associeret server i listen og derefter klikke på knappen [Gå til].

2

Dobbeltklik på ikonet [Associeret server] (enkeltklik i HTML-funktion).

PSNetCare
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3

Klik på knappen [Ny] for at få vist et skærmbillede med linkede servere.
Specificér de nødvendige indstillinger.

–

IP-adresse:
Indtast IP-adressen på den PageScope Net Care-server, der skal
linkes.

–

Portnummer:
Indtast portnummeret på den PageScope Net Care-server, der skal
linkes. (Standardportnummeret er “9090”.)

4

7-6

Klik på knappen [Anvend]. For at annullere skal du klikke på knappen
[Annuller] i stedet.
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7

Specifikation af PageScope Net Care-serverinformation
Fremgangsmåde
Du kan specificere, at information om den PageScope Net Care-server, du
er logget på, skal sendes videre til andre PageScope Net Care-servere.

1

Dobbeltklik på ikonet [Information om denne server] (enkeltklik i HTMLfunktion) i menutræet Associeret server for at få vist indstillingsskærmbilledet.

PSNetCare
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2

Indtast information.
–

Server-alias:
Indtast navnet på den PageScope Net Care-server, som du aktuelt
er logget på.

–

–

–

–

–

3

7-8

Server-placering:
Indtast placeringen for den PageScope Net Care-server, som du
aktuelt er logget på.
IP-adresse (kun visning):
I denne boks vises IP-adressen for PageScope Net Care-serveren,
som du er logget på.
Portnummer (kun visning):
I denne boks vises portnummeret for PageScope Net Care-serveren, som du er logget på.
Søgning i netværksområde (kun visning):
I denne boks vises søgningen i netværksområdet, der er mulig af
PageScope Net Care serveren, som du netop er logget på.
Yderligere oplysninger om søgning i netværksområdet findes under
“Angivelse af søgeområde” på side 3-8.
Administrators E-mailadresse (kun visning):
I denne boks vises administratorens email-adresse hos den PageScope Net Care server, som du netop er logget på. I denne boks
vises administratorens email-adresse, specificeret i “Registrering
og sletning af brugere” på side 6-23.

Klik på knappen [Anvend]. For at annullere skal du klikke på knappen
[Annuller] i stedet.
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Visning af enhedsinformation fra en PageScope Net
Care-klient
Fremgangsmåde
Listen over enheder, der styres af hver server, som er linket, kan kombineres
og vises.

1

Dobbeltklik på ikonet [Liste for associeret server] (enkeltklik i HTMLfunktion) i menutræet Associeret server for at få vist skærmbilledet
Liste for associeret server.

2

Fra listen over linkede servere, der vistes i skærmbilledet Liste for associeret server, skal vælges den afkrydsningsboks, som er ved siden
af hver server, for hvilken du ønsker at se enhedslisten.

3

Klik på knappen [Enhedsliste].

4

Klik på knappen [Vis indstilling] for at vælge de emner, du ønsker at se.

5

Klik på knappen [Filtrer] for at filtrere de enheder, der skal vises.

PSNetCare
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2
Bemærk

Dobbeltklik på en PageScope Net Care-server, der vises i skærmbilledet
Liste for associeret server (i HTML-funktion klikkes på knappen Gå) for at
logge på serveren.
Enhedslisten over servere, hvor gæst-login i sektionen Indstilling rettigheder er indstillet på Deaktiveret (som beskrevet under “Bestemmelse af
sikkerhedsindstillinger for PageScope Net Care” på side 6-43) kan ikke
ses.
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Fjern link til en server
Fremgangsmåde
Linket til en anden PageScope Net Care-server kan fjernes.

1

Dobbeltklik på ikonet [Liste for associeret server] (enkeltklik i HTMLfunktion) i menutræet Associeret server for at få vist skærmbilledet
Liste for associeret server.

2

Vælg, hvilken PageScope Net Care-server, hvortil linket skal fjernes.

3

Klik på knappen [Fjern].
–

PSNetCare

Hvis der vises en meddelelse med en forespørgsel om at fjerne linket, skal man klikke på [OK]-knappen, hvis man ønsker at fjerne linket. Bekræftelsesmeddelelsen vises ikke i HTML-funktion.

7-11

7

7-12

Central styring til kontrol af flere servere

PSNetCare

8

Automatisk kontrol
af og download af
opdateringsfiler

Automatisk kontrol af og download af opdateringsfiler

8

8

Automatisk kontrol af og download af
opdateringsfiler
PageScope Net Care-server kan indstilles til regelmæssigt at besøge
http://www.pagescope.com og automatisk kontrollere, om der findes versioner eller filer, som er nyere end dem, der er installeret på serveren. Hvis der
findes nye versioner på http://www.pagescope.com, sendes der en e-mail
for at meddele administratoren af PageScope Net Care-serveren. Hvis administratoren beslutter, at det er nødvendigt at downloade opdateringsfilerne,
vil filerne blive downloadet fra Console Tools.

PageScope
Net Care
v5.5 server

1 Kontroller for
opdateringsfiler.
http://www.pagescope.com

3 Meddelelse
sendt med
e-mail.

Internet
4 Hent

Console
Tools

2 Find opdateringsfiler.

PageScope
Net Care
administrator
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Specifikationsindstillinger for automatisk kontrol af
opdateringsfiler
Fremgangsmåde
For automatisk kontrol af opdateringsfiler skal følgende indstillinger specificeres.

1

Klik på knappen 'pil ned' over panelet langs venstre side af vinduet, og
vælg derefter Server-indstilling i den viste liste. Hvis du anvender
HTML-tilstand, skal du vælge Server-indstilling i listen og derefter klikke på knappen Gå til.

2

Dobbeltklik på ikonet [Indstilling auto versionscheck] (enkeltklik i
HTML-funktion) for at få vist indstillingsskærmbilledet.

3

Specificér indstillingerne som beskrevet nedenfor.
–

Kontrolinterval:
Intervallet for automatisk kontrol for opdateringsfiler kan indstilles til
Ikke checket, En gang om ugen, En gang om måneden og Når server startes.

–

Check ugedag:
Dette parameter er ikke tilgængeligt, hvis kontrolintervallet er indstillet til Ikke checket, En gang om måneden eller Når server startes.
Hvis kontrolintervallet er indstillet til en gang om ugen, skal man
vælge den ugedag, på hvilken kontrollen skal gennemføres.
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Check dag:
Denne parameter er ikke tilgængelig, hvis Kontrolinterval er indstillet til Ikke checket, En gang om ugen eller Når server startes.
Vælg en dag i måneden (mellem 1 og 28), som kontrollen skal gennemføres på.
Hvis kontrolintervallet er indstillet til En gang om måneden, skal
man vælge dagen, på hvilken kontrollen skal udføres.

–

Check tid:
Specificér, hvilket tidspunkt kontrollen skal udføres.

–

Bemærk resultat email til admin:
Vælg denne afkrydsningsboks for at sende en e-mail til administratoren med meddelelse om resultater af versionskontrol.
Email-meddelelser sendes til administratorens email-adresse, specificeret i fremgangsmåden, der beskrives under “Registrering og
sletning af brugere” på side 6-23.

–

Anvend HTTP proxy-server:
Vælg denne boks for at bruge HTTP proxy-server.

–

Serveradresse:
Indtast HTTP proxy-serverens IP-adresse.

–

Portnummer:
Indtast HTTP proxy-serverens portnummer.

–

Anvend HTTP proxy-konto:
Vælg denne boks for at bruge HTTP proxy-konto.

–

Brugernavn:
Indtast det brugernavn, der er registreret med proxy-serveren.

–

Adgangskode:
Indtast adgangkoden til den konto, der er registreret med proxyserveren.

4
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Klik på knappen [Anvend]. For at annullere skal du klikke på knappen
[Annuller] i stedet.
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8.2

Kontrol af opdateringsfiler
Fremgangsmåde
En liste med opdateringsfiler kan kontrolleres.

8-6

1

Dobbeltklik på ikonet [Nyeste patch-liste] (enkeltklik i HTML-funktion) i
menutræet Server-indstilling for at få vist skærmbilledet Nyeste patchliste.

2

For at få den nyeste information skal du klikke på [Kontrollér nu]-knappen.

PSNetCare

Automatisk kontrol af og download af opdateringsfiler

8.3

8

Download af opdateringsfiler
Fremgangsmåde
Hvis administratoren beslutter, at det er nødvendigt at downloade opdateringsfilerne, vil filerne blive downloadet fra Console Tools.

1

Vælg Console Tools link på log-skærmbilledet.
Her vises skærmbilledet Console Tools.

2

Klik på ikonet [Hent Install].

3

Vælg de opdateringsfiler, der skal downloades, og klik derefter på
knappen [Install].

!
Detalje

For at kunne fuldende installationen, skal PageScope Net Care serveren
genstartes. Yderligere oplysninger findes i “Genstart af server” på
side 2-9.
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9

Hentning og visning af data for enhedernes jobhistorie
PageScope Net Care vedligeholder dataene for jobhistorie (udskrifter,
kopier, modtagelser og afsendelser), som modtages fra hver enhed.
Brugeren kan se dataene for jobhistorie for hver enhed.
Ved at se jobhistoriedata, kan du afgøre, hvem der udførte hvilke aktiviteter
(indstillinger).

2
Bemærk

De enheder, der er kompatible med denne funktion vises på enhedslisten
for “Specificering af oprindelige enhedsindstillinger for hentning af jobhistoriedata” på side 9-7.
Inden denne funktion kan bruges med enhederne på listen ovenfor skal
e-mail-indstillingerne angives. Se “Specifikation af indstillinger for
E-mail-overførsel/-modtagelse” på side 6-32 for flere oplysninger.
magicolor2350 (kun med den ekstra harddisk installeret)
magicolor7300 (kun med den ekstra harddisk installeret)
Inden denne funktion kan bruges med andre enheder end dem på listen
ovenfor, skal FTP-serverfunktionen være aktiveret fra enheden.

Enhed
kompatibel
med
funktionen
Job log viewer

Data til jobhistorie

PageScope
Net Care v5.5
server
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9.1

Specifikation af oprindelige indstillinger for
PageScope Net Care-server til hentning af jobhistoriedata-1

2
Bemærk

Disse indstillinger skal angives for følgende enheder.
magicolor7300
magicolor2350
Fremgangsmåde

9-4

1

Klik på knappen 'pil ned' over panelet langs venstre side af vinduet, og
vælg derefter Server-indstilling i den viste liste. Hvis du anvender
HTML-tilstand, skal du vælge Server-indstilling i listen og derefter klikke på knappen Gå til.

2

Dobbeltklik på ikonet [E-mail-indstilling], og derefter på ikonet [E-mailfunktion/-server] (enkeltklik i HTML-funktion) i menutræet Serverindstilling.

3

Vælg afkrydsningsboksen ved siden af Job log viewer.

4

Klik på knappen [Anvend].
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Specifikation af oprindelige indstillinger for
PageScope Net Care-server til hentning af jobhistoriedata-2
Fremgangsmåde

1

Klik på knappen 'pil ned' over panelet langs venstre side af vinduet,
og vælg derefter Job log viewer i den viste liste. Hvis du anvender
HTML-tilstand, skal du vælge Job log viewer i listen og derefter klikke
på knappen [Gå til].

2

Dobbeltklik på ikonet [Server-indstilling] (enkeltklik i HTML-funktion) i
menutræet Job log viewer.
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3

Specificér indstillingerne for følgende parametre.
–

Klokkeslæt:
Specificerer tidspunktet for, hvornår PageScope Net Care serveren
modtager data om jobhistorie fra en kompatibel enhed.
Man skal vælge et tidspunkt, hvor både PageScope Net Care serveren og dens kompatible enhed kører.

For magicolor7300 and magicolor2350:
For at undgå, at enheden konstant sender emails, også når PageScope Net Care serveren er slukket, er den aktuelle indstilling
specificeret således, at enheden sender en email med data om jobhistorien for syv dage ad gangen. PageScope Net Care-serveren
får hver dag adgang til enheden på det tidspunkt, som er angivet
med denne indstilling, og opdaterer indstillingen. Hvis enhedsindstillingen fortsat bliver opdateret og forbliver på “7”, holder enheden ikke op med at sende e-mails. Hvis PageScope Net Careserveren ikke virker, holder enheden op med at sende e-mails fra
den 8. dag, da enhedsindstillingen ikke kan opdateres. (Men hvis
PageScope Net Care-serveren genstartes inden for 7 dage, og enhedsindstillingen opdateres, vil enhedsindstillingen igen blive indstillet til “7”.) Et tidspunkt, hvor både PageScope Net Care-serveren
og den kompatible enhed kører, skal angives.
–

Bibeholdelse betingelse:
Specificér, hvor længe jobhistoriedata skal bibeholdes.

9-6
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Specificering af oprindelige enhedsindstillinger for
hentning af jobhistoriedata
Fremgangsmåde
For at jobhistoriedata kan hentes, skal følgende procedure udføres for at angive de oprindelige indstillinger.

1

Dobbeltklik på ikonet [Indstilling af enhed] (enkeltklik i HTML-funktion)
i menutræet Job log viewer. De enheder, der er kompatible med denne
funktion vises i listen.

2

Vælg den enhed, der skal styres af denne funktion og klik derefter på
knappen [OK].
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3

Specificér indstillingerne for følgende parametre.

–

Aktiverer jobhistorie:
Vælg dette afkrydsningsfelt for at tillade, at man kan modtage jobhistorie.
Indstillingerne skal være specificeret for alle andre parametre for
følgende enheder.
magicolor7300
magicolor2350

–

E-mailadresse (Fra):
Indtast enhedens e-mailadresse.

–

SMTP-serveradresse:
Indtast SMTP-serverens IP-adresse, som skal bruges, når enheden
sender e-mailmeddelelser til PageScope Net Care-serveren.

–

SMTP-serverport:
Indtast SMTP-serverens portnummer, som skal bruges, når enheden sender e-mailmeddelelser til PageScope Net Care-serveren.

–

E-mailadresse (Send til):
Indtast PageScope Net Care-serverens e-mailadresse.

–

Gyldighedsbetingelse for mail (dag):
Gyldighedsperioden (i dage) for enheden, der skal sende oplysningerne om jobhistorien med email til PageScope Net Care serveren.
Hvis gyldighedsbetingelsen for mail (dag) er indstillet til 0, sender
enheden ingen oplysninger om jobhistorien til PageScope Net Care
serveren.

9-8
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9

Visning af jobhistoriedata
Fremgangsmåde
Man kan se oplysninger om jobhistorie, der styres af PageScope Net Care
serveren.

1

Dobbeltklik på ikonet [Jobhistorie] (enkeltklik i HTML-funktion) i menutræet Job log viewer. De enheder, der styres af denne funktion, vises i
listen.

2

Klik på den enhed, for hvilken du ønsker at se jobhistoriedata. (Hvis du
benytter HTML-funktion, skal du vælge enheden og derefter klikke på
knappen [OK].)

PSNetCare
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3

Skærmbilledet Betingelse indstilling vises. Specificér, hvilket område
der skal vises, og klik derefter på knappen [OK].

–

Jobfunktion:
Vælg, hvad der skal vises: alle job, kun kopijob, kun udskriftsjob,
kun modtagne og afsendte job eller kun afsendte job.

–

Term:
Specificér, hvilken række der skal vises.

9-10
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9

Jobhistorien for enheden vises.

2
Bemærk

Klik på [
] for at få vist tabeloplysninger i CSV-format i et separat vindue. Disse oplysninger kan ikke sendes til en printer eller fil.
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9.5

Ændring af listevisningen for jobhistoriedata
Fremgangsmåde
De jobhistorieemner, som vises, kan ændres.

9-12

1

I den jobhistorieliste, som vises, skal der klikkes på knappen [Vis indstilling].

2

Vælg afkrydsningsboksene for de emner, du ønsker at få vist.
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Modtagelse og visning af oplysninger
om enhedstæller
PageScope Net Care serveren modtager tællerinformationer, der modtages
fra hver enkelt enhed.
Brugeren kan se tællerinformationerne for hver enkelt enhed.
Tællerinformationerne inkluderer den samlede tæller, antallet af ark brugt for
hvert papirformat og hvert kontonavn (eller kontokode) og for hver bruger. Da
PageScope Net Care-serveren gemmer denne oplysning, og brugeren let
kan styre driftsstatus for enhver enhed på ethvert tidspunkt, er det ikke længere nødvendigt for enhedens administrator at bruge denne funktion til at
kontrollere tælleroplysninger.

2
Bemærk

Brugertælleren er kun tilgængelig for modeller, som understøtter brugergodkendelse.
De enheder, der er kompatible med denne funktion vises på enhedslisten
for “Specifikation af de oprindelige PageScope Net Care-serverindstillinger til brug af denne funktion – 2” på side 10-10.
Inden denne funktion kan bruges med enhederne på listen ovenfor skal
e-mail-indstillingerne angives. Se “Specifikation af indstillinger for
E-mail-overførsel/-modtagelse” på side 6-32.
CF3102/2002
Di470/552
Inden denne funktion kan bruges med andre enheder end dem på listen
ovenfor, skal FTP-serverfunktionen være aktiveret fra enheden.
For at kunne modtage og få vist oplysninger om kontotæller, skal funktionen Kopitæller være aktiveret.
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10-3

Modtagelse og visning af oplysninger om enhedstæller

10

For at kunne modtage og få vist oplysninger om brugertæller, skal funktionen Brugergodkendelse være aktiveret for en enhed.

Enhed
kompatibel
med
Tæller
læser
funktionen

Tælleroplysninger

PageScope Net
Care v5.5-server

2
Bemærk

Hvis PageScope Remote Cares fjerndiagnosticeringsfunktion bruges, er
det ikke nødvendigt at angive indstillingerne for afsendelse/modtagelse
af enhedens e-mail (“Konfigurering af indstillinger for overførsel og modtagelse af e-mail for enheder” på side 10-6). Da PageScope Remote Care
og funktionen Tællerlæser bruger de samme indstillinger, er de nødvendige indstillinger allerede angivet.
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PSNetCare

Modtagelse og visning af oplysninger om enhedstæller

10

Hvad er Kopitæller-funktionen?
Funktionen Kopitæller holder regnskab med antallet af ark, der anvendes for
hver enkelt konto.
Når funktionen Kopitæller er aktiveret, skal man først indtaste en adgangskode, der er forbundet med kontonummeret på kopimaskinens kontrolpanel,
før man kan anvende kopimaskinen.
Der tælles for hvert kontonummer, og administratoren af kopimaskinen har
hurtig og enkel adgang til brugerdata.
Visning af skærmbillede for tællerinformation

PSNetCare
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10.1

Konfigurering af indstillinger for overførsel og modtagelse af e-mail for enheder
Denne procedure udføres fra enheden.
For at enheden kan sende og modtage e-mail-meddelelser, skal nogle bestemte indstillinger være specificeret. Proceduren for specificering af indstillingerne er forskellige for de enkelte enheder. Kontakt serviceteknikeren for
oplysninger om angivelse af disse indstillinger.

2
Bemærk

Disse indstillinger skal angives for følgende enheder.
CF3102/2002
Di470/552
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Aktivering af Kopitæller-funktionen for enheden
Denne procedure udføres fra enheden.
For at kunne modtage og få vist oplysninger om kontotæller, skal funktionen
Kopitæller være aktiveret. Proceduren for specificering af indstillingen er forskellige for de enkelte enheder. Se brugervejledningen, som følger med enheden.

2
Bemærk

Disse indstillinger er ikke nødvendige, hvis oplysninger om kontotæller
ikke kan modtages og vises.
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10.3

Aktivering af funktionen Brugergodkendelse for
enheden
Denne procedure udføres fra enheden.
For at kunne modtage og få vist oplysninger om brugertæller, skal funktionen
Brugergodkendelse være aktiveret for enheden. Proceduren for specificering
af indstillingen er forskellige for de enkelte enheder. Se brugervejledningen,
som følger med enheden.

2
Bemærk

Disse indstillinger er ikke nødvendige, hvis oplysninger om kontotæller
ikke kan modtages og vises.

10-8

PSNetCare

Modtagelse og visning af oplysninger om enhedstæller

10.4

10

Specifikation af de oprindelige PageScope Net Careserverindstillinger til brug af denne funktion – 1
Denne procedure udføres fra PageScope Net Care-serveren.

2
Bemærk

Disse indstillinger skal angives for følgende enheder.
CF3102/2002
Di470/552
Fremgangsmåde

1

Klik på knappen 'pil ned' over panelet langs venstre side af vinduet, og
vælg derefter Server-indstilling i den viste liste. Hvis du anvender
HTML-tilstand, skal du vælge Server-indstilling i listen og derefter klikke på knappen [Gå til].

2

Dobbeltklik på ikonet [E-mail-indstilling], og derefter på ikonet [E-mailfunktion/-server] (enkeltklik i HTML-funktion) i menutræet Serverindstilling.

3

Vælg afkrydsningsboksen ved siden af Tællerlæser.

4

Klik på knappen [Anvend].

PSNetCare
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10.5

Specifikation af de oprindelige PageScope Net Careserverindstillinger til brug af denne funktion – 2
Denne procedure udføres fra PageScope Net Care-serveren.
Fremgangsmåde
Specificér følgende indstillinger for at kunne bruge denne funktion.

1

Klik på knappen 'pil ned' over panelet langs venstre side af vinduet, og
vælg derefter Tællerlæser i den viste liste. Hvis du anvender HTMLtilstand, skal du vælge Tællerlæser i listen og derefter klikke på knappen [Gå til].

2

Dobbeltklik på ikonet [Server-indstilling] (enkeltklik i HTML-funktion).

3

Specificér indstillingerne for følgende paramtere fra serveren.

–

Tid til dataanmodning:
Specificerer tiden for, hvornår PageScope Net Care serveren modtager tællerinformationer fra en kompatibel enhed.
Der skal fastlægges et tidspunkt, hvor både PageScope Net Care
serveren og dens kompatible enhed kører.

–

Bibeholdelse betingelse:
Specificér, hvor længe tællerinformationen gemmes.
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Registrering af enheder vha. denne funktion med
PageScope Net Care-serveren
Denne procedure udføres fra PageScope Net Care-serveren.
Fremgangsmåde
Registrér de enheder, der skal styres, fra de enheder, der understøtter denne
funktion, med PageScope Net Care-serveren.

1

Dobbeltklik på ikonet [Indstilling af enhed] (enkeltklik i HTML-funktion)
i menutræet Tællerlæser.

2

Vælg den enhed, der skal registreres, og klik derefter på knappen [OK].

3

Specificér indstillingerne.
–

Aktivér Tællerlæser:
Vælg denne afkrydsningsboks for at aktivere funktionen tællerinformationstilegnelse.

–

E-mailadresse:
Indtast e-mailadressen for enheden.
Denne option er udelukkende tilgængelig med følgende enheder.
CF3102/2002
Di470/552
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10.7

Visning af tællerinformation
Tællerinformationen kan vises. I proceduren for visning af information kan du
vælge, om den totaltællingerne, formattællingerne, kontotællingerne eller
brugertællingerne skal vises.
Fremgangsmåde

10-12

1

Dobbeltklik på ikonet [Tælleroplysninger] (enkeltklik i HTML-funktion)
i menutræet Tællerlæser. De enheder, der styres af denne funktion,
vises i listen.

2

Klik for at vælge den enhed, for hvilken du ønsker at se tællerinformation. (Hvis du benytter HTML-funktion, skal du vælge enheden og derefter klikke på knappen [OK].)
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10

Skærmbilledet Betingelse indstilling vises. Specificér, hvilket område
der skal vises, og klik derefter på knappen [OK].

–

Tallermenu:
Vælg Totaltæller, Formattæller, Sportæller eller Brugertæller.
Optionen for oplysninger om brugertæller vises ikke med modeller,
der ikke støtter brugergyldighed.

–

Term:
Specificér, hvilken række der skal vises.

PSNetCare
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4

Tællerinformation for enheden vises.

Totaltæller

Formattæller

10-14
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Sportæller

<Sorteret efter konto>
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<Sorteret efter dato>

2
Bemærk

Yderligere tælleroplysninger kan findes under konto eller dato.
For at se yderligere oplysninger om konto, skal man vælge den konto,
hvis informationer man ønsker at se, vælg Kassettevalg fra rullegardinslisten ved knappen på skærmen (i HTML-funktionen vælges fra optionerne), og klik derefter på Detaljer-knappen.
For at se yderligere oplysninger om dato, skal man vælge den dato, hvis
informationer man ønsker at se, vælg Datovalg fra rullegardinslisten ved
knappen på skærmen (i HTML-funktionen vælges fra optionerne), og klik
derefter på Detaljer-knappen.
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Brugertæller

<Sorteret efter bruger>
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<Sorteret efter dato>

2
Bemærk

Yderligere tælleroplysninger kan findes under bruger eller dato.
For at se yderligere oplysninger om bruger, skal man vælge den bruger,
hvis informationer man ønsker at se, vælg Brugervalg fra rullegardinslisten ved knappen på skærmen (i HTML-funktionen vælges fra optionerne), og klik derefter på [Detaljer] -knappen.
For at se yderligere oplysninger om dato, skal man vælge den dato, hvis
informationer man ønsker at se, vælg Datovalg fra rullegardinslisten ved
knappen på skærmen (i HTML-funktionen vælges fra optionerne), og klik
derefter på [Detaljer]-knappen.
Klik på [
] for at få vist tabeloplysninger i CSV-format i et separat vindue. Disse oplysninger kan ikke sendes til en printer eller fil.
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