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1 Inleiding

1.1 Welkom

Hartelijk dank voor uw aankoop van deze machine.

Deze handleiding beschrijft het overzicht en het gebruik van functies die beschikbaar zijn door een optionele 
licentieset op deze machine te registreren en functies die beschikbaar zijn door een verbinding te maken met 
een toepassing. Lees deze handleiding om elke functie effectief te gebruiken.

1.1.1 Handleidingen

Gedrukte handleiding Overzicht

[Snelgids Kopieer-/afdruk-/fax-/scan-/
boxbewerkingen]

Deze handleiding beschrijft de bedieningsprocedures en 
de functies die u het vaakst gebruikt zodat u deze machi-
ne onmiddellijk kunt beginnen gebruiken.
Daarnaast bevat deze handleiding opmerkingen en 
waarschuwingen die moeten worden gevolgd voor een 
veilig gebruik van deze machine.
Zorg dat u deze handleiding leest voordat u deze 
machine gebruikt.
Deze handleiding beschrijft de details van handelsmer-
ken en auteursrechten.
• Handelsmerken en auteursrechten

Dvd-handleidingen Overzicht

[Handleiding Kopieerbewerkingen] Deze handleiding beschrijft details over bewerkingen in 
de kopieermodus en over de instellingen van deze ma-
chine.
• Specificaties van originelen en kopieerpapier
• Kopieerfunctie
• Deze machine onderhouden
• Problemen oplossen

[Handleiding Bewerkingen Vergroot display] Deze handleiding beschrijft details over de bedienings-
procedures van de functie Vergroot display.
• Kopieerfunctie
• Scanfunctie
• G3 FAX-functie
• Netwerkfaxfunctie

[Handleiding Afdrukbewerkingen] Deze handleiding geeft een gedetailleerde beschrijving 
van de printerfuncties.
• Printerfunctie
• Het printerstuurprogramma instellen

[Handleiding Boxbewerkingen] Deze handleiding geeft een gedetailleerde beschrijving 
van de gebruikersboxfuncties.
• Gegevens opslaan in gebruikersboxen
• Gegevens ophalen van gebruikersboxen
• Gegevens overdragen en afdrukken vanaf gebrui-

kersboxen

[Handleiding Netwerkscan-/fax-/netwerkfax-
bewerkingen]

Deze handleiding beschrijft details over het verzenden 
van gescande gegevens.
• E-mail TX, FTP TX, SMB TX, opslaan in gebruikers-

box, WebDAV TX, Webservices
• G3 Fax
• IP-adresfax, Internetfax

[Handleiding Bewerkingen faxstuur-
programma]

Deze handleiding beschrijft details over de functie van 
het faxstuurprogramma dat faxen rechtstreeks vanaf een 
computer verzendt.
• Pc-fax
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1.2

1.1.2 Handleiding

Deze handleiding is bedoeld voor verschillende gebruikers, zowel voor mensen die deze machine voor de 
eerste keer gebruiken als voor beheerders.

Hier vindt u een beschrijving van de basisbewerkingen, functies die een handigere bediening mogelijk maken, 
eenvoudige bewerkingen voor het oplossen van problemen en verschillende instelmethoden van deze 
machine.

Houd ermee rekening dat een technische basiskennis vereist is van de gebruikers, zodat ze bewerkingen 
voor het oplossen van problemen kunnen uitvoeren. Beperk uw probleemoplossingen tot de gebieden die in 
deze handleiding zijn uitgelegd.

Neem contact op met uw leverancier als u problemen ondervindt.

1.2 Gebruiksvoorwaarden

Wanneer u i-Option LK-101 v2 inschakelt, kunt u toegang verkrijgen tot internet via het bedieningspaneel 
van de MFP.

De gebruikers zullen aansprakelijk zijn voor de geopende, gedownloade en geüploade inhoud via de 
webbrowser in de MFP en voor andere meegedeelde inhoud. De gebruikers moeten de bedrijfsregels en 
wetten van het land waarin deze machine wordt gebruikt, naleven.

Konica Minolta Business Technologies, Inc. en haar groepsbedrijven zullen niet aansprakelijk zijn voor 
gebruik van het internet door gebruikers.

[Handleiding Netwerkbeheerder] Deze handleiding beschrijft details over de instelmetho-
des voor elke functie via de netwerkverbinding.
• Netwerkinstelling
• Instellingen bij PageScope Web Connection

[Handleiding Geavanceerde functie-
bewerkingen]

Deze handleiding beschrijft details over de functies die 
beschikbaar worden door het registreren van de optio-
nele licentiekit en door het maken van een verbinding 
met een toepassing.
• Functie Webbrowser
• Image Panel
• PDF-verwerkingsfunctie
• Doorzoekbare PDF
• Functies Mijn paneel en Mijn adres

Dvd-handleidingen Overzicht
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1.3 Conventies die in deze handleiding worden gebruikt

1.3.1 Symbolen die in deze handleiding worden gebruikt

Symbolen die in deze handleiding worden gebruikt om verschillende types informatie uit te drukken.

Hieronder vindt u een beschrijving van elk symbool met betrekking tot een correct en veilig gebruik van deze 
machine.

Deze machine veilig gebruiken

7 WAARSCHUWING

- Dit symbool gaat aan dat het niet naleven van de instructies kan leiden tot ernstige letsels of overlijden.

7 VOORZICHTIG 

- Dit symbool geeft aan dat het negeren van de instructies kan leiden tot een verkeerde hantering 
waardoor lichamelijke letsels of materiële schade kan ontstaan.

OPMERKING
Dit symbool geeft een risico aan dat kan leiden tot schade aan deze machine of documenten. 
Volg de instructies om materiële schade te vermijden.

Procedure-instructie

0 Deze markering geeft een optie aan voor de functies en omstandigheden waaraan vooraf moet worden 
voldaan om een procedure te gebruiken.

1 Dit formaatnummer "1" staat voor de eerste stap.

2 Dit formaatnummer staat voor de volgorde van de reeks stappen.

% Dit symbool geeft aan dat er extra uitleg is voor een 
procedure-instructie.

% Dit symbool geeft de overgang van het bedieningspaneel aan om het gewenste menu-item te openen.

Dit symbool geeft een gewenste pagina aan.

De bewerkingen wor-
den beschreven aan
de hand van afbeel-
dingen.
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1.3

d Referentie

Dit symbool geeft een referentie aan.

Geef de referentie weer zoals vereist.

Toetssymbolen

[ ]
Deze haken geven toetsnamen op het tiptoetsscherm of het computerscherm of de naam van een 
handleiding aan.

Vetgedrukte tekstToetsnamen op het bedieningspaneel, namen van onderdelen, producten en opties, 
worden in het vet aangeduid.

1.3.2 Origineel- en papieraanduidingen

Origineel- en papierformaten

Hieronder vindt u de uitleg van de aanduidingen voor originelen en 
papier die in deze handleiding zijn beschreven. 
Wanneer het origineel of papierformaat wordt aangegeven, staat de Y-
zijde voor de breedte en de X-zijde voor de lengte.

Origineel- en papieraanduidingen

w geeft het papierformaat aan, waarbij de lengte (X) langer is dan de 
breedte (Y).

v geeft het papierformaat aan, waarbij de lengte (X) korter is dan de 
breedte (Y).
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2 Overzicht

2.1 Overzicht van elke functie

Hieronder vindt u een overzicht van elke functie.

Referentie
- Om de geavanceerde functie te gebruiken, is de optionele Upgrade Kit UK-203 vereist.
- Er moet een harde schijf in de MFP zijn geïnstalleerd om de geavanceerde functie te gebruiken.
- Raadpleeg de [Snelgids Kopieer-/afdruk-/fax-/scan-/boxbewerkingen] voor meer informatie over de 

licentiekitregistratie en het inschakelen van functies op MFP's.
- Om de functie met de toepassing te verbinden, schakelt u deze in aan de zijde van de toepassing. 

Raadpleeg de handleiding van de overeenkomende toepassing voor details over het inschakelen van 
de functie.

2.1.1 Tabel met ondersteunde functies

De volgende tabel toont de ondersteunde functies voor de licentiekits en toepassingen.

2.1.2 Toetsopmaak nadat de functie is uitgebreid

Wanneer u de functie Webbrowser, Image Panel of Mijn paneel toevoegt, wijzigt het gebruik van de toetsen 
Box, Fax/Scan, en Kopie op het bedieningspaneel.
- De toets Box werkt als de toets Menu Toepassing, en de toetsen Fax/Scan en Kopie werken als 

toepassingstoetsen.
- Druk op Menu Toepassing om het [Menu Toepassing] weer te geven zodat u kunt schakelen naar de 

toegevoegde functie.
- Om te passen bij de gebruiksstatus, kan de functie die wordt toegewezen aan de toepassingstoets, 

worden gewijzigd.

Raadpleeg pagina 3-3 voor meer informatie.

Webbrowser Image Panel PDF-verwer-
king

Doorzoekbare 
PDF

i-Option LK-101 v2 o o − −

i-Option LK-102 − − o −

i-Option LK-105 − − − o

My Panel My Address

PageScope My Panel Manager o o
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2.1

2.1.3 Functies die beschikbaar zijn met uitgebreide functies

Hieronder vindt u een overzicht van elke functie. Raadpleeg de hieronder beschreven referentie voor details.

Referentie
- Als het accountbeheerapparaat op de MFP is geïnstalleerd, kan het Image Panel niet worden gebruikt.

Functie Overzicht Refe-
rentie

Webbrowser Deze functie kan worden gebruikt door i-Option LK-101 v2 te registre-
ren in de MFP.
Door het bedieningspaneel van de MFP die met het netwerk is verbon-
den te gebruiken, kunt u toegang krijgen tot het internet of intranet en de 
inhoud weergeven of afdrukken.
Via een webbrowser kunt u ook de PageScope Web Connection bedie-
nen van de MFP die met het netwerk is verbonden en documenten die in 
gebruikersboxen zijn opgeslagen, gebruiken.

p. 4-3
p. 5-3

Image Panel Deze functie kan worden gebruikt door i-Option LK-101 v2 te registre-
ren in de MFP.
Image Panel is een nieuwe intuïtieve en gemakkelijk te begrijpen panee-
linterface. Dit paneel helpt u bij het grafische voorstellen van de bewer-
king, vanaf het laden tot en met het verzenden van een document.
U kunt fotogegevens toevoegen aan de snelkiesbestemmingen met be-
hulp van PageScope Web Connection. De geregistreerde fotogege-
vens worden toegepast op de adreslijst van het Image Panel.

p. 6-3

PDF-verwerking Deze functie kan worden gebruikt op de MFP waarop de i-Option 
LK-102 is geregistreerd.
Voert de codering van de PDF op basis van een wachtwoord of een di-
gitale ID uit, voegt een digitale handtekening toe en configureert de in-
stellingen voor de eigenschappen wanneer documenten in PDF-indeling 
worden verdeeld met de scan- of gebruikersboxfunctie.

p. 7-3

Doorzoekbare 
PDF

Deze functie is beschikbaar wanneer i-Option LK-105 is geregistreerd 
met de MFP.
U kunt een op tekst doorzoekbaar PDF-bestand maken door transparan-
te tekstgegevens te plakken op het gebied van een document waarin te-
kens worden herkend via een OCR-proces.
U kunt een doorzoekbaar PDF-bestand maken wanneer u een origineel 
opslaat of verzendt in PDF-indeling met de scan- of gebruikersboxfunc-
ties.

p. 8-3

My Panel
(Mijn paneel)

Deze functie wordt gebruikt in combinatie met PageScope My Panel 
Manager.
Beschikbaar door het centraal beheren van de omgeving van het bedie-
ningspaneel dat door de gebruiker is aangepast, afhankelijk van de toe-
passing (My Panel) en vervolgens My Panel te verkrijgen op de MFP die 
door de gebruiker is geselecteerd.

p. 9-3

My Address
(Mijn adres)

Deze functie wordt gebruikt in combinatie met PageScope My Panel 
Manager.
Beschikbaar door het centraal beheren van het persoonlijke adresboek 
(My Address Book) door de server en vervolgens My Address Book op 
te halen op de MFP die door gebruiker is geselecteerd.

p. 10-3
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3 Toepassingstoetsen toewijzen

3.1 Overzicht

Het volgende beschrijft de toetsopmaak en de toets [Menu Toepassing] op het bedieningspaneel.

3.1.1 Toetsopmaak nadat de functie is uitgebreid

Door de functie Webbrowser, Image Panel of My Panel toe te voegen, kan Box werken als Menu 

Toepassing, Fax/Scan en Kopie als toepassingstoetsen.

Referentie
- De functies Webbrowser en Image Panel kunnen worden gebruikt door de i-Option LK-101 v2 te 

registreren in de MFP.
- De functie My Panel wordt gebruikt in combinatie met PageScope My Panel Manager.

Nr. Naam Beschrijving

1 Menu Toepassing Druk op deze toets om het [Menu Toepassing] weer te geven. U kunt geen 
andere functie aan deze toets toewijzen.
Als een functie is toegevoegd, moet u de sticker Menu Toepassing stic-
ker (bijgeleverd in de Upgradekit UK-203) om de toetsnaam op het be-
dieningspaneel te wijzigen.
Raadpleeg pagina 3-4 voor meer informatie.

21 3
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3.1

3.1.2 [Menu Toepassing]

Druk op Menu Toepassing m het [Menu Toepassing] weer te geven

Om een functie te gebruiken die niet is toegewezen aan de toets Toepassing 1 of 2, kunt u de functies 
schakelen naar een gewenste functie in het [Menu Toepassing].

2 Toets Toepassing 1 De fax/scanfunctie wordt standaard toegewezen. De beheerder kan een 
andere functie aan deze toets toewijzen.
Als de functie die aan de toets is toegewezen, wordt gewijzigd, bevestigt 
u een sticker met de beschrijving van de nieuwe functie (inbegrepen in de 
Upgrade Kit UK-203) om de toetsnaam op het bedieningspaneel te wij-
zigen.
Raadpleeg pagina 3-5 voor meer informatie over het toewijzen van een 
functie.

3 Toets Toepassing 2 De kopieerfunctie is standaard toegewezen. De beheerder kan een andere 
functie aan deze toets toewijzen.
Als de functie die aan de toets is toegewezen, wordt gewijzigd, bevestigt 
u een sticker met de beschrijving van de nieuwe functie (inbegrepen in de 
Upgrade Kit UK-203) om de toetsnaam op het bedieningspaneel te wij-
zigen.
Raadpleeg pagina 3-5 voor meer informatie over het toewijzen van een 
functie.

Nr. Naam Beschrijving
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3.2 De toepassingstoetsen 1 en 2 aanpassen

Om te passen bij de gebruiksstatus, kan de functie die wordt toegewezen aan de toepassingstoetsen 1 en 2, 
worden gewijzigd.

3.2.1 [Instellingen toep.toetsen]

Om een functie toe te wijzen aan de toepassingstoetsen 1 en 2, moet u [Instellingen toepassingstoets] 
gebruiken.

1 Druk op Hulpprogramma om het scherm [Toepassing] weer te geven.

2 Druk op [Beheerderinstelling].

3 Voer het beheerderwachtwoord in en druk vervolgens op [OK].

4 Druk op [Systeeminst.].

5 Druk in het [Systeeminstellingen] (2/2) op [Instellingen toep.toetsen].

6 Selecteer een toepassingstoets ([Toets 1] of [Toets 2]) waaraan u een functie toewijst.
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3.2

7 Selecteer een functie die moet worden toegewezen.

8 Druk op [Sluit].

De functie wordt toegewezen aan de toepassingstoets.
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4 Functie Webbrowser

4.1 Overzicht

Met de functie Webbrowser kunt u inhoud van het internet of intranet afdrukken, weergeven en opslaan door 
deze te openen via het bedieningspaneel van de MFP die verbonden is met het netwerk.

Referentie
- Deze functie kan worden gebruikt op de MFP terwijl de i-Option LK-101 v2 is geregistreerd.

4.1.1 Beschikbare bewerkingen met de functie Webbrowser

Met de functie Webbrowser kunt u de volgende bewerkingen uitvoeren.
- Web-inhoud op het internet of intranet weergeven en afdrukken.
- Een documentbestand op het internet of intranet weergeven, afdrukken en opslaan.
- Een gescand document of een documentbestand dat werd opgeslagen in een gebruikersbox uploaden 

naar een server op het internet of intranet.
- Documenten delen in de gebruikersbox van MFP's op het netwerk met behulp van PageScope Web 

Connection.
- Wanneer de functie My Panel beschikbaar is, kunt u de gebruikersbedieningsomgeving van de 

webbrowser aanpassen door de webbrowser te koppelen met My Panel.

d Referentie

Voor meer informatie over het gebruik van PageScope Web Connection vanaf het bedieningspaneel, 
raadpleeg pagina 5-3.

Meer details over My panel, vindt u op pagina 9-3.
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4.1.2 Specificaties

Specificaties voor Webbrowser

Hieronder vindt u de hoofdspecificaties van de webbrowser die op de MFP is geïnstalleerd.

Beperkingen op Flash Player

De volgende beperkingen zijn van toepassing op de Flash Player die in Webbrowser is geïnstalleerd.
- De functie om een gebeurtenis te genereren door toetsbewerkingen wordt niet ondersteund.
- De functies om te plakken of gegevens te verkrijgen, zoals tekenreeksen van het klembord, worden niet 

ondersteund.
- Het contextmenu wordt niet ondersteund.
- De afdrukfunctie van Flash wordt niet ondersteund.
- De functies om JavaScript uit te voeren vanaf Flash of Flash te bedienen vanaf JavaScript worden niet 

ondersteund.
- Het scherm zonder een venster (pop-up) wordt niet ondersteund.
- De favoriete functie van Flash wordt niet ondersteund.
- De functie om gegevens in real time uit te wisselen met de Flash-mediaserver wordt niet ondersteund.
- De functie voor communicatie op basis van de XMLSocket wordt niet ondersteund.

Item Specificaties

Browsermotor NetFront

Ondersteunde 
protocollen

HTTP (HTTP/0.9, 1.0, 1.1), HTTPS, TCP/IP

Ondersteunde ML 
(Markup language)

HTML 4.01, XHTML 1.1/Basis

Ondersteund 
opmaakmodel

Deel van CSS1 en 2

Ondersteunde 
scripttaal

Deel van JavaScript 1.5, ECMAScript 3rd Edition, Ajax (beperkt tot bereik on-
dersteund door JavaScript)

Ondersteunde DOM Deel van niveau 1 en 2

Ondersteunde indeling JPEG, BMP, PNG, GIF, animatie-GIF, PDF, Flash 7.0 en vroeger

Ondersteunde 
SSL/TLS-versies

SSL 2.0, SSL 3.0, TLS 1.0

Ondersteunde 
tekencodes

Japans (Shift_JIS), Japans (ISO-2022-JP), Japans (EUC-JP), Vereenvoudigd 
Chinees (GB2312), Traditioneel Chinees (Big5), West-Europees (ISO-8859-1), 
Unicode (UTF-8)

Weergavefunctie Normaal, Exacte aanpassing renderen, Intelligente aanpassing renderen

PDF-viewer Adobe<isochar_reg>® Reader<isochar_reg>® LE

Flash Player Adobe<isochar_reg>® Flash<isochar_reg>® Player 7
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4.2 Webbrowser weergeven

Druk in het [Menu Toepassing ] op [Webbrowser]. De pagina die is opgegeven als de startpagina, wordt 
weergegeven.

Referentie
- Als een aangemelde gebruiker de webbrowser die aan My Panel is gekoppeld gebruikt en op 

[Webbrowser] drukt, worden de instelling voor de webbrowser en informatie over de gebruiker naar de 
MFP gedownload vanaf de server. Als de gebruiker een persoonlijke startpagina heeft opgegeven, 
wordt die pagina weergegeven.

- Wanneer de webbrowser start, kunt u opgeven of de startpagina of laatste pagina die werd bezocht, 
moet worden weergegeven. Raadpleeg pagina 4-18 voor meer informatie.

d Referentie

Voor details over het [Menu Toepassing] raadpleegpagina 3-4.

Meer details over My panel, vindt u op pagina 9-3.
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4.3 De instellingen configureren om het gebruik van de webbrowser 

mogelijk te maken

Als u het gebruik van de webbrowser niet wilt toestaan in de MFP, kunt u het gebruik beperken zonder de 
licentiekit uit te schakelen. U kunt ook het gebruik van de webbrowser voor elke gebruiker beperken.

4.3.1 Het gebruik van de webbrowser in de MFP beperken

Als u het gebruik van de webbrowser niet wilt toestaan, kunt u het gebruik beperken zonder de licentiekit uit 
te schakelen.

[Webbrowser-instelling]

1 Druk op Hulpprogramma om het scherm [Toepassing ] weer te geven.

2 Druk op [Beheerderinstelling].

3 Voer het beheerderwachtwoord in en druk vervolgens op [OK].

4 Druk op [Netwerkinstelling].

5 Druk in [Netwerkinstelling] (2/2) op [Webbrowser-instelling].

6 Selecteer [Ongeldig] en druk vervolgens op [OK].

Referentie
- Als de [Webbrowser-instelling] is ingesteld op [Ongeldig], wordt [Webbrowser] verborgen in het [Menu 

Toepassing].
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4.3.2 Het gebruik van Webbrowser beperken voor elke gebruiker

Als er gebruikersbeheer wordt uitgevoerd in de MFP, kunt u het gebruik van de webbrowser voor elke 
gebruiker beperken.

[Functie permissie]

1 Druk op Hulpprogramma om het scherm [Toepassing ] weer te geven.

2 Druk op [Beheerderinstellingen].

3 Voer het beheerderwachtwoord in en druk vervolgens op [OK].

4 Druk op [Gebruikersauthenticatie/Gebruikersregistratie].

5 Druk in [Gebruikersauthenticatie-instellingen] op [Gebruikersregistratie].

6 Selecteer de gebruiker waarvoor u het gebruik van de webbrowser wilt beperken en druk op 
[Bewerken].

% Als u het gebruik van de webbrowser wilt beperken voor openbare gebruikers, drukt u op [ ] en 
selecteert u [Openbaar].

7 Druk op [Functie permissie].

8 Stel in [Functiemachtiging] (3/3), het item [Webbrowser] in op [Beperk] en druk op [OK].

Referentie
- De instelling is niet beschikbaar als [Ongeldig] is opgegeven in [Beheerderinstelling] ö [Netwerk-

instelling] ö [Webbrowser-instelling].
- Het configureren van de functiepermissie van de openbare gebruiker is beschikbaar wanneer de 

openbare gebruikerstoegang is toegestaan in [Beheerderinstellingen] ö [Gebruikersauthenticatie/ 
Gebruikersregistratie] ö [Algemene instellingen] ö [Openbare gebruikerstoegang].

- Als gebruikers worden beheerd in de externe server, kunt u de standaardinstellingen voor functie-
permissies configureren voor gebruikers die zich voor de eerste keer aanmelden bij de MFP met de 
externe serverauthenticatie. Om dit te configureren, selecteert u [Beheerderinstellingen] ö [Gebruikers-
authenticatie/Gebruikersregistratie] ö [Gebruikersauthenticatie-instellingen] ö [Administratieve 
instelling] ö [Standaard functiepermissie] ö [Webbrowser]. Meer informatie over [Standaard functie-
permissie] vindt u in de [Handleiding Netwerkbeheerder].
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4.3.3 Het gebruik van lokale inhoud beperken

Als de webbrowser wordt gebruikt via een toepassing die interactief werkt met de webbrowser, kunt u de 
bestanden (vooraf geïnstalleerde inhoud, afbeeldingsbestanden, Help-bestanden, enz.) die op de HDD van 
de MFP zijn opgeslagen, openen vanaf de webbrowser.

De beheerder kan het gebruik van bestanden die in de HDD van de MFP zijn opgeslagen, beperken via de 
browser zoals vereist;

Referentie
- Neem contact op met uw leverancier voor details over de toepassing die interactief werkt met de 

webbrowser.

[Toegang inhoud webbrowser]

1 Druk op Hulpprogramma om het scherm [Toepassing ] weer te geven.

2 Druk op [Beheerderinstelling].

3 Voer het beheerderwachtwoord in en druk vervolgens op [OK].

4 Druk op [Beveiligingsinstelling].

5 Druk op [Beveiligingsdetails].

6 Stel in [Beveiligingsdetails ] (4/4) het item [Toegang inhoud webbrowser] in op [Beperk] en druk op [OK].
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4.4 Basisbewerking

4.4.1 Schermcomponenten

Het scherm Webbrowser heeft de volgende componenten.

Referentie
- Wanneer de optionele lokale verbindingskit is geïnstalleerd in de MFP, kan het geluid van de 

webpagina's of flash-inhoud worden uitgevoerd via de luidspreker in de lokale verbindingskit. Het 
luidsprekervolume kan worden aangepast met het luidsprekerpictogram. Raadpleeg pagina 4-11 
voor meer informatie.

Nr. Naam Beschrijving

1 Werkbalk Bedient de webbrowser of configureer de instellingen voor Webbrowser. 
Deze balk wordt altijd weergegeven op het scherm Webbrowser.
Raadpleeg pagina 4-12 voor meer informatie.

2 Schuifbalk Verschijnt aan de rechterzijde van het scherm wanneer de beeldschermin-
houd niet verticaal op één scherm wordt weergegeven.
Verschijnt onderaan van het scherm wanneer de beeldscherminhoud niet 
horizontaal op één scherm wordt weergegeven.

3 Venster Wanneer meerdere vensters zijn weergegeven, kunt u het venster schake-
len via het tabblad dat zich onderaan op het scherm bevindt.
Druk op [e] op het actieve tabblad om het venster te sluiten.

4 Icoon Het pictogram dat de verbindingsstatus aangeeft, verschijnt wanneer de 
inhoud wordt geladen.
Als de optionele lokale verbindingskit is geïnstalleerd in de MFP, wordt het 
luidsprekerpictogram weergegeven.

1

4 3

2
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4.4.2 Bedieningsinstructies

Webbrowser wordt hoofdzakelijk bediend via het tiptoetsscherm. U kunt enkele bewerkingen uitvoeren 
vanaf de cijfertoetsen op het bedieningspaneel.

Referentie
- Met de aanraakpen kunt u het tiptoetsscherm gemakkelijker bedienen.

Bediening via het tiptoetsscherm

Webbrowser wordt hoofdzakelijk bediend via het tiptoetsscherm.
- Om een item te selecteren, drukt u op het gewenste item.
- Als er een koppeling is voorzien in de inhoud, drukt u op de koppeling om naar die bestemming te gaan.
- Druk op het invoerformulier in het dialoogvenster of de inhoud als u tekens moet invoeren. Het 

toetsenbordscherm verschijnt. Gebruik het toetsenbordscherm om tekens in te voeren.
- Druk op [ ], [ ], [ ], of [ ] in de schuifbalk om door het scherm te schuiven.

Bediening via de cijfertoetsen 

U kunt de cijfertoetsen op het bedieningspaneel gebruiken om numerieke waarden in te voeren of om items 
in de lijst te selecteren.

4.4.3 Tekst invoeren

Druk op het invoerformulier in het dialoogvenster of de inhoud als u tekens moet invoeren. Het 
toetsenbordscherm verschijnt.

Tekst invoeren

Druk in het toetsenbordscherm op het teken dat u wilt invoeren.
- Druk op [Versch.] om hoofdletters of symbolen in te voeren.
- U kunt ook cijfers invoeren met de hulp van de cijfertoetsen.

Referentie
- Om een teken in de ingevoerde tekst te wijzigen, drukt u op [ ] of [ ] om de cursor te verplaatsen 

naar het teken dat moet worden gewijzigd. Druk vervolgens op [Verwdr.] en voer de gewenste letter of 
het gewenste cijfer in.

- Om alle ingevoerde tekens te verwijderen, drukt u op C (wissen) op het bedieningspaneel.
- Om de instellingen ongedaan te maken wanneer het toetsenbord wordt weergegeven, drukt u op 

[Herstel]
- Sommige toetsen worden mogelijk niet weergegeven afhankelijk van de tekens die worden ingevoerd.
- Wanneer het invoeren van tekencodes op meerdere lijnen is toegestaan, verschijnt de knop voor 

nieuwe regels.
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4.4.4 Schermweergavemodus

Er zijn drie types weergavemodi voor het scherm Webbrowser.

[Normaal]

Dit is dezelfde weergavemodus als deze voor de normale webbrowser. De inhoud wordt niet aangepast aan 
de schermgrootte. Schuif het scherm horizontaal en verticaal wanneer u erdoor bladert.

(De standaardinstelling is [Normaal]).

[Exacte aanpassing renderen]

De inhoudsopmaak blijft behouden en een pagina wordt weergegeven door de breedte te beperken zodat de 
pagina op het scherm past. Schuif het scherm horizontaal en verticaal wanneer u erdoor bladert.

[Intelligente aanpassing renderen]

De tabel wordt opgesplitst en verticaal opgemaakt om te passen op de breedte van het scherm. Schuif het 
scherm horizontaal en verticaal wanneer u erdoor bladert. De opmaak kan wijzigen afhankelijk van de pagina 
die moet worden weergegeven.

d Referentie

Meer details over het wijzigen van de weergavefunctie vindt u onder pagina 4-17.

4.4.5 Het luidsprekervolume opgeven

Wanneer de optionele lokale verbindingskit is geïnstalleerd in de MFP, kan het geluid van de webpagina's of 
flash-inhoud worden uitgevoerd via de luidspreker in de lokale verbindingskit.

Als een luidspreker op de MFP wordt aangesloten, wordt het luidsprekerpictogram onderaan links in de 
webbrowser weergegeven. Druk op het luidsprekerpictogram om het scherm Volume weer te geven waarin 
u het luidsprekervolume kunt instellen.
- Om het volume één niveau te verhogen, drukt u op [Hoger] of op de toets # op het bedieningspaneel.
- Om het volume één niveau te verlagen, drukt u op [Lager], of op de toets * op het bedieningspaneel.
- Wanneer u op [Dempen] drukt, wordt er geen geluid uitgevoerd. Daarnaast wijzigt het 

luidsprekerpictogram naar het pictogram voor het dempen van de luidspreker.
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4.5

4.5 Werkbalk

Via de werkbalk bovenaan op het scherm Webbrowser kunt u verschillende bewerkingen uitvoeren en 
verschillende instellingen configureren.

4.5.1 Beschrijving van de werkbalk

Hieronder vindt u de functies van de knoppen in de werkbalk.

Icoon Naam Beschrijving

Achter Brengt u terug naar de vorige pagina.

Volgende Brengt u naar de volgende pagina.

Opnieuw laden/
Afbreken

Laadt de momenteel weergegeven pagina opnieuw om de inhoud bij 
te werken.
Als u op deze knop drukt terwijl u een pagina laadt, wordt het laden 
gestopt.

Home Toont de pagina die als de startpagina is geregistreerd.
Standaard is "http://www.konicaminolta.com/" geregistreerd.
Meer details over het wijzigen van de startpagina vindt u onder 
pagina 4-16.

[Bladwijzer] - 
[Weergave]

Toont de lijst van geregistreerde favorieten.
Raadpleeg pagina 4-13 voor meer informatie.

[Bladwijzer] - 
[Toev.]

Voegt de URL van de momenteel weergegeven pagina toe aan de fa-
vorieten. Voor het toevoegen van een URL aan de favorieten zijn be-
heerdersbevoegdheden nodig.
Raadpleeg pagina 4-13 voor meer informatie.

[Adres] Brengt u naar het scherm om een URL in te voeren.
Raadpleeg pagina 4-14 voor meer informatie.

[Hist] Toont de lijst van pagina's die tot nog toe werden weergegeven.
Raadpleeg pagina 4-14 voor meer informatie.

[Print.] Drukt de momenteel weergegeven inhoud af.
Raadpleeg pagina 4-15 voor meer informatie.

[Menu] Configureer de Webbrowser-instellingen. Er zijn twee types menu's: 
één voor de gebruiker en één voor de beheerder.
Raadpleeg pagina 4-15 voor meer informatie.
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4.5.2 [Bladwijzer] - [Weergave]

Druk op [Lijst] om de lijst van de geregistreerde favorieten weer te geven door middel van miniatuur-
afbeeldingen. Wanneer u een favoriet selecteert, krijgt u toegang tot de overeenkomende URL.

Referentie
- Als de gebruiker de Webbrowser gekoppeld aan Mijn paneel gebruikt, wordt de lijst van favorieten 

weergegeven voor de gebruiker die in de server wordt beheerd.

Lijst met favorieten

Druk op  om de lijst met bewerkingen die beschikbaar zijn voor het item, weer te geven. Selecteer de 
gewenste bewerking in deze lijst. Hieronder vindt u de beschikbare bewerkingen.

4.5.3 [Bladwijzer] - [Toev.]

(Voor het toevoegen van een URL aan de favorieten zijn beheerdersbevoegdheden nodig).

Wanneer u op [Toev.] drukt, wordt u gevraagd het beheerderwachtwoord in te voeren. Voer het 
beheerderwachtwoord in en druk op [OK]. Het registratiescherm wordt weergegeven. Controleer de inhoud 
en druk op [OK]. De URL van de weergegeven pagina wordt toegevoegd aan de favorieten. De MFP kan 
maximaal 100 favorieten bevatten.
- Om de miniatuurafbeeldingen van de pagina die aan de favorieten moet worden toegevoegd te 

registreren, schakelt u het selectievakje [Miniatuur registreren] op het registratiescherm in.
- Dit wordt geregistreerd met de titel die eerder aan de inhoud werd gegeven. Om de titel te wijzigen, 

drukt u op het invoerformulier voor de titel op het registratiescherm en wijzigt u vervolgens de titel.

Referentie
- Voor gebruikers die Webbrowser gebruiken door een koppeling te maken met Mijn paneel, zijn er geen 

beheerdersbevoegdheden vereist. Mijn paneel kan maximaal 20 favorieten bevatten voor elke 
gebruiker.

Item Beschrijving

[Lijstweergave]/
[Afbeeld. weergave]

Schakelt de weergave van de favorieten tussen de lijstweergave en de afbeeld. 
weergave.

[Adresweergave]/
[Titelweergave]

Schakelt de weergave van de favorieten tussen de adresweergave en de titel-
weergave.

[Alles verwijderen] Verwijdert alle geregistreerde favorieten.
Voor het verwijderen van favorieten zijn beheerdersbevoegdheden nodig.

[Sluiten] Sluit de lijst met favorieten.

Item Beschrijving

[Nieuw venster 
openen]

Opent de geselecteerde favoriet met een nieuw venster.

[Bewerken] Bewerkt de titel en het adres van de geselecteerde favoriet.
Voor het bewerken van favorieten zijn beheerdersbevoegdheden nodig.

[Omhoog] Brengt u boven de geselecteerde favoriet.
Gebruik deze knop wanneer de lijst met favorieten wordt weergegeven in de 
lijstweergave.

[Omlaag] Brengt u onder de geselecteerde favoriet.
Gebruik deze knop wanneer de lijst met favorieten wordt weergegeven in de 
lijstweergave.

[Verwijderen] Verwijdert de geselecteerde favoriet.
Voor het verwijderen van favorieten zijn beheerdersbevoegdheden nodig.

[Sluiten] Sluit dit scherm.



Werkbalk4

4-14 bizhub 423/363/283/223

4.5

4.5.4 [Adres]

Druk op [Adres] om het scherm weer te geven voor het opgeven van het adres.

Druk op het invoerformulier om het toetsenbordscherm weer te geven. Voer de URL in van de pagina die 
moet worden weergegeven en druk op [OK] of [Nieuw venster openen].

Druk op [Invoerhistorie] om de lijst van de invoergeschiedenis weer te geven. U kunt verwijzen naar voorbij 
ingevoerde gegevens. De MFP kan maximaal 100 records van de invoergeschiedenis bevatten.

Referentie
- Als u het scherm weergeeft voor het invoeren van het adres, ziet u de URL van de pagina die wordt 

weergegeven. Om de momenteel weergegeven URL te verwijderen, geeft u het toetsenbordscherm 
weer en druk op [Verwdr.]. Druk op C (wissen) op het bedieningspaneel om alle gegevens te 
verwijderen.

- Als de gebruiker de Webbrowser gekoppeld aan Mijn paneel gebruikt, wordt de lijst van de records van 
de invoergeschiedenis weergegeven voor de gebruiker die in de server wordt beheerd. Mijn paneel kan 
maximaal 20 records van de invoergeschiedenis bevatten voor elke gebruiker.

4.5.5 [Hist]

Druk op [Hist] om het scherm met de weergavehistorie weer te geven. Selecteer een pagina die u opnieuw 
wilt weergeven in de lijst van de weergavehistorie. De MFP kan maximaal 100 records van de weergave-
geschiedenis bevatten.

Referentie
- Als de gebruiker de Webbrowser gekoppeld aan Mijn paneel gebruikt, wordt de lijst van de records van 

de weergavegeschiedenis weergegeven voor de gebruiker die in de server wordt beheerd. Mijn paneel 
kan maximaal 20 records van de weergavegeschiedenis bevatten voor elke gebruiker.

[Historie weergeven]

Druk op  om de lijst met bewerkingen die beschikbaar zijn voor het item, weer te geven. Selecteer de 
gewenste bewerking in deze lijst. Hieronder vindt u de beschikbare bewerkingen.

Item Beschrijving

[Adresweergave]/
[Titelweergave]

Schakelt de weergavehistorie tussen de adresweergave en de titelweergave.

[Alles verwijderen] Verwijdert alle geregistreerde gegevens in de weergavehistorie.
Voor het verwijderen van de weergavegeschiedenis zijn beheerdersbevoegd-
heden nodig.

[Sluiten] Sluit de lijst met de weergavehistorie.

Item Beschrijving

[Nieuw venster 
openen]

Laadt de geselecteerde weergavehistorie met een nieuw venster.

[Verwijderen] Verwijdert de geselecteerde weergavehistorie.
Voor het verwijderen van de weergavegeschiedenis zijn beheerdersbevoegd-
heden nodig.

[Sluiten] Sluit dit scherm.
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4.5.6 [Print.]

Druk op [Print.] om het scherm Afdrukken weer te geven.

Configureer de afdrukinstellingen en druk vervolgens op [Start] of op de toets Start op het bedieningspaneel. 
De weergegeven inhoud wordt afgedrukt.

Referentie
- Als u probeert een webpagina, een JPEG of een andere afbeelding die een grote hoeveelheid geheugen 

gebruikt, af te drukken, kan zich een scanfout voordoen en kan het afdrukken worden uitgeschakeld.
- De instelwaarde voor [Afwerking] verschilt afhankelijk van de opties die zijn geïnstalleerd.
– De nietinstellingen zijn alleen beschikbaar als de optionele afwerkingseenheid is geïnstalleerd.
– De perforeerinstellingen zijn alleen beschikbaar als de perforeereenheid is geïnstalleerd op de optionele 

afwerkingseenheid.
– De functies Vouwen en Midden nieten & vouwen kunnen worden gebruikt wanneer een rugnieteenheid 

is geïnstalleerd op de optionele afwerkingseenheid.

4.5.7 [Menu]

Druk op [Menu] om de instellingen voor de webbrowser te configureren. Er zijn twee types menu's: één voor 
de gebruiker en één voor de beheerder.

Raadpleeg pagina 4-16 voor meer informatie.

Item Beschrijving

[Papier] Selecteer het formaat van het papier voor het afdrukken.

[Enkelz./Dubbelz.] Selecteer of in dubbelzijdige modus moet worden afgedrukt.

[Stempelinstellingen] Geef op of de [titel], [URL], [Datum/tijd] en het [Paginanummer] moeten worden 
afgedrukt.

[Afwerking] Configureer de instellingen voor het sorteren, groeperen, verschuiven, nieten, 
perforeren, vouwen of inbinden.
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4.6 De Webbrowser-instellingen configureren

Wanneer u in de werkbalk op [Menu] drukt, wordt het menu voor de gebruiker weergegeven. Gebruikers 
kunnen alleen de bedieningsinstellingen en informatie van de webbrowser weergeven.

De beheerder van de MFP kan, naast de bedieningsinstellingen van de webbrowser, ook de gebruiks-
omgeving en beveiligingsinstellingen configureren. Om het beheerdersmenu weer te geven, drukt u in het 
menuscherm op [Beheerder] en voert u het beheerderwachtwoord in.

4.6.1 [Paginabewerking]

Configureer de instellingen voor het bewerken van de pagina's op het tabblad [Paginabewerking].

Referentie
- Items met een * worden alleen weergegeven voor het beheerdermenu.
- [Gebruiken voor startpagina] wordt weergegeven voor gebruikers die de webbrowser gebruiken door 

een koppeling te maken met Mijn paneel.

Item Beschrijving

[Gebruiken voor 
startpagina*]

Registreert de weergegeven pagina als de startpagina.

[Paginamemo] Toont de pagina die is opgeslagen als een paginamemo. Als u de paginamemo 
selecteert in de lijst, wordt de overeenkomende pagina weergegeven.
Druk op  om de lijst met bewerkingen die beschikbaar zijn voor het item, 
weer te geven. Selecteer de gewenste bewerking in deze lijst.

[Opslaan als 
Paginamemo]

Slaat de weergegeven pagina op zoals deze is.

[Zoom weergave] Druk op [Zoom weergave] om de toets weer te geven voor het vergrote of ver-
kleinen van de grootte van de paginaweergave. Druk op de toets om de groot-
te van de paginaweergave aan te passen.
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4.6.2 [Weergave]

Configureer de instellingen voor het weergeven van inhoud op het tabblad [Weergave]. De beheerder van de 
MFP kan de instellingen configureren om afbeeldingen en animatie te verbergen/weer te geven, JavaScript 
in of uit te schakelen, en gedetailleerde instellingen opgeven met betrekking tot de inhoudsweergave.

4.6.3 [Vensters beheren]

Bedien het venster via het tabblad [Vensters beheren]. U kunt maximaal vijf vensters openen.

Item Beschrijving

[Weergavefunctie] Stel de weergavefunctie voor Webbrowser in op [Normaal], [Exacte aanpas-
sing renderen] of [Intelligente aanpassing renderen].
Raadpleeg pagina 4-11 voor meer informatie.

[Codering] Geef het coderingstype op dat moet worden gebruikt wanneer de inhoud 
wordt weergegeven.

[Detailinstellingen] Configureer de instellingen voor het weergeven van inhoud.
<Voor beheerder>
• [Afbeelding]: schakel dit selectievakje in om afbeeldingen weer te geven.
• [Animatie]: schakel dit selectievakje in om animatie-GIF weer te geven.
• [Tabel]: schakel dit selectievakje in om de tabel te herkennen in HTML en 

om de opmaak aan te passen.
• [JavaScript]: schakel dit selectievakje in om JavaScript in de inhoud in te 

schakelen.
• [CSS]: schakel dit selectievakje in om CSS in de inhoud in te schakelen.
• [Tekstterugloop]: schakel dit selectievakje in om tekstterugloop in de in-

houd in te schakelen.
• [Lijnrand tekencontrole]: schakel dit selectievakje in om de tekencontrole 

van de lijnrand in de inhoud in te schakelen.
• [Snel renderen]: schakel dit selectievakje in om de functie Snel renderen in 

te schakelen.
• [Pop-upvenster]: schakel dit selectievakje in zodat het weergaven van het 

pop-upvenster wordt toegestaan.
• [Offline-machtiging]: Schakel dit selectievakje in om het gebruik van de in-

houd offline toe te staan.
• [Auto flashweergave]: schakel dit selectievakje in om flash-inhoud automa-

tisch af te spelen.
<Voor gebruiker>
• [Offline-weergave inschakelen]: schakel dit selectievakje in om de weerga-

ve van de inhoud offline in te schakelen. Wordt weergegeven wanneer de 
[Offline-permissie] is toegestaan door de beheerder.

[Kleurselectie- 
instelling]

Selecteer een kleur voor het geselecteerde item ([Groen], [Blauw], [Geel] of 
[Oranje]).

Item Beschrijving

[Nieuw venster maken] Toont de inhoud van de URL die als startpagina is geregistreerd met een nieuw 
venster.

[Openen in nieuw 
venster]

Toont de pagina met de bestemming van de koppeling met een nieuw venster.

[Actief venster sluiten] Sluit het actieve venster.

[Andere vensters 
sluiten]

Sluit alle vensters.
Dit kan niet worden geselecteerd wanneer er slechts één venster is geopend.
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4.6.4 [Instellingen]

Op het tabblad [Instellingen] kunt u de informatie over de webbrowser controleren en opnieuw instellen. De 
beheerder van de MFP kan de gebruiksomgeving en beveiligingsinstellingen configureren van de 
webbrowser.

Referentie
- Items met een * worden alleen weergegeven voor het beheerdermenu.
- De volgende instellingen zijn beschikbaar voor gebruikers die de webbrowser gebruiken door een 

koppeling te maken met Mijn paneel.
– [Opstartinstellingen]
– Instelling voor het verwijderen van [Cookies]
– Instelling voor het verwijderen van [Authenticatiegegevens]
- Mijn paneel kan maximaal 20 items van cookies en authenticatiegegevens bevatten voor elke gebruiker.

Item Beschrijving

[Opstartinstellingen]* Geef op of u bij het opstarten van Webbrowser de pagina wilt weergegeven 
die als de startpagina of als laatste pagina werd weergegeven bij het afsluiten 
van Webbrowser.

[Beveiliging]* Configureer de SSL- of TLS-instelling of geef een basiscertificaat of CA-certi-
ficaat weer.

[Cookies]* Instellingen configureren voor het ontvangen en verwijderen van cookies. Dit 
menu wordt ook gebruikt om alle cookies die in de MFP zijn opgeslagen, te 
verwijderen.

[Cache]* Configureer de instellingen om caches te gebruiken en te verwijderen. Dit 
menu wordt ook gebruikt om alle caches die in de MFP zijn opgeslagen, te ver-
wijderen.

[Proxy]* Instellingen configureren voor het gebruik van proxy.
Om de proxy te gebruiken, moet u het adres en de poort voor de proxyserver 
registreren. Als de proxy-authenticatie is vereist, registreert u de ID en het 
wachtwoord die moeten worden gebruikt bij de proxy-authenticatie.

[Authenticatie-
gegevens]*

Geef de timing op voor het verwijderen van de authenticatiegegevens die u in 
de inhoud hebt ingevoerd. Dit menu wordt ook gebruikt om alle authenticatie-
gegevens die in de MFP zijn opgeslagen, te verwijderen.

[Toegangslogboek]* Controleren op toegangsgeschiedenis van alle gebruikers.
U kunt [ID], [Gebruikersnaam], [URL] en [Toegang] controleren.

[Webbrowser-
informatie]

Toont informatie webbrowser.

[Reset] Start de webbrowser opnieuw op.
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4.7 Een documentbestand afdrukken, weergeven of opslaan

Als er in de weergegeven inhoud een koppeling is voorzien naar een documentbestand, kunt u dit bestand 
afdrukken, weergeven of opslaan.
- De indelingen PDF en XPS worden ondersteund voor de documentbestanden.
- U kunt geen XPS-bestand weergeven.

Druk op de koppeling naar het documentbestand in de inhoud om het bovenste scherm van het document-
bestand weer te geven.

4.7.1 Een documentbestand afdrukken

Druk op [Printen] om het scherm Afdrukken weer te geven.

Configureer de afdrukinstellingen en druk vervolgens op [Start] of op de toets Start op het bedieningspaneel. 
Het documentbestand wordt gedownload en afgedrukt.

Item Beschrijving

[Papier] Selecteer het formaat van het papier voor het afdrukken.

[Enkelz./Dubbelz.] Selecteer of in dubbelzijdige modus moet worden afgedrukt.

[Stempelinstellingen] Druk op deze knop om op te geven of een [datum/tijd] en [paginanummer] 
moeten worden afgedrukt.

[Afwerking] Configureer de instellingen voor het sorteren, groeperen, verschuiven, nieten, 
perforeren, vouwen of inbinden.
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Referentie
- Als u probeert een documentbestand dat een grote hoeveelheid geheugen gebruikt, af te drukken, kan 

zich een scanfout voordoen en kan het afdrukken worden uitgeschakeld.
- Als het gedownloade PDF-bestand is gecodeerd, wordt het opgeslagen in de PDF-gebruikersbox 

zonder te worden afgedrukt.
- De instelwaarde voor [Afwerking] verschilt afhankelijk van de opties die zijn geïnstalleerd.
– De nietinstellingen zijn alleen beschikbaar als de optionele afwerkingseenheid is geïnstalleerd.
– De perforeerinstellingen zijn alleen beschikbaar als de perforeereenheid is geïnstalleerd op de optionele 

afwerkingseenheid.
– De functies Vouwen en Midden nieten & vouwen kunnen worden gebruikt wanneer een rugnieteenheid 

is geïnstalleerd op de optionele afwerkingseenheid.
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4.7.2 Een documentbestand weergeven

Druk op [Weergeven] om het PDF-bestand op de bestemming van de koppeling weer te geven.

Via de werkbalk bovenaan op het scherm kunt u het PDF-bestand vergroten, verkleinen, afdrukken of 
opslaan.

Toets Beschrijving

Brengt u terug naar de bovenste pagina.

Brengt u terug naar de vorige pagina.

Brengt u naar de volgende pagina.

Brengt u naar de laatste pagina.

Draait het beeld 90 graden rechtsom.

Vergroot de zoomfactor.

Verkleint de zoomfactor.

Wordt weergegeven volgens de breedte van het weergavegebied.

Toont de volledige pagina.

Selecteer de gebruikersbox om het documentbestand op te slaan.

Configureer de afdrukinstellingen en druk het documentbestand af.

Toont het splashvenster (wordt tijdelijk weergegeven wanneer de software wordt geactiveerd).

Sluit het scherm.
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4.7.3 Een documentbestand opslaan

Druk op [Opslaan]. Het selectiescherm Gebruikersbox wordt weergegeven.

Selecteer de gebruikersbox voor het opslaan van het bestand, druk op [OK] en druk vervolgens op [Start] of 
Start. Het documentbestand wordt vervolgens opgeslagen in de gebruikersbox.

Referentie
- Om een documentbestand op te slaan in een gebruikersbox, moet u de gebruikersbox vooraf 

registreren in de MFP. Raadpleeg de [handleiding Boxbewerkingen] voor meer informatie.
- Wanneer u een documentbestand (full color) wilt afdrukken dat in een gebruikersbox is opgeslagen 

vanaf de webbrowser, kunt u [Zoom] of [Combineren] niet opgeven.
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4.8 Een documentbestand uploaden

Als er documentbestanden op de server worden gedeeld, kunt u een gescand documentbestand of een 
documentbestand in een gebruikersbox uploaden naar de server via een webbrowser.

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u een documentbestand moet uploaden met de volgende uploadsite als 
voorbeeld.

Voorbeeld

4.8.1 Beperkingen

Om deze functie te gebruiken gelden de volgende beperkingen.
- PDF, TIFF of XPS is het type documentbestand dat kan worden geüpload. Een document kan niet 

worden gesplitst voor het uploaden.
- Het is niet mogelijk meerdere documentbestanden tegelijk te uploaden.
- De gebruiker kan de tekstbox voor de bestandsnaam niet handmatig bewerken.
- Als u een van de volgende bewerkingen uitvoert na het selecteren van een te uploaden 

documentbestand, wordt de opdracht samen met het geselecteerde documentbestand verwijderd.
– De functie Automatische reset systeem is gestart.
– De webbrowser is gesloten.
– De uploadsite is bijgewerkt via de werkbalk van de webbrowser.
– De webbrowser is opnieuw opgestart.
– De gebruikers heeft zich afgemeld tijdens de aanmeldingsverwerking.
– De subvoedingsschakelaar is uitgeschakeld.
– Er werd op Reset gedrukt op het paneel opnieuw in te stellen. 

4.8.2 Een gescand documentbestand uploaden

Hieronder wordt de procedure voor het uploaden van een gescand documentbestand uitgelegd.

Referentie
- Deze procedure is niet beschikbaar voor gebruikers die geen toestemming hebben voor het scannen 

van gegevens.
- De bestandsindeling kan niet worden ingesteld op JPEG wanneer een te uploaden origineel wordt 

gescand.

1 Geef de uploadsite weer via de webbrowser op de MFP.

2 Druk op de knop om een te uploaden documentbestand te selecteren.

% Druk in dit voorbeeld op [Browse]. 

Item Beschrijving

[Browse] Druk op deze knop om een te uploaden documentbestand te selecteren.
"type" is ingesteld op "file" in de HTML-invoercode.

[OK] Druk op deze knop om een documentbestand te uploaden.
"type" is ingesteld op "submit" in de HTML-invoercode.
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3 Druk op [Scan].

4 Leg het origineel dat moet worden geüpload op de MFP.

5 Configureer de scaninstellingen en druk op [Start] of druk op de toets Start. 

% Als Testkopie is geselecteerd, kunt u de afwerking controleren.
Nadat het scannen is voltooid, wordt de bestandsnaam weergegeven in het tekstvak.

6 Druk op de knop om het uploaden te starten.

% Druk in dit voorbeeld op [OK].

Daarna wordt het uploaden van een documentbestand gestart.

4.8.3 Een documentbestand in een gebruikersbox uploaden

Hieronder wordt de procedure uitgelegd om een documentbestand dat van een gebruikersbox is opgehaald, 
te uploaden.

Referentie
- Deze procedure is niet beschikbaar voor gebruikers die geen toegang hebben tot de opgeslagen 

documenten.
- Voordat u een documentbestand uploadt in een gebruikersbox, moet u een gebruikersbox maken 

waarin het documentbestand moet worden opgeslagen.
- Allen de openbare gebruikersbox en persoonlijke gebruikersbox kunnen worden geselecteerd.
- De bestandsindeling kan niet worden ingesteld op JPEG wanneer u een documentbestand selecteert 

dat moet worden geüpload van een gebruikersbox. Wanneer u een JPEG-documentbestand selecteert 
dat in een gebruikersbox is opgeslagen, wordt de bestandsindeling gewijzigd naar PDF. Geef, indien 
nodig, de geschikte bestandsindeling op voordat u een documentbestand uploadt.

- Wanneer een documentbestand dat in een gebruiksbox is opgeslagen, wordt geüpload terwijl 
Paginascheiding is ingeschakeld, wordt Paginascheiding geannuleerd en gewijzigd naar Meerdere 
pagina's.
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1 Geef de uploadsite weer via de webbrowser op de MFP.

2 Druk op de knop om een te uploaden documentbestand te selecteren.

% Druk in dit voorbeeld op [Browse].

3 Druk op de toets [Gebruikersbox].

4 Selecteer een gewenste gebruikersbox en druk vervolgens op [Document gebruiken]

5 Selecteer een te uploaden documentbestand en druk op [Bestandsinstellingen].

% Selecteer meerdere documentbestanden en druk op [Combineren]; ze kunnen worden 
gecombineerd als één bestand. De combinatievolgorde kan worden gewijzigd zoals vereist.

% Selecteer een documentbestand en druk op [Documentdetails] om de datum en tijd waarop het 
documentbestand werd opgeslagen, te controleren en om een voorbeeld van het beeld te bekijken. 

6 Configureer de bestandsinstelling en druk op [Start] of druk op de toets Start. 

% Druk op [Toepassing] om de afdrukinstelling voor de stempel of het paginanummer te configureren.
De bestandsnaam wordt weergegeven in het tekstvak.

7 Druk op de knop om het uploaden te starten.

% Druk in dit voorbeeld op [OK].

Daarna wordt het uploaden van een documentbestand gestart.
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5 PageScope Web Connection (functie Webbrowser)

5.1 PageScope Web Connection gebruiken

PageScope Web Connection is een gebruikersprogramma voor apparaatbeheer dat wordt ondersteund 
door de HTTP-server die in deze machine is geïntegreerd. Om dit hulpprogramma te gebruiken, moet u 
rechtstreeks de MFP starten die met het netwerk is verbonden via Webbrowser.

Om dit hulpprogramma te gebruiken met Webbrowser die in de MFP is geïnstalleerd, is alleen de 
gebruikersboxfunctie beschikbaar.

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u documenten in de gebruikersbox van de MFP op het netwerk kunt gebruiken 
door PageScope Web Connection te bedienen door middel van de Webbrowser die in de MFP is 
geïnstalleerd.

Referentie
- Deze functie kan worden gebruikt op de MFP terwijl de i-Option LK-101 v2 is geregistreerd.
- De i-Option LK-101 v2 moet ook worden geregistreerd in de MFP-toegangsbestemming.
- Raadpleeg pagina 4-3 voor details over het gebruik van de Webbrowser die in de MFP is geïnstalleerd
- Om PageScope Web Connection te bedienen vanaf een webbrowser van uw computer, kunt u 

verschillende functies van de MFP gebruiken, zoals de statuscontrole, het wijzigen van de instellingen 
en de functies voor het instellen van het netwerk. Raadpleeg de [handleiding Netwerkbeheerder] voor 
meer informatie.

5.1.1 Voorafgaande controle

De schermen van PageScope Web Connection zullen mogelijk niet de recentste informatie weergeven 
omdat oudere versies van de pagina's in het cachegeheugen van de webbrowser zijn opgeslagen. Daarnaast 
kunnen er ook problemen optreden wanneer de cachefunctie wordt gebruikt.

Schakel het cachegeheugen voor de webbrowser uit wanneer u PageScope Web Connection gebruikt.

Referentie
- Het wijzigen van de cacheinstellingen vereist beheerdersbevoegdheden.

1 Druk in de werkbalk van de webbrowser op [Menu].

2 Druk op [Beheerder].

3 Voer het beheerderwachtwoord in en druk vervolgens op [OK].

4 Druk op het tabblad [Instellingen] en selecteer [Cache].

5 Schakel het selectievakje [Cache gebruiken] uit en druk vervolgens op [OK].

5.1.2 Toegang

Start de webbrowser en geeft vervolgens het IP-adres op van de MFP die moet worden gebruikt.

1 Druk in de werkbalk van de webbrowser op [Adres].

2 Druk op het invoerformulier om het toetsenbordscherm weer te geven.

3 Voer het IP-adres van de te gebruiken MFP in en druk vervolgens op [OK].

4 Druk op [OK] of [Openen in Nieuw venster].

Het venster PageScope Web Connection wordt geopend.
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Referentie
- Als u in de instellingen van de webbrowser hebt ingesteld dat u geen cookies wilt ontvangen, verschijnt 

het scherm van PageScope Web Connection niet. Raadpleeg pagina 4-18 voor meer informatie over 
het configureren van de cookie-instellingen.

- Als u het scherm weergeeft voor het invoeren van het adres, ziet u de URL van de pagina die wordt 
weergegeven. Om de momenteel weergegeven URL te verwijderen, geeft u het toetsenbordscherm 
weer en druk op [Verwdr.]. Druk op C (wissen) op het bedieningspaneel om alle URL-gegevens te 
verwijderen.
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5.2 Schermcomponenten

Het scherm van PageScope Web Connection is opgebouwd zoals hieronder weergegeven.

Nr. Naam Beschrijving

1 Logo KONICA 
MINOLTA

Druk op het logo om naar de website van KONICA MINOLTA (ht-
tp://www.konicaminolta.com/) te gaan.

2 Logo PageScope 
Web Connection

Druk op het logo om de versiegegevens van PageScope Web Connec-
tion weer te geven.

3 Aanmeldingsnaam 
van de gebruiker

Toont het pictogram van de huidige modus en de naam van de gebruiker 
die is aangemeld (Openbare, geregistreerde gebruiker of account).

4 [Logout] Druk op deze knop om u af te melden van de huidige modus.

5 Weergave inhoud Toont de inhoud van PageScope Web Connection.

3 4

5

1
2
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5.3 Aanmelden en afmelden

Als u hebt ingesteld om de gebruikersauthenticatie of gebruikersregistratie uit te voeren op de MFP, 
verschijnt het aanmeldingsscherm nadat PageScope Web Connection wordt weergegeven.

Referentie
- Als de gebruikersauthenticatie of gebruikersregistratie niet wordt uitgevoerd op de MFP, verschijnt het 

scherm met de melding dat u bent aangemeld als een openbare gebruiker.
- Om PageScope Web Connection te gebruiken met de Webbrowser die in de MFP is geïnstalleerd, is 

de beheerderfunctie niet beschikbaar.

5.3.1 Aanmelden

Selecteer of u wilt aanmelden als openbare gebruiker of als geregistreerde gebruiker. Als Externe 
serverauthenticatie is geselecteerd, kies dan voor een External Authentication Server.

Voer de gewenste informatie in en druk op [Login]. Selecteer, indien nodig, een weergavetaal.

Referentie
- De gebruikersboxen die toegankelijk zijn, verschillen afhankelijk van de aangemelde gebruiker of 

gebruikersregistratie.

5.3.2 Afmelden

Druk bovenaan rechts op het scherm op [Logout] om een scherm weer te geven waarin het afmelden moet 
worden bevestigd. Druk op [OK]. Het aanmeldingsscherm wordt opnieuw weergegeven.
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5.4 De gebruikersboxfunctie gebruiken

Om PageScope Web Connection te gebruiken via de webbrowser die in de MFP is geïnstalleerd, worden 
de volgende bewerkingen beschikbaar als Gebruikersboxfuncties.
- Documenten bewerken in de gebruikersbox op de MFP die wordt gebruikt of op een andere MFP die 

met het netwerk is verbonden.
- Openbare, Persoonlijke en Groepsgebruikersboxen gebruiken als gebruikersboxtypes.
- Een document in de gebruikersbox weergeven, afdrukken en verwijderen.

5.4.1 Gebruikersbox openen

Wanneer u aanmeldt met PageScope Web Connection wordt de lijst weergegeven van gebruikersboxen 
(openbare, persoonlijke en groepsgebruikersboxen) die in de geopende MFP zijn geregistreerd.

[Open User Box]

Selecteer een gewenste gebruikersboxnaam ([User Box Name]) in de gebruikersboxlijst. U kunt ook 
rechtstreeks een gebruikersboxnummer ([User Box Number]) en gebruikersboxwachtwoord ([User Box 
Password]) invoeren en vervolgens op [OK] drukken.

Referentie
- Wanneer u een gebruikersboxnaam ([User Box Name]) selecteert terwijl een wachtwoord is opgegeven 

in de [User Box List], verschijnt een scherm voor het invoeren van het wachtwoord.

[Open User Box]

[User Box List]

Item Beschrijving

[User Box Number] Voer het gebruikersboxnummer in dat moet worden geopend.

[User Box Password] Als een wachtwoord is ingesteld voor de doelgebruikersbox, moet u het 
wachtwoord invoeren.

Item Beschrijving

[Search from Index] Schakel de indexweergave in overeenstemming met de indexen die werden 
geselecteerd bij het maken van een gebruikersbox.

[Page (Display by 
50 cases)]

Wanneer deze machine 50 of meer gebruikersboxen bevat, moet u de ge-
wenste pagina opgeven om de weergave te wijzigen.

User Box List Toont [User Box Number], [User Box Name], [Type] en [Time Stored].
Een sleutelpictogram verschijnt naast de gebruikersboxen waarvoor een 
wachtwoord is opgegeven.
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[File List]

Selecteer een gebruikersbox in [Open User Box]. De basisinformatie van de gebruikersbox wordt 
weergegeven met een lijst van de documenten die zijn opgeslagen in de gebruikersbox.

Item Beschrijving

[Thumbnail View] Geef aan of de miniatuurafbeeldingen van het document moeten worden 
weergegeven.
Instellen op [OFF] voor lijstweergave.

[Specify operation] Selecteer een bewerking.
Raadpleeg pagina 5-9 voor meer informatie.

[Changes the display] Druk op deze knop om het selectievakje [Select] weer te geven naast alle do-
cumenten waarmee de geselecteerde bewerking kan worden uitgevoerd.

[Select] Toont een selectievakje naast alle documenten waarmee de geselecteerde be-
werking kan worden uitgevoerd.

[Thumbnail] Toont miniatuurafbeeldingen van het document.

[Document Name] Toont de naam van het document.

[Number of Originals] Toont het aantal originelen in een document.

[Edit Name] Druk op deze knop om de documentnaam te wijzigen.
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5.4.2 Documentbewerkingen

Een geselecteerd document kan worden afgedrukt of verwijderd.

Een document afdrukken

1 Selecteer [Print] onder [Specify operation] en druk vervolgens op [Changes the display].

Naast alle afdrukbare documenten verschijnt een selectievakje.

2 Schakel het selectievakje in voor het document dat moet worden afgedrukt en druk daarna op [Print 
Setting].
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3 Configureer de nodige instellingen en druk vervolgens op [OK].

% Selecteer in [Page Range] of alle pagina's van het geselecteerde document moeten worden 
afgedrukt of als een paginabereik moet worden afgedrukt.

% In [Change order] kunt u de afdrukvolgorde wijzigen wanneer u meerdere documenten afdrukt.

4 Druk op [Open File].

5 Druk op [Printen].

% Als u op [Weergeven] drukt, verschijnt een PDF-bestand. Druk op  om het weergegeven PDF-
bestand af te drukken.

6 Configureer de afdrukinstellingen en druk vervolgens op [Start] of op de toets Start op het 
bedieningspaneel.

Referentie
- Als de [Functieversie] van de MFP op de bestemming niet [Versie 3] is, drukt u in Stap 4 op [Bestand 

openen] om het PDF-bestand op het paneel weer te geven. Druk op  om het weergegeven PDF-
bestand af te drukken. Om de functieversie van de MFP te controleren, selecteert u 
[Apparaatinformatie] in [Toepassing].
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Een document verwijderen

1 Selecteer [Delete] onder [Specify operation] en druk vervolgens op [Changes the display].

Een selectievakje verschijnt naast de documenten die kunnen worden verwijderd.

2 Schakel het selectievakje in voor het document dat moet worden verwijderd, en klik daarna op de knop 
[Delete].

% Schakel het selectievakje [Check/Uncheck (applied to all the documents)] in om alle documenten te 
selecteren.
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3 Controleer de naam van het document dat u wilt verwijderen en druk vervolgens op [OK].

Het document is verwijderd.
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6 Image Panel

6.1 Overzicht

Image Panel is een nieuwe intuïtieve en gemakkelijk te begrijpen paneelinterface.

Referentie
- Deze functie kan worden gebruikt op de MFP terwijl de i-Option LK-101 v2 is geregistreerd.
- Als [Gebruikersauth./Gebruikersregistratie] ö [Instellingen Scannen naar geautoriseerde map] is 

ingesteld op [Beperken] in [Beheerderinstelling], kan Image Panel niet worden gebruikt.

Functies

Image Panel verdeelt de verwerkingsstroom in drie processen: "een document lezen", "een document 
bewerken" en "een bestemming opgeven". Deze processen kunnen op één scherm worden uitgevoerd. 
Hiermee kunt u de volledige verwerkingsstroom en de lopende bewerkingen betere begrijpen.

Image Panel richt zich op de bediening. Daarom worden de functies die beschikbaar zijn in het Image Panel 
beperkt in vergelijking met het gebruikelijke paneel.

Wanneer de functies My Panel en My Address beschikbaar zijn, kunt u het scherm Image Panel aanpassen 
als een gebruikersspecifiek scherm.

d Referentie

Raadpleeg pagina 9-3 voor details over de functie van My Panel.

Raadpleeg pagina 10-3 voor details over de functie My Address.



Het Image Panel weergeven6

6-4 bizhub 423/363/283/223

6.2

6.2 Het Image Panel weergeven

Druk in het [Menu Toepassing] op [Image Panel] om het eerste scherm van Image Panel weer te geven.

d Referentie

Voor details over het [Menu Toepassing] raadpleegpagina 3-4.
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6.3 Image Panel gebruiken

6.3.1 Schermcomponenten

Het scherm Image Panel bestaat uit het volgende.

Nr. Naam Beschrijving

1 Gebied 
aanmeldings-
informatie

Toont de gebruikersnaam en het pictogram van de gebruiker die momen-
teel is aangemeld.

2 Gebied voor lezen 
gegevens

Scan een document, haal een document op vanaf een gebruikersbox of 
extern geheugen, en verzend gegevens vanaf een mobiele telefoon of 
PDA.

3 Gebied Bureaublad Documenten die in het gebied Gegevens lezen worden gelezen, worden 
weergegeven in miniatuurweergave of lijstweergave. 

4 Schakelen tussen 
de lijstweergave/
afbeeld. weergave

Schakelt de weergave van het bureaubladgebied tussen de lijstweergave 
en de afbeeld. weergave.

5 Zone voor 
meldingen

Toont een extra bericht zoals gebruiksinstructies.

6 Gebied Status Geeft de datum en huidige tijd weer.
Als er een alarm optreedt, verschijnt een alarmpictogram.

7 Gebied bewerkings-
gereedschap

Bewerk de pagina en combineer en wijzig de instellingen van het docu-
ment nadat het is gescand.

8 Schakelen tussen 
de weergave Ver-
zendlade/
Bewerkings-
gereedschap

Schakelt het display tussen de verzendlade en de weergave van het be-
werkingsgereedschap.
Zie pagina 6-19 voor details over de verzendlade.

9 Document-
bestemmings-
gebied

Geef een bestemming op van het leesdocument via [Printen] of [Adressen-
lijst].

61 3 4 5

9

78

2
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6.3.2 Algemene bediening

Het volgende beschrijft de verwerkingsstroom vanaf de verwerking van het lezen van documenten tot het 
verzenden door bewerkingen van het Image Panel weer te geven in deze volgorde: "een document lezen", 
"een document bewerken" en "een bestemming opgeven".

Referentie
- U kunt eerst een bestemming opgeven en vervolgens een document lezen.

Lees of haal een document op In het gebied Gegevens lezen.
• Om een document te scannen, plaatst u het document en drukt u vervolgens op [Scan]. Configureer 

de scaninstellingen zoals vereist en start vervolgens met het lezen van het document. Raadpleeg 
pagina 6-8 voor meer informatie.

• Om een document dat in een gebruikersbox is opgeslagen te gebruiken, selecteert u een gebruikers-
box in [Lijst documentbronnen] en selecteert u vervolgens het document dat u wilt ophalen. Raad-
pleeg pagina 6-9 voor meer informatie.

• Om een document dat in een extern geheugen is opgeslagen te gebruiken, selecteert u [Extern geheu-
gen] in [Lijst documentbronnen] en selecteert u vervolgens het document dat u wilt ophalen. Raad-
pleeg pagina 6-10 voor meer informatie.

• Om gegevens te gebruiken die op een mobiele telefoon of PDA zijn opgeslagen, selecteert u [Mobiel] 
in [Lijst documentbronnen]. Raadpleeg pagina 6-11 voor meer informatie.

Selecteer [Scan] Selecteer [Lijst documentbronnen].

Bewerk het gelezen document in het gebied Bewerkingsgereedschap. Raadpleeg pagina 6-12 voor meer 
informatie.



bizhub 423/363/283/223 6-7

6.3 Image Panel gebruiken 6

Geef een bestemming op van het gelezen document in het gebied Documentbestemming.
• Druk op [Printen] om af te drukken. Raadpleeg pagina 6-16 voor meer informatie.
• Selecteer de bestemming waarnaar het document moet worden verzonden in de [Adressenlijst]. Raad-

pleeg pagina 6-17 voor meer informatie.
• Om gegevens op te slaan in het externe geheugen drukt u op [Extern geheugen] in het scherm Adres-

senlijst. Raadpleeg pagina 6-18 voor meer informatie.

Selecteer [Printen]. Selecteer [Adressenlijst]

Als u een adres opgeeft, verschijnt de verzendlade. Raadpleeg pagina 6-19 voor meer informatie.

Druk op Start om het document te verzenden.
• Om gegevens vanaf een mobiele telefoon of PDA 

te verzenden, drukt u op Start om een PIN-code 
weer te geven. Voer de PIN-code in de mobiele te-
lefoon of PDA in om gegevens naar de MFP te ver-
zenden. De gegevens worden verzonden naar de 
opgegeven bestemming. Raadpleeg pagina 6-21 
voor meer informatie.
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6.3.3 Een document lezen

Scan een document, haal een document op vanaf een gebruikersbox of extern geheugen, en verzend 
gegevens vanaf een mobiele telefoon of PDA.

Een document scannen

Druk op [Scan] om het scherm Scaninstelling weer te geven. Configureer de scaninstellingen zoals vereist en 
druk vervolgens op [Scan].

Referentie
- U kunt slechts één document scannen.

Item Beschrijving

[Origineeltype] Stel de afbeeldingskwaliteit in op [Tekst], [Tekst/foto], [Foto], [Dot matrix origi-
neel] of [Gekop. papier] in overeenstemming met de inhoud van het origineel 
dat moet worden gescand.

[Enkelz./Dubbelz.] Selecteer om een enkelzijdig of dubbelzijdig origineel te scannen.

[Resolutie] Stel de scanresolutie in op [200 e 100dpi (Standaard)], [200 e 200dpi (Fijn)], 
[300 e 300dpi], [400 e 400dpi (Superfijn)] en [600 e 600dpi (Ultrafijn)].

[Bestandstype] Selecteer een bestandstype. U hebt de keuze uit [PDF], [Compact PDF], [TIFF], 
[JPEG], [XPS] en [Compact XPS].
Selecteer of de volledig gescande pagina's als één bestand moeten worden 
opgeslagen of als een bestand in een opgegeven aantal pagina's moet worden 
gesplitst om gegevens op te slaan. U kunt [Meerdere pagina's] niet selecteren 
als [JPEG] is geselecteerd als bestandstype.
Om gesplitste bestanden te verzenden door ze aan een e-mail toe te voegen, 
geeft u [Methode e-mailbijlage] op. Selecteer [Alle best.verzonden één (1) 
e-mail] om alle gesplitste bestanden aan één e-mail toe te voegen. Selecteer 
[Eén (1) bestand per e-mail] om een e-mailbericht voor elk gesplitst bestand te 
verzenden.
Wanneer u [Compact PDF] selecteert als bestandstype, kunt u [Omtreklijn 
PDF] opgeven.
Als i-Option LK-102 is geregistreerd in de MFP en u [PDF] of [Compact PDF] 
selecteert voor het bestandstype, kunt u [Codering] en [PDF-documenteigen-
schappen] opgeven. Zie pagina 7-3 voor details over de functie.
Als i-Option LK-105 is geregistreerd in de MFP en u [PDF] of [Compact PDF] 
selecteert voor het bestandstype, kunt u [Doorzoekbare PDF] opgeven. Zie 
pagina 8-3 voor details over de functie.

[Densiteit] Pas de densiteit voor het scannen aan.

[Kleur] Stel de scankleur in op [Auto kleur], [Full color], [Grijswaarden] of [Zwart].

[Documentnaam] Geef de documentnaam op.

[Afzonderl. scan] Druk op deze knop om het scannen van het document in meerdere bewerkin-
gen te splitsen. Dit is handig voor de volgende gevallen.
• Wanneer een document teveel pagina's bevat en niet in de ADF kan wor-

den geladen
• Wanneer originelen op de glasplaat worden geplaatst
• Wanneer enkelzijdige en dubbelzijdige originelen zijn gemengd
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Ophalen vanaf een gebruikersbox

Selecteer een gebruikersbox in [Lijst documentbronnen] om het scherm Document gebruiken weer te geven. 
Selecteer een document dat moet worden opgehaald en druk vervolgens op [OK].

Referentie
- Als er een wachtwoord is opgegeven voor de geselecteerde gebruikersbox, verschijnt het scherm voor 

de wachtwoordinvoer. Voer het wachtwoord in.
- Er kan slechts één gebruikersbox worden geselecteerd.
- U kunt maximaal 10 documenten per keer ophalen vanaf een gebruikersbox.
- Als een gebruikersbox is opgegeven als een bestemming, kunt u slechts één document ophalen.
- U kunt de gebruikersbox waarvan u het document hebt opgehaald, niet opgeven als de bestemming.

Item Beschrijving

[Naam bewerken] Druk op deze knop om de naam van het geselecteerde document te wijzigen.

[Document details] Druk op deze knop om de gedetailleerde informatie te controleren of een voor-
beeldafbeelding van het geselecteerde document weer te geven.
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Een document ophalen vanaf een extern geheugen

Selecteer [Extern geheugen] in [Lijst documentbronnen] om de lijst met documenten die in het externe 
geheugen zijn opgeslagen, weer te geven. Selecteer een document dat moet worden opgehaald en druk 
vervolgens op [OK].

Referentie
- Om een document van een extern geheugen op te halen, moet u de volgende instellingen configureren 

in de MFP, afhankelijk van het doel van het document dat moet worden gebruikt.
– Om een opgehaald document af te drukken, stelt u [Document afdrukken] in op ö [AAN] in ö 

[Beheerderinstelling] ö [Systeeminstellingen], [Gebruikerboxinstellingen], [Extern geheugen Functie-
instellingen]. Om daarnaast ook de gebruikersauthenticatie uit te voeren, stelt u via [Beheerder-
instelling] ö [Gebruikersauthenticatie/Gebruikersregistratie] ö [Gebruikersauthenticatie-instellingen] 
ö [Gebruikersregistratie], het item [Functie permissie] ö [Printen] in op [Toestaan] voor elke gebruiker.

– Om een opgehaald document op te slaan in een gebruikersbox, stelt u [Documentscan Extern 
geheugen] in op ö [AAN ] in ö [Beheerderinstelling] ö [Systeeminstellingen], 
[Gebruikerboxinstellingen], [Extern geheugen Functie-instellingen]. Om daarnaast ook de 
gebruikersauthenticatie uit te voeren, stelt u via [Beheerderinstelling] ö 
[Gebruikersauthenticatie/Gebruikersregistratie] ö [Gebruikersauthenticatie-instellingen] ö 
[Gebruikersregistratie], het item [Functie permissie] ö [Documentscan Extern geheugen] in op 
[Toestaan] voor elke gebruiker.

- De beschikbare bestandsindelingen zijn PDF, TIFF, JPEG en XPS.
- Er kunnen maximaal 200 documenten worden opgehaald vanaf een extern geheugen.
- Om een map te openen, selecteert u de map die u wilt openen en drukt u vervolgens op de knop 

[Openen].
- U kunt geen JPEG-document samen met een andere indeling opgeven.
- Als een document van een extern geheugen is opgehaald, kunt u het document niet lezen via [Scan] of 

[Lijst documentbronnen].
- U kunt [Printen] of een gebruikersbox alleen opgeven als bestemming van een document dat van het 

externe geheugen is opgehaald. U kunt ook slechts één gebruikersbox als bestemming opgeven. Om 
een document in een gebruikersbox op te slaan, moet u een gebruikersbox maken en deze vooraf in 
het adresboek registreren. 

- Als een andere optie dan Gebruikersbox is opgegeven als bestemming, kunt u [Extern geheugen] niet 
selecteren.
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Met gegevens die zijn opgeslagen in een mobiele telefoon of PDA

Selecteer [Mobiel] in [Lijst documentbronnen]. Wanneer u [Mobiel/PDA] selecteert en op [OK] drukt, wordt 
een pictogram van een mobiele telefoon weergegeven op het bureaublad.

<Specificatie van communicatie met een mobiele telefoon of PDA>

Referentie
- Om de MFP aan te sluiten op een mobiele telefoon of PDA, moet u de optionele Lokale interfacekit 

EK-605 in de MFP installeren. Configureer daarnaast de volgende instellingen in de MFP.
– Stel [Beheerderinstelling] ö [Netwerkinstellingen] ö [Bluetooth-instelling] in op [Inschakelen]. Stel ook 

[Beheerderinstelling] ö [Systeemconnectie] ö [Mobiele tel./PDA-instelling] in op [Toestaan].
– Om daarnaast ook de gebruikersauthenticatie uit te voeren, stelt u via [Beheerderinstelling] ö 

[Gebruikersauthenticatie/Gebruikersregistratie] ö [Gebruikersauthenticatie-instellingen] ö 
[Gebruikersregistratie], het item [Functie permissie] ö [Mobiele tel./PDA] in op [Toestaan] voor elke 
gebruiker.

- Als [Mobiel/PDA] is geselecteerd, kunt u geen document lezen met [Scan] of [Lijst documentbronnen].
- U kunt alleen [Printen] of een gebruikersbox opgeven als bestemming voor het verzenden van gegevens 

vanaf een mobiele telefoon of PDA. U kunt ook slechts één gebruikersbox als bestemming opgeven. 
Om een document in een gebruikersbox op te slaan, moet u een gebruikersbox maken en deze vooraf 
in het adresboek registreren. 

- Als een andere optie dan [Printen] of een gebruikersbox is opgegeven als bestemming, kunt u [Mobiel] 
niet selecteren.

- Deze machine ondersteunt RepliGo versie 2.1.0.9.
- Om een XHTML-bestand af te drukken, moet u, aangezien een gekoppeld bestand wordt opgehaald 

met de WebDAV-clientfunctie, de volgende instellingen vooraf configureren in de MFP.
– Stel [Beheerderinstelling] ö [Netwerkinstellingen] ö [WebDAV-instellingen] ö [WebDAV client-

instellingen] in op [AAN].
– Om een verbinding te maken via een proxy, registreert u een proxyserver in [Proxy serveradres] van 

[WebDAV client-instellingen]. Stel daarnaast [Gebruikersinstellingen] ö [Mobiele tel./PDA-instelling] ö 
[Gebruik van proxyserver ] in op [Ja].

– Geef in [Gebruikersinstellingen] ö [Mobiele tel./PDA-instelling] ö [Melding fout koppeling bestand], 
de bewerking voor de machine op die moet worden uitgevoerd wanneer het niet mogelijk is het 
gekoppelde bestand op te halen.

Item Specificaties

Communicatie-
protocol

Bluetooth ver. 2.0 + EDR

Ondersteunend profiel OPP/BPP/SPP

Ondersteunend 
bestandstype

PDF/CPDF/XPS/CXPS/TIFF/JPEG/XHTML/RepliGo

Ondersteuning 
XHTML-bestand

Tekencode: UTF-8, Shift-JIS, ISO-8859
Uitbreiding van koppelingsbestand: JPEG, JPG, PNG
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d Referentie

Details over het verzenden van gegevens vanaf een mobiele telefoon of PDA, vindt u op pagina 6-21.

De functie om de MFP te verbinden met een mobiele telefoon of PDA is beschikbaar, zelfs als de licentiekit 
niet is geregistreerd. Raadpleeg de [handleiding Gebruikersboxbewerkingen] en [Afdrukbewerkingen].

6.3.4 Het document bewerken

Het gelezen document bewerken.

Referentie
- Wanneer u gegevens gebruikt die in een mobiele telefoon of PDA zijn opgeslagen, kunt u de voorbeeld-

afbeelding niet controleren of de gegevens niet bewerken.

[Voorbeeld]

Druk op deze knop om de gedetailleerde informatie te controleren of een voorbeeldafbeelding van het 
geselecteerde document weer te geven.

Referentie
- De functie [Voorbeeld] is niet beschikbaar voor een document dat wordt opgehaald vanaf een extern 

geheugen.
- Voor een gecombineerd document is de voorbeeldfunctie alleen beschikbaar voor het eerste 

document.
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[Document/pagina] - [Document bewerken]

De pagina's van een geselecteerd document bewerken.

U kunt de pagina die in de verkeerde richting is gescand, draaien of u kunt een onnodige pagina verwijderen. 
Voor een document dat uit meerdere pagina's bestaat kunt u de pagina's verplaatsen om de paginavolgorde 
te wijzigen. U kunt ook een voorbeeld van de pagina's weergeven om de inhoud van de pagina te controleren.

Referentie
- Als u meerdere documenten hebt geselecteerd, is de functie voor het bewerken van de paginaniet 

beschikbaar.
- Als u een gecombineerd document hebt geselecteerd, is de functie voor het bewerken van de pagina

niet beschikbaar.

Item Beschrijving

[Oneven pagina] Druk op deze knop om de oneven pagina te selecteren.

[Even pagina] Druk op deze knop om de even pagina te selecteren.

[Voorbeeld/instellen 
bereik]

Druk op deze knop om een voorbeeld van de pagina weer te geven.

[Pagina verwijderen] Druk op deze knop om de geselecteerde pagina te verwijderen.

[Pagina draaien] Druk op deze knop om de geselecteerde pagina te draaien.
De toegelaten draaihoeken zijn: 90 graden links, 90 graden rechts en 
180 graden.

[Pagina verplaatsen] Druk op deze knop om de volgorde te wijzigen door de geselecteerde pagina 
te verplaatsen.
Tijdens het controleren van de miniatuurafbeeldingen kunt u de verplaatsings-
positie selecteren.
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[Document/pagina] - [Documenten combineren]

Combineer geselecteerde meerdere documenten. U kunt [Verplaats] gebruiken om de combinatievolgorde te 
wijzigen.

Referentie
- U kunt [Printen] of [Adressenlijst] alleen selecteren als een bestemming van een gecombineerd 

document.
- U kunt maximaal 10 documenten tegelijk combineren.
- U kunt geen gescand document combineren met een document dat van een gebruikersbox is 

opgehaald.
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[Document/pagina] - [Documentinst.]

Configureer de instellingen voor het verzenden van het geselecteerde document.

U kunt de resolutie, het bestandstype en de kleurinstelling van het document wijzigen.

Referentie
- Als u meerdere documenten hebt geselecteerd, is de functie voor de documentinstelling niet 

beschikbaar.
- Als u een document hebt geselecteerd dat vanaf een extern geheugen is opgehaald, is de functie voor 

het instellen van het document niet beschikbaar.

[Terug naar Scanbest.]

Druk op [Terug naar Scanbest.] om het geselecteerde document te herstellen naar de bronlocatie.
- Het gescande document wordt verwijderd van de MFP.
- Het document dat van een gebruikersbox is opgehaald, wordt teruggezet in de brongebruikersbox.

Item Beschrijving

[Resolutie] Stel de scanresolutie in op [Instellingen bij opslaan], [200 e 100dpi (Stan-
daard)], [200 e 200dpi (Fijn)], [300 e 300dpi], [400 e 400dpi (Superfijn)] en 
[600 e 600dpi (Ultrafijn)].

[Bestandstype] Stel de bestandsindeling voor het verzenden van gegevens in op [PDF], [Com-
pact PDF], [TIFF], [JPEG], [XPS] en [Compact XPS].
Selecteer of de volledig gescande pagina's als één bestand moeten worden 
opgeslagen of als een bestand in een opgegeven aantal pagina's moet worden 
gesplitst om gegevens op te slaan. U kunt [Meerdere pagina's] niet selecteren 
als [JPEG] is geselecteerd als bestandstype.
Om gesplitste bestanden te verzenden door ze aan een e-mail toe te voegen, 
geeft u [Methode e-mailbijlage] op. Selecteer [Alle best.verzonden één (1) 
e-mail] om alle gesplitste bestanden aan één e-mail toe te voegen. Selecteer 
[Eén (1) bestand per e-mail] om een e-mailbericht voor elk gesplitst bestand te 
verzenden.
Wanneer u [Compact PDF] selecteert als bestandstype, kunt u [Omtreklijn 
PDF] opgeven.
Als i-Option LK-102 is geregistreerd in de MFP en u [PDF] of [Compact PDF] 
selecteert voor het bestandstype, kunt u [Codering] en [PDF-documenteigen-
schappen] opgeven. Zie pagina 7-3 voor details over de functie.
Als i-Option LK-105 is geregistreerd in de MFP en u [PDF] of [Compact PDF] 
selecteert voor het bestandstype, kunt u [Doorzoekbare PDF] opgeven. Zie 
pagina 8-3 voor details over de functie.

[Kleur] Stel de scankleur voor het verzenden van gegevens in op [Bestaande kleurin-
stelling gebruiken], [Full color], [Grijswaarden] of [Zwart].
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6.3.5 Een bestemming opgeven

Geef een bestemming op voor het gelezen document.

Afdrukken

Druk op [Printen] om de gegevens direct vanaf de MFP af te drukken. Configureer de afdrukinstellingen en 
druk vervolgens op [OK].

Referentie
- Als u meerdere documenten hebt gescand, is de functie voor de afdrukinstelling niet beschikbaar.
- Wanneer u een gecombineerd document afdrukt, zijn [Combineren] en [Zoom] niet beschikbaar.
- Wanneer u een document met een geïntegreerd wachtwoord afdrukt met de functie Wachtwoordkopie, 

kunt u [Combineren] of [Zoom] niet opgeven. Raadpleeg de [handleiding Kopieerbewerkingen] voor 
details over de functie Wachtwoordkopie.

- Wanneer u een document afdrukt dat vanaf een extern geheugen is opgehaald, zijn de functies 
[Combineren] en [Zoom] niet beschikbaar.

- Wanneer u een document in JPEG-, XPS- of Compact XPS-indeling dat vanaf een extern geheugen is 
opgehaald, wilt afdrukken, is de functie [2-zijdig] niet beschikbaar. Nieten en Perforeren zijn evenmin 
beschikbaar voor de instelling [Afwerking].

- Wanneer u gegevens afdrukt die zijn opgeslagen op een mobiele telefoon of PDA, kunt u alleen 
de afdrukinstellingen controleren. Om de afdrukinstellingen te wijzigen, selecteert u [Gebruikers-
instellingen] ö [Mobiele tel./PDA-instelling] ö [Printen].

Item Beschrijving

[Kopieën:] Gebruik de cijfertoetsen om het aantal af te drukken kopieën op te geven.

[Printen] Selecteer of in dubbelzijdige modus moet worden afgedrukt.

[Afwerking] Druk op deze knop om instellingen te configureren voor het sorteren, groepe-
ren, nieten of perforeren.

[Combineren] Druk op deze knop om op te geven of pagina's moeten worden gecombineerd.
U kunt meerdere pagina's van het document combineren en afdrukken op één 
enkele pagina.

[Zoom] Druk op deze knop om een zoomfactor voor het document op te geven.

[Doorlopend 
afdrukken]

Deze functie is beschikbaar wanneer u gecombineerde documenten afdrukt in 
de 2-zijdige afdrukfunctie.
Wanneer u meerdere documenten combineert, worden ze ononderbroken af-
gedrukt. Wanneer u afdrukt met de 2-zijdige functie en het document eindig 
op de voorzijde van een vel papier, moet u selecteren of u de afdruk van het 
volgende document op de rugzijde van het vel wilt starten of op de voorzijde 
van een nieuw vel.
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Referentie
- De instelwaarde voor [Afwerking] verschilt afhankelijk van de optie die is geïnstalleerd.
– De nietinstellingen zijn alleen beschikbaar als de optionele afwerkingseenheid is geïnstalleerd.
– De perforeerinstellingen zijn alleen beschikbaar als de perforeereenheid is geïnstalleerd op de optionele 

afwerkingseenheid.
- [Doorlopend afdrukken] wordt weergegeven wanneer meerdere documenten worden gecombineerd 

met het bewerkingsgereedschap. Daarna wordt [Printen] geselecteerd als bestemming.

Bestemmingen opgeven

Selecteer in [Adressenlijst] een adres waarnaar u een document wilt verzenden.

Druk op het tabblad [Zoeken] om de snelkiesbestemmingen die in de hoofdeenheid zijn geregistreerd, te 
raadplegen. Druk op het tabblad [Groep] om de groepslijst die in de hoofdeenheid is geregistreerd, te 
raadplegen.

Referentie
- Als u meerdere documenten hebt gelezen, is de gebruikersboxfunctie niet beschikbaar.
- Als de functie [Mijn adres] beschikbaar is, kunt u op Mijn adres drukken om Mijn adresboek weer te 

geven. Raadpleeg pagina 10-3 voor details over de functie van My Address.
- Als u een adres hebt opgegeven, kunt u de verzendlade controleren door op [Adreslade controleren/

Instelling extern adres] te drukken.
- De e-mailadressen waarvoor een certificaat is geregistreerd, worden weergegeven met een 

sleutelpictogram.
- U kunt alleen Gebruikersboxen opgeven als een adresboekbestemming van een document dat is 

opgehaald van een extern geheugen of van een document dat is opgeslagen op een mobiele telefoon 
of PDA.
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Een document opslaan in een extern geheugen

Selecteer [Extern geheugen] in [Adressenlijst] en druk op [OK].

Referentie
- Om gegevens in een extern geheugen op te slaan, [Document opslaan] in op ö [AAN] in ö [Beheerder-

instelling] ö [Systeeminstellingen], [Gebruikerboxinstellingen], [Extern geheugen Functie-instellingen]. 
Om daarnaast ook de gebruikersauthenticatie uit te voeren, stelt u via [Beheerderinstelling] ö 
[Gebruikersauthenticatie/Gebruikersregistratie] ö [Gebruikersauthenticatie-instellingen] ö 
[Gebruikersregistratie], het item [Functie permissie] ö [Opslaan naar extern geheugen] in op [Toestaan] 
voor elke gebruiker.

- Als [Printen] of een bestemming is opgegeven als bestemming, kunt u [Extern geheugen] niet 
selecteren.
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6.3.6 De verzendlade controleren

Verzendlade

Als u een adres opgeeft, verschijnt de verzendlade. De verzendlade toont het pictogram van de bestemming 
die u hebt opgegeven.

Nr. Naam Beschrijving

1 Pictogram 
Best.inst.

Druk op het pictogram voor Best.inst. om het scherm Verzenden naar con-
troleren weer te geven waarin u de lijst moet opgegeven bestemmingen 
kunt controleren.

2 Bestemmings-
pictogram

Toont de pictogrammen voor de bestemmingen.
Druk op het pictogram voor de gewenste bestemming om het scherm Ver-
zenden naar controleren weer te geven waar u de gedetailleerde informatie 
over de bestemming kunt controleren.

1 2
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[TX-lade controleren]

Druk op het pictogram van de verzendlade om het scherm Verzenden naar controleren weer te geven waarin 
u de lijst moet opgegeven bestemmingen kunt controleren.

Als een e-mailadres is opgegeven als een bestemming, kunt u de instellingen opgeven voor de 
e-mailcodering en voor het toevoegen van een digitale handtekening.

Referentie
- Om een e-mailbericht te coderen en een digitale handtekening toe te voegen met S/MIME, stelt u 

[Beheerderinstelling] ö [Netwerkinstelling] ö [E-mailinstellingen] ö [S/MIME communicatie-
instellingen] in op [AAN].

- Om een e-mail te coderen, moet een certificaat in het e-mailadres zijn geregistreerd.
- Om een digitale handtekening toe te voegen aan een e-mailbericht, moet het apparaatcertificaat in de 

MFP zijn geregistreerd. Stel ook [Beheerderinstelling] ö [Netwerkinstelling] ö [E-mailinstellingen] ö 
[S/MIME communicatie-instellingen] ö [Digitale handtekening] in op [Altijd ondertek.] of [Select. bij 
verz.]. Raadpleeg de [handleiding Netwerkbeheerder] voor meer informatie.

Item Beschrijving

[Externe adres-
instellingen]

Druk op deze knop om de instellingen te configureren voor de e-mailcodering 
op basis van S/MIME en een gekoppelde digitale handtekening.
Deze instelling is beschikbaar wanneer [AAN] is geselecteerd voor [S/MIME-
communicatie-instellingen] onder [Beheerderinstellingen] en wanneer E-mail is 
geselecteerd.

[Detail] Druk op deze knop om de gedetailleerde informatie van het adres te controle-
ren.

[Verwdr.] Druk op deze knop om het geselecteerde adres te verwijderen.
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6.3.7 Gegevens verzenden vanaf een mobiele telefoon of PDA

Wanneer u een bestemming selecteert en op Start drukt, wordt de PIN-code op het bedieningspaneel 
weergegeven.

Geef de gegevens die u wilt gebruiken en de MFP op om gegevens in de mobiele telefoon of PDA te 
verzenden. Voer de PIN-code in om gegevens te verzenden naar de MFP.

Referentie
- U kunt alleen [Printen] of een gebruikersbox opgeven als bestemming voor het verzenden van gegevens 

vanaf een mobiele telefoon of PDA. U kunt ook slechts één gebruikersbox als bestemming opgeven. 
Om een document in een gebruikersbox op te slaan, moet u een gebruikersbox maken en deze vooraf 
in het adresboek registreren. 

– Raadpleeg de [handleiding Boxbewerkingen] voor meer informatie over het maken van een gebruikers-
box.

– Raadpleeg de [handleiding Netwerkscan-/fax-/netwerkfaxbewerkingen] voor meer informatie over het 
registreren van een bestemming in het adresboek.

- Meer details over het gebruik van een mobiele telefoon of PDA, vindt u in de handleiding van de mobiele 
telefoon of PDA.

- De communicatiesnelheid kan dalen of de communicatie kan worden onderbroken door obstakels, de 
signaalkwaliteit, magnetische velden of statische elektriciteit.

- Documenten en afbeeldingsgegevens worden mogelijk niet correct verzonden, afhankelijk van de 
beveiligingsinstelling van de mobiele telefoon of PDA.
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6.4 Een foto registreren in het adresboek

In de Webbrowser van uw computer kunt u PageScope Web Connection gebruiken om fotogegevens toe 
te voegen aan de geregistreerde snelkiesbestemmingen.

De geregistreerde fotogegevens worden toegepast op de [Adressenlijst] van het Image Panel.

d Referentie

Voor meer informatie over de PageScope Web Connection, raadpleeg de [handleiding Netwerkbeheerder].

6.4.1 Specificaties fotogegevens

De specificaties voor registreerbare fotogegevens worden hieronder weergegeven.

Referentie
- Fotogegevens worden niet vergroot of verkleind tijdens het registreren van fotogegevens.

Item Specificaties

Bestandstype BMP-indeling, 24-bits kleur, niet gecomprimeerd

Afbeeldingsformaat 48 e 48 pixels

Grootte 6.966 bytes
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6.4.2 Fotogegevens registreren

Fotogegevens registreren door PageScope Web Connection te bedienen vanaf de webbrowser op uw 
computer.

Referentie
- Om fotogegevens toe te voegen aan het adresboek, moet u vooraf snelkiesbestemmingen registreren.
- Wanneer de functie My Address beschikbaar is, kunt u fotogegevens toevoegen aan de snelkies-

bestemmingen in My Address Book.
- Fotogegevens kunnen alleen in My Address Book worden geregistreerd wanneer u zich aanmeldt als 

een geregistreerde gebruiker.

1 Aanmelden bij de gebruikersfunctie of beheerdersfunctie.

2 Selecteer [Store Address].

3 Selecteer [Photo/Icon].

4 Selecteer de snelkiesbestemming waaraan u de fotogegevens wilt toevoegen en klik vervolgens op 
[Edit].

% Wanneer de fotogegevens zijn geregistreerd, wordt [Photo/Icon] in [Foto] weergegeven.
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5 Selecteer [Register Photo].

6 Klik op [Browse] en geef vervolgens de map op waar de fotogegevens die u wilt toevoegen, zijn 
opgeslagen.

7 Druk op [OK].

De fotogegevens worden toegevoegd aan de snelkiesbestemming.
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6.5 Image Panel aanpassen

Wanneer de functies My Panel en My Address beschikbaar zijn, kunt u het scherm Image Panel aanpassen 
als een gebruikersspecifiek scherm.

Om het scherm Image Panel aan te passen, is de volgende voorwaarden vereist.
- De functies My Panel en My Address zijn beschikbaar op de MFP.
- Voer de gebruikersauthenticatie uit en meldt u vervolgens aan als een geregistreerde gebruiker.

d Referentie

Raadpleeg pagina 9-3 voor details over de functie van My Panel.

Raadpleeg pagina 10-3 voor details over de functie My Address.

6.5.1 Het gebied Gegevens lezen aanpassen

Snelkoppelingspictogrammen voor vaak gebruikte gebruikersboxen kunnen worden geregistreerd in het 
gebied Gegevens lezen.

1 Druk in [Gegevensbron] op [Lijst documentbronnen].

2 Druk op [Basisscherm aanpassen].

3 Selecteer de gebruikersbox die u wilt registreren in het basisscherm en selecteer de locatie in het 
gebied Gegevens lezen.

% Als u een locatie hebt geselecteerd die al in het basisscherm is geregistreerd, worden de gegevens 
overschreven.

% U kunt geen Gebruikersbox die al in het basisscherm is geregistreerd, registreren op een andere 
locatie in het basisscherm.
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4 Druk op [OK].

Er wordt een snelkoppelingspictogram geregistreerd.

6.5.2 Het gebied Documentbestemming aanpassen

Snelkoppelingspictogrammen voor vaak gebruikte bestemmingen kunnen worden geregistreerd in het 
gebied Documentbestemming.

1 Druk op [Adressenlijst] in het gebied [Gegevensbest.].

2 Druk op [Basisscherm aanpassen].

3 Selecteer de bestemming die u wilt registreren in het basisscherm en selecteer de locatie in het gebied 
Documentbestemming.

% Als u een locatie hebt geselecteerd die al in het basisscherm is geregistreerd, worden de gegevens 
overschreven.

% U kunt geen bestemming die al in het basisscherm is geregistreerd, registreren op een andere 
locatie in het basisscherm.
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4 Druk op [OK].

Er wordt een snelkoppelingspictogram geregistreerd.

6.5.3 Een geregistreerd snelkoppelingspictogram verwijderen

1 Druk op [Basisscherm aanpassen].

2 Selecteer een pictogram dat u wilt verwijderen.

3 Druk op [Verwijderen].

4 Druk op [OK].

Het snelkoppelingspictogram wordt verwijderd.
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7 PDF-verwerkingsfunctie

7.1 Overzicht

Met de PDF-verwerkingsfunctie kunt u het beveiligingsniveau opgeven voor het distribueren van het 
gescande document en een document dat in een gebruikersbox is opgeslagen, zoals door het coderen 
van een document of door het toevoegen van een digitale handtekening zoals vereist.

Referentie
- Deze functie kan worden gebruikt op de MFP waarop de i-Option LK-102 is geregistreerd.

Beschikbare bewerkingen met de PDF-verwerkingsfunctie

Met de PDF-verwerkingsfunctie kunt u de volgende bewerkingen uitvoeren.
- De instellingen van de eigenschappen voor het PDF-document configureren wanneer het wordt 

gedistribueerd met de scanfunctie of gebruikersboxfunctie (p. 7-4).
- Een PDF-document coderen met een wachtwoord of digitale ID (openbare sleutel) wanneer het wordt 

gedistribueerd met de scanfunctie of gebruikersboxfunctie (p. 7-5).
- Een digitale handtekening toevoegen wanneer een gecodeerd PDF-document wordt gedistribueerd 

(p. 7-5).
- Een AES-gecodeerd PDF-document kan worden afgedrukt met de directe afdrukfunctie (p. 7-8).

d Referentie

Raadpleeg de [handleiding Netwerkscan/fax/netwerkfaxbewerkingen] voor meer informatie over de 
scanfunctie.

Raadpleeg de [handleiding Boxbewerkingen] voor meer informatie over de gebruikersboxfuncties.
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7.2 PDF-documenteigenschappen

Wanneer u [PDF] of [Compact PDF] selecteert als een bestandstype wanneer u een gescand document of 
een document dat in een gebruikersbox is opgeslagen, distribueert kunt u de instellingen voor de PDF-
documenteigenschappen configureren.

Referentie
- Wanneer u een document opslaat in een gebruikersbox met [Document opslaan] van de Gebruikers-

boxfunctie, kunt u geen instellingen voor de PDF-documenteigenschappen opgeven.
- Wanneer u een document in een gebruikersbox in PDF-indeling verzendt naar een ander apparaat 

met PageScope Web Connection, kunt u de instellingen voor de PDF-documenteigenschappen 
configureren.

Item Beschrijving

[Titel] Als [Nee] is geselecteerd voor [Bestandsnaam toep.] geeft u de titel van het 
PDF-document op (tot 64 tekens).

[Bestandsnaam toep.] Geef op of de bestandsnaam moet worden toegepast als de naam van het 
PDF-document.

[Auteur] Voer de auteur in van het PDF-document (tot 64 tekens).
Wanneer de gebruikersauthenticatie wordt uitgevoerd, wordt de aanmeldings-
naam ingevoerd als de naam van de auteur.

[Onderwerp] Voer de subtitel in van het PDF-document (tot 64 tekens).

[Trefwoorden] Voer de trefwoorden in van het PDF-document (tot 64 tekens).
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7.3 PDF-document coderen en digitale handtekening toevoegen

Wanneer u [PDF] of [Compact PDF] of selecteert als een bestandstype wanneer u een gescand document of 
een document dat in een gebruikersbox is opgeslagen, distribueert kunt u de beveiliging van het PDF-
document verhogen door het te coderen met een wachtwoord of de digitale ID van een gebruiker (openbare 
sleutel).

Wanneer een apparaatcertificaat is geregistreerd in de MFP, kan een PDF-document worden gedistribueerd 
terwijl een digitale handtekening wordt toegevoegd. Het toevoegen van een digitale handtekening certificeert 
de auteur (MFP) van het verzonden document en garandeert dat het document niet werd gewijzigd na het 
ondertekenen.

Referentie
- Wanneer u PageScope Web Connection gebruikt, kunt u de codering uitvoeren en een digitale 

handtekening toevoegen om een document in een gebruikersbox in PDF-indeling te verzenden naar 
een ander apparaat.

- Om een digitale handtekening toe te voegen, is het nodig het PDF-document te coderen met een 
wachtwoord of digitale ID.

7.3.1 Op wachtwoord gebaseerde codering

Om een document te coderen met een wachtwoord, moet u de volgende instellingen opgeven.

Item Beschrijving

[Coderingsdoel] Selecteer een coderingsdoel.
Wanneer u [Andere dan metageg.] selecteert, wordt het item dat is opgegeven 
in [PDF-documenteigenschappen] uitgesloten van het coderingsdoel.
Wanneer u [Andere dan metageg.] selecteert, mag u [Laag] niet selecteren als 
coderingsniveau.

[Coderingstype] Selecteer [Wachtwoord].

[Handtekening] Wanneer een apparaatcertificaat is geregistreerd in de MFP, moet u opgeven 
of een digitale handtekening moet worden toegevoegd.
Raadpleeg de [handleiding Netwerkbeheerder] voor meer informatie over het 
registreren van een apparaatcertificaat in de MFP.

[Coderingsniveau] Selecteer een coderingsniveau.
• [Laag]: RC4-coderingsmethode (40-bits sleutellengte), ondersteund door 

Acrobat 3.0 of later
• [Hoog niveau 1]: RC4-coderingsmethode (128-bits sleutellengte), onder-

steund door Acrobat 5.0 of later
• [Hoog niveau 2]: AES-coderingsmethode (128-bits sleutellengte), onder-

steund door Acrobat 7.0 of later

[Wachtwoord] Voer het wachtwoord in dat vereist is om een PDF-document te openen.
Voer ter bevestiging het wachtwoord tweemaal in.

[Document-
machtigingen]

Voer het wachtwoord in dat vereist is om de documentbevoegdheden te wij-
zigen. Voer ter bevestiging het wachtwoord tweemaal in. Het is niet mogelijk 
hetzelfde wachtwoord te gebruiken als het wachtwoord dat is opgegeven in 
[Wachtwoord].
Nadat u de documentmachtigingen hebt geconfigureerd, drukt u op [Detailin-
stellingen] om de gedetailleerde permissie-instellingen te configureren. De in-
stelwaarden verschillen afhankelijk van het coderingsniveau.
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7.3

[Detailinstellingen]

7.3.2 Op digitale ID gebaseerde codering

Om een document te coderen met een digitale ID van een gebruiker, moet u de volgende instellingen 
configureren.

Item Beschrijving

[Afdrukken 
toegestaan]

Geef op of het afdrukken van een PDF-document wordt toegestaan.
[Lage resolutie] is selecteerbaar wanneer [Hoog niveau 1] of [Hoog niveau 2] is 
geselecteerd voor Coderingsniveau.

[Kopiëren van tekst, 
afb. en overig mogelijk]

Geef op of het kopiëren van tekst, afbeeldingen en overige inhoud al dan niet 
wordt ingeschakeld.

[Wijzigen toegestaan] Geef het machtigingsniveau op dat betrekking heeft op het aanbrengen van 
wijzigingen aan een PDF-document.
• Selecteer [Pagina's invoegen/verw./draaien] om de pagina in te voegen, te 

verwijderen of te draaien. Configureer deze instelling voor het coderen op 
een hoger beveiligingsniveau.

• Selecteer [Invullen van formuliervelden en ondertekening] om informatie in 
het formulier in te vullen en een digitale handtekening toe te voegen. Con-
figureer deze instelling voor het coderen op een hoger beveiligingsniveau.

• Selecteer [Annotaties maken, tekst in formuliervelden en ondertekenen] 
om opmerkingen toe te voegen, informatie in het formulier in te voeren en 
een digitale handtekening toe te voegen.

• Selecteer [Pagina-opmaak, tekst in formuliervelden en ondertekenen] om 
de pagina in te voegen, te verwijderen of te draaien, informatie in het for-
mulier in te voeren en een digitale handtekening toe te voegen. Configureer 
deze instelling voor het coderen op een lager beveiligingsniveau.

• Selecteer [Alles behalve extractie pagina's] om een document te bewer-
ken, het formulierveld maken en informatie in dit veld invoeren, opmerkin-
gen toevoegen en een digitale handtekening toevoegen.

Item Beschrijving

[Coderingsdoel] Selecteer een coderingsdoel.
Wanneer u [Andere dan metageg.] selecteert, wordt het item dat is opgegeven 
in [PDF-documenteigenschappen] uitgesloten van het coderingsdoel.

[Coderingstype] Selecteer [Digitale ID].
Selecteer [Digitale ID] om het scherm voor het selecteren van bestemmingen 
weer te geven. Het scherm voor het selecteren van een adres tont een lijst met 
e-mailadressen met geregistreerde digitale ID's voor S/MIME-verzendingen. 
Geef een digitale ID op die moet worden gebruikt voor de codering door een 
e-mailadres te selecteren.
Wanneer u [Idem als bestemming] selecteert, wordt de digitale ID van het 
adres gebruikt. Op dit scherm hoeft u geen digitale ID op te geven.
De specificatie van de digitale ID is onafhankelijk van de specificatie van een 
adres. U moet daarom afzonderlijk een adres opgeven.
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[Detailinstellingen]

Referentie
- De codering op basis van digitale ID vereist het vooraf registreren van het certificaat van een gebruiker 

in een e-mailadres. Raadpleeg de [handleiding Netwerkbeheerder] voor meer informatie over het 
registreren van het certificaat van een gebruiker in een e-mailadres.

- U kunt maximaal 100 digitale ID's opgeven.
- De digitale ID die kan worden opgegeven, is afhankelijk van het toepassingsniveau van een gebruiker.
- Wanneer u een PDF-document in een gebruikersbox opslaat, kunt u dit niet coderen door middel van 

een digitale ID.
- Wanneer u een PDF-document codeert en tegelijk een doorzoekbaar PDF-bestand maakt, zijn de 

volgende instellingen niet beschikbaar wanneer [Rotatie aanpassen] is ingesteld op [Aanpassen] in de 
instelling Doorzoekbare PDF. [Rotatie aanpassen] wordt standaard ingesteld op [Aanpassen]. Wijzig de 
instelling zoals nodig.

– [Coderingstype]: [Digitale ID]
– [Coderingsniveau]: [Hoog niveau 2]
– [Coderingsdoel]: [Andere dan metageg.]
– [Handtekening]: [Ja]
- Raadpleeg pagina 8-3 voor details over de doorzoekbare PDF-functie.

[Handtekening] Wanneer een apparaatcertificaat is geregistreerd in de MFP, moet u opgeven 
of een digitale handtekening moet worden toegevoegd.
Raadpleeg de [handleiding Netwerkbeheerder] voor meer informatie over het 
registreren van een apparaatcertificaat in de MFP.

[Coderingsniveau] Selecteer een coderingsniveau. Om een document met een digitale ID te co-
deren, kunt u [Laag] niet selecteren als coderingsniveau.
• [Hoog niveau 1]: RC4-coderingsmethode (128-bits sleutellengte), onder-

steund door Acrobat 5.0 of later
• [Hoog niveau 2]: AES-coderingsmethode (128-bits sleutellengte), onder-

steund door Acrobat 7.0 of later

Item Beschrijving

[Afdrukken 
toegestaan]

Geef op of het afdrukken van een PDF-document wordt toegestaan.

[Kopiëren van tekst, 
afb. en overig mogelijk]

Geef op of het kopiëren van tekst, afbeeldingen en overige inhoud al dan niet 
wordt ingeschakeld.

[Wijzigen toegestaan] Geef het machtigingsniveau op dat betrekking heeft op het aanbrengen van 
wijzigingen aan een PDF-document.
• Selecteer [Pagina's invoegen/verw./draaien] om de pagina in te voegen, te 

verwijderen of te draaien. Configureer deze instelling voor het coderen op 
een hoger beveiligingsniveau.

• Selecteer [Invullen van formuliervelden en ondertekening] om informatie in 
het formulier in te vullen en een digitale handtekening toe te voegen. Con-
figureer deze instelling voor het coderen op een hoger beveiligingsniveau.

• Selecteer [Annotaties maken, tekst in formuliervelden en ondertekenen] 
om opmerkingen toe te voegen, informatie in het formulier in te voeren en 
een digitale handtekening toe te voegen.

• Selecteer [Alles behalve extractie pagina's] om een document te bewer-
ken, het formulierveld maken en informatie in dit veld invoeren, opmerkin-
gen toevoegen en een digitale handtekening toevoegen.

Item Beschrijving
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7.4 Direct print

Een AES-gecodeerd PDF-document kan worden afgedrukt in de directe afdrukfunctie.

Gebruik PageScope Web Connection om documenten af te drukken in de directe afdrukfunctie. Meld 
u aan als openbare gebruiker of als geregistreerde gebruiker en selecteer vervolgens [Direct Print].

Klik op [Browse] om het bestand te zoeken en klik daarna op [OK].

d Referentie

Voor meer informatie over PageScope Web Connection, raadpleeg de [handleiding Afdrukbewerkingen].
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8 Doorzoekbare PDF-functie

8.1 Overzicht

Doorzoekbare PDF verwijst naar een functie die een op tekst doorzoekbaar PDF-bestand maakt door 
transparante tekstgegevens te plakken op het gebied van een document waarin tekens worden herkend via 
een OCR-proces.

U kunt een doorzoekbaar PDF-bestand maken wanneer u een origineel opslaat of verzendt in PDF-indeling 
of compact PDF-indeling met de scan- of gebruikersboxfuncties. De functie Doorzoekbare PDF-functie 
ondersteunt meerdere talen. Wanneer u een doorzoekbaar PDF-bestand maakt, moet u een geschikte taal 
selecteren op basis van het origineel voor een juist OCR-verwerking. U kunt de nauwkeurigheid van de OCR-
verwerking ook verbeteren door de paginarichting automatisch te corrigeren.

Als u documenten op papier wilt beheren in elektronisch formaat, is het handig om de functie Doorzoekbare 
PDF te gebruiken om documenten te converteren naar op tekst doorzoekbare PDF-bestanden.

Referentie
- Deze functie is beschikbaar wanneer i-Option LK-105 is geregistreerd met de MFP.
- Raadpleeg de [handleiding Netwerkscan/fax/netwerkfaxbewerkingen] voor meer informatie over de 

scanfunctie.
- Raadpleeg de [handleiding Boxbewerkingen] voor meer informatie over de gebruikersboxfuncties.

Voorzorgsmaatregelen bij het maken van doorzoekbare PDF-bestanden

Afhankelijk van de originele voorwaarden, kunnen er enkele problemen ontstaan bij het herkennen van tekst, 
de tekst kan vervormd worden of er kunnen andere problemen optreden.

Voorbeeld
- De tekens die de MFP niet ondersteunt, worden niet correct herkend.
- Als bij het maken van een doorzoekbaar PDF-bestand een andere taal wordt geselecteerd, dan de taal 

die in het origineel wordt gebruikt, zal de tekst niet correct worden herkend.
- Als de paginarichting niet is ingesteld om automatisch te worden gecorrigeerd, en als de richting van 

het opgegeven origineel niet overeenkomt met de richting van de tekst, wordt de tekst niet correct 
herkend.

d Referentie

Meer details over de instelling voor het automatisch corrigeren van de paginarichting, vindt u op pagina 8-5.

Herkenbare tekengrootte

Referentie
- Wanneer u een doorzoekbaar PDF-bestand maakt, kan er geen resolutie van meer dan 300 dpi worden 

opgegeven voor het scannen.

Japans Europese taal Aziatische taal

Resolutie 200 dpi 12 pt tot 142 pt 9 pt tot 142 pt 20 pt tot 142 pt

300 dpi 8 pt tot 96 pt 6 pt tot 96 pt 12 pt tot 96 pt
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8.2 De OCR-bewerkingsinstellingen configureren

Voordat u een doorzoekbaar PDF-bestand maakt, kunt u opgeven of er prioriteit moet worden gegeven aan 
nauwkeurigheid of aan snelheid voor de OCR-verwerking.

[OCR-bewerkingsinstelling]

1 Druk op Hulpprogramma.

2 Druk op [Gebruikersinst.].

3 Druk op [Scan/faxinstellingen].

4 Druk in [Scan/faxinstellingen] (2/2) op [OCR-bewerkingsinstelling].

5 Selecteer de OCR-bewerking en druk op [OK].

% [Prioriteit kwaliteit]: geef prioriteit aan de herkenningsnauwkeurigheid van een originele tekst. Ook 
de helling van het origineel wordt automatisch aangepast.

% [Prioriteit snelheid]: geef prioriteit aan de OCR-verwerkingssnelheid. De helling van het origineel 
wordt niet aangepast.
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8.3 De doorzoekbare PDF-instelling configureren

U kunt een doorzoekbaar PDF-bestand maken door [PDF] of [Compact PDF] te selecteren voor het 
bestandstype wanneer een origineel in PDF-indeling wordt opgeslagen of verzonden met de functies 
Scan en Gebruikersbox.

d Referentie

Raadpleeg de [handleiding Netwerkscan-/fax-/netwerkfaxbewerkingen] voor meer informatie over het 
opgeven van het bestandstype wanneer de scanfunctie wordt gebruikt.

Raadpleeg de [handleiding Boxbewerkingen] voor meer informatie over het opgeven van het bestandstype 
wanneer de gebruikersboxfunctie wordt gebruikt.

Referentie
- Als [Compact PDF] is geselecteerd voor [Bestandstype] om een doorzoekbaar PDF-bestand te maken, 

kan de OCR-verwerkingssnelheid sneller zijn dan wanneer [PDF] is geselecteerd.
- Wanneer u een doorzoekbaar PDF-bestand maakt, kan [Resolutie] niet worden ingesteld op 

[400 e 400dpi (Superfijn)] of [600 e 600dpi (Ultrafijn)].
- Om een doorzoekbaar PDF-bestand te maken en tegelijk een PDF-bestand te coderen, wanneer een 

of meer van de volgende instellingen zijn opgegeven, kan [Rotatie aanpassen] niet worden ingesteld op 
[Aanpassen] in de PDF-coderingsinstelling.

– [Coderingstype]: [Digitale ID]
– [Coderingsniveau]: [Hoog niveau 2]
– [Coderingsdoel]: [Andere dan metageg.]
– [Handtekening]: [Ja]
- Raadpleeg pagina 7-5 voor meer informatie over het coderen van een PDF-bestand.
- Voor [Japanese], [Chinese], [Korean] en [Taiwanese], wordt de tekstrichting (verticaal of horizontaal 

schrift) automatisch herkend. Voor [Chinese], [Korean] en [Taiwanese], waarbij zowel de verticale als 
horizontale tekstrichting op één pagina worden gebruikt, wordt het origineel verwerkt op basis van één 
van de richtingen.

- Door het downloaden of verzenden van een document dat is geconfigureerd als een doorzoekbaar 
PDF-bestand en opgeslagen in een gebruikersbox met PageScope Web Connection, wordt de 
instelling voor de doorzoekbare PDF geannuleerd en wordt zoeken op tekst uitgeschakeld.

Item Beschrijving

[Taalselectie] Selecteer een taal om een doorzoekbaar PDF-bestand te maken.
Tekst zal niet correct worden herkend, tenzij een geschikte taal is geselecteerd 
volgens het origineel.

[Rotatie aanpassen] Geef op of elke pagina automatisch moet worden gedraaid om de pagina te 
corrigeren volgens de tekstrichting die is gedetecteerd via een OCR-proces.
Als de paginarichting niet automatisch wordt gecorrigeerd, en als de richting 
van het opgegeven origineel niet overeenkomt met de richting van de tekst, 
wordt de tekst niet correct herkend.
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9 Functie My Panel

9.1 Overzicht

Met de functie My Panel kan de gebruiker de omgeving van het bedieningspaneel dat is aangepast door de 
gebruiker op basis van de toepassing (My Panel), centraal beheren en My Panel ophalen op de MFP die door 
de gebruiker is geselecteerd.

Het gebruik van My Panel biedt dezelfde operationaliteit op meerdere MFP's in een netwerkomgeving.

d Referentie

Deze functie wordt gebruikt in combinatie met PageScope My Panel Manager. Raadpleeg de handleiding 
van PageScope My Panel Manager voor meer informatie over het inschakelen van de functie.

U kunt de instellingen voor My Panel ook configureren met PageScope My Panel Manager. Raadpleeg de 
handleiding PageScope My Panel Manager voor meer informatie.

9.1.1 Beschikbare bewerkingen met Mijn paneel

Met Mijn paneel kunt u het bedieningspaneel aanpassen, zodat vaak gebruikte functies als voorkeur worden 
weergegeven.

Als de webbrowser of Image panel beschikbaar is, kunt u ook de Webbrowser-instellingen en informatie voor 
elke gebruiker beheren door een verbinding te maken met PageScope My Panel Manager en kunt u het 
scherm Image Panel aanpassen.

Aanpasbare items

Met My Panel kunt u de volgende items aanpassen.
- Specificatie van een taal die op het bedieningspaneel wordt weergegeven
- Specificatie van een meeteenheid die moet worden weergegeven wanneer u cijfers invoert
- Eerste weergaveinstellingen voor het basisscherm van de functie Kopiëren, de registratie van de 

sneltoetsen en het instellen van waardetoetsen die in het basisscherm moeten worden geschikt
- Eerste weergave-instellingen voor het basisscherm van de fax/scanfunctie en registratie van de 

sneltoetsen
- Eerste weergave-instellingen voor het basisscherm van de gebruikersboxfunctie en registratie van de 

sneltoetsen
- Specificatie van de kleur van geselecteerde knoppen op het bedieningspaneel

- Weergave van het hoofdmenu van My Panel
- Weergave van het beginscherm van het Bedieningspaneel

Functies die beschikbaar zijn door te verbinden met de webbrowser

U kunt de gebruiksomgeving van de Webbrowser aanpassen door de Webbrowser te koppelen aan Mijn 
paneel. Met Mijn paneel kunt u de volgende instellingen en informatie voor elke gebruiker beheren.
- Startpagina
- Favorieten
- De geschiedenis van de inhoud weergeven
- URL-invoergeschiedenis
- Cookie
- Authentication Information

d Referentie

Een startpagina en favorieten registreren met de webbrowser. De weergavegeschiedenis, invoer-
geschiedenis, cookies en authenticatiegegevens worden automatisch opgeslagen in de server als de 
gebruiker de webbrowser gebruikt. Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van de webbrowser 
pagina 4-3.

U kunt de registratie-informatie van een startpagina en favorieten bewerken met PageScope My Panel 

Manager. Raadpleeg de handleiding PageScope My Panel Manager voor meer informatie.
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Functies die beschikbaar zijn met het Image Panel

Door het Image Panel te koppelen aan Mijn paneel of Mijn adresboek, kunt u sneltoetsen registreren voor de 
documentbron en de bestemming in het basisscherm van Image panel om de gebruiksomgeving van Image 
Panel aan te passen. U kunt ook Mijn adresboek raadplegen om een bestemming voor het verzenden van de 
gegevens op te geven.

d Referentie

Raadpleeg pagina 6-25 voor meer informatie over het aanpassen van het scherm Image Panel.

Raadpleeg pagina 10-3 voor details over de functie My Address.

9.1.2 Procedure voor het ophalen van My Panel

Voer de gebruikersauthenticatie uit op de geselecteerde MFP. Als de gebruikersauthenticatie is gelukt, 
maakt de MFP automatisch een verbinding met de server om My Panel op te halen van de gebruiker die 
is aangemeld.

De gebruiker kan My Panel gebruiken wanneer hij bij de MFP is aangemeld. My Panel is niet beschikbaar 
nadat de gebruiker wordt afgemeld.

Mijn paneel is beschikbaar

Mijn paneel is beschikbaar

Server 
(beheert Mijn paneel)

(3) Mijn paneel 
ophalen

(2) De server openen

(1) Voer de authenticatie uit

Mijn paneel is niet beschikbaar
• Authenticatie mislukt
• Afmelden
• Kan Mijn paneel niet verkrijgen, enz.
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9.1.3 Beperkingen op het gebruik van de functie My Panel

Hieronder vindt u de beperkingen over het gebruik van My Panel.
- Het registreren, bewerken en verwijderen van Mijn paneel is alleen beschikbaar voor de gebruiker die 

eigenaar is van Mijn paneel. De beheerder van de MFP kan My Panel niet bedienen.
- Wanneer u Mijn paneel voor de eerste keer opent, voldoen de taal, de meeteenheid en de kleurselectie-

instellingen aan de instellingen in de MFP.
- Wanneer u Mijn paneel voor de eerste keer opent, wordt het hoofdmenu van Mijn paneel weergegeven 

in het beginscherm.
- Alleen het instelgeheugen (kopieerprogramma en fax/scanprogramma) dat is geregistreerd op de MFP 

die u gebruikt, is beschikbaar.
- Afhankelijk van de functies of de status van de geïnstalleerde opties op de MFP waarop My Panel wordt 

gebruikt, zal de gebruiksomgeving die is opgegeven als My Panel, mogelijk niet beschikbaar zijn.
- Als u My Panel registreert, bewerkt of verwijdert, kan dit een fout veroorzaken afhankelijk van de 

verbindingsstatus met de server. Als er een fout optreedt, moet u de netwerkverbinding controleren.
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9.2 My Panel weergeven

9.2.1 Hoofdmenu

Wanneer u My Panel weergeeft, wordt eerst het scherm Hoofdmenu weergegeven.

In het hoofdmenu kunt u vaak gebruikte functies en sneltoetsen voor het instelgeheugen vrij opmaken. Er 
kunnen twaalf typen sneltoetsen worden geregistreerd in het Hoofdmenu.

Raadpleeg pagina 9-15 voor details over het configureren van de instellingen voor het hoofdmenu.

9.2.2 Het hoofdmenu weergeven

Wanneer u de functie My Panel gebruikt, kunt u het beginscherm dat moet worden weergegeven nadat de 
gebruikersauthenticatie is gelukt, wijzigen. Om het hoofdmenu weer te geven voor My Panel vanaf een ander 
beginscherm, moet u het [Menu Toepassing] gebruiken.

Druk in het [Menu Toepassing] op [Mijn paneel] om het hoofdmenu weer te geven in My Panel.

d Referentie

Het beginscherm dat wordt weergegeven nadat de gebruikersauthenticatie is gelukt, kan worden gewijzigd 
via [Instellingen Mijn paneel]. Raadpleeg pagina 9-17 voor meer informatie.

Voor details over het [Menu Toepassing] raadpleegpagina 3-4.
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9.3 My Panel aanpassen

Pas My Panel aan in [Instellingen Mijn paneel] van [Toepassing].

9.3.1 [Instellingen Mijn paneel]

Dit zijn de aanpasbare items.

Item Beschrijving

[Taalselectie] Selecteer een taal die moet worden gebruikt op My Panel.
Raadpleeg pagina 9-9 voor meer informatie.

[Meeteenheid 
instelling]

Selecteer een maateenheid die moet worden gebruikt wanneer u waarden 
weergeeft op My Panel.
Raadpleeg pagina 9-9 voor meer informatie.

[Kop.app.inst.] Geef de eerste weergaveinstellingen op voor het basisscherm van de functie 
Kopiëren, de registratie van de sneltoetsen en de instelling van waardetoetsen 
die in het basisscherm moeten worden geschikt.
Raadpleeg pagina 9-10 voor meer informatie.

[Scan/fax instellingen] Eerste weergave-instellingen voor het basisscherm van de fax/scanfunctie en 
registratie van de sneltoetsen
Raadpleeg pagina 9-12 voor meer informatie.

[Gebruikersbox-
instellingen]

Configureer de eerste weergave-instellingen voor het basisscherm van de ge-
bruikersboxfunctie en registreer de sneltoetsen.
Raadpleeg pagina 9-14 voor meer informatie.

[Kleurselectie 
instellingen]

Selecteer een kleur voor de geselecteerde knoppen op My Panel.
Raadpleeg pagina 9-15 voor meer informatie.

[Hoofdmenu-
instellingen]

Registreer de knoppen van het hoofdmenu in het scherm Hoofdmenu van 
My Panel.
Raadpleeg pagina 9-15 voor meer informatie.

[Basisscherm-
instellingen]

Geef het beginscherm op dat moet worden weergegeven nadat de gebrui-
kersauthenticatie is gelukt.
Raadpleeg pagina 9-17 voor meer informatie.
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9.3.2 [Instellingen Mijn paneel] weergeven

Wanneer de functie My Panel beschikbaar is, verschijnt de optie [Instellingen Mijn paneel] in [Toepassing].

1 Meld u aan als een geregistreerde gebruiker.

2 Druk op Hulpprogramma.

3 Druk op [Instellingen Mijn paneel].

Het scherm Instellingen Mijn paneel verschijnt.
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9.3.3 [Taalselectie]

Selecteer een taal die moet worden gebruikt op My Panel uit de talen die beschikbaar zijn op de MFP.

9.3.4 [Meeteenheid instelling]

Selecteer een lengte-eenheid die moet worden gebruikt op My Panel.
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9.3.5 [Kop.app.inst.]

Geef de eerste weergaveinstellingen op voor het basisscherm van de functie Kopiëren, de registratie van de 
sneltoetsen en de instelling van waardetoetsen die in het basisscherm moeten worden geschikt.

[Standaard tab]

Configureer de instellingen voor de standaardweergave van het Basisscherm in de kopieerfunctie.

[Basis] geeft het normale basisscherm weer.

[Snelkopie] toont de instelitems van het scherm Basisinstellingen in één scherm. Deze functie kan worden 
gebruikt om meerdere instellingen per keer op te geven.

[Sneltoets 1] - [Sneltoets 2]

Stel de sneltoetsen in voor vaak gebruikte functies van de kopieertoepassing op het basisscherm.

Er kunnen maximaal twee sneltoetsen worden gemaakt.

Zelfs als u zich aanmeldt bij een ander model en een functie registreert in [Sneltoets 1] en/of [Sneltoets 2], 
wordt [UIT] weergegeven voor deze machine wanneer die functie niet beschikbaar is met deze machine. 
(Voorbeeld: [Densiteit], [Achtergrond verwijderen])

Wanneer u daarnaast een pagina weergeeft waarmee een functie wordt geregistreerd in [Sneltoets 1] en/of 
[Sneltoets 2] wanneer die functie niet beschikbaar is, wordt [UIT] geselecteerd. Als [OK] is geselecteerd, 
wordt [UIT] ingesteld voor [Sneltoets 1] en [Sneltoets 2].

Hierdoor kunnen sneltoetsen niet worden weergegeven, zelfs als u zich aanmeldt bij een ander model.
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[Snelinstellingen 1] - [Snelinstellingen 4]

Schik de instelwaarden van de functie Kopiëren en de kopieerprogrammatoetsen in het basisscherm.

Door de vaak gebruikte instelwaarden en kopieerprogrammatoetsen te schikken in het basisscherm, kunt u 
de kopieerinstellingen gemakkelijk configureren door alleen de toets in te drukken. U kunt tot vier toetsen 
schikken.

Zelfs als u zich aanmeldt bij een ander model en een functie registreert in [Snelinstellingen 1] en/of 
[Snelinstellingen 4], wordt [UIT] weergegeven voor deze machine wanneer die functie niet beschikbaar is met 
deze machine. (Voorbeeld: [Kleur])

Wanneer u een pagina voor het registreren van een functie weergeeft in [Snelinstellingen 1] - [Snelinstell. 4] 
wanneer die functie niet beschikbaar is, wordt [UIT] geselecteerd. Als [OK] is geselecteerd, wordt [UIT] 
ingesteld voor [Snelinstellingen 1] en [Snelinstellingen 4].

Hierdoor kunnen snelinstellingstoetsen niet worden weergegeven, zelfs als u zich aanmeldt bij een ander 
model.

d Referentie

Om een kopieerprogramma in het basisscherm te schikken, moet u vooraf het kopieerprogramma 
registreren. Raadpleeg de [handleiding Kopieerbewerkingen] voor details over het registreren van een 
kopieerprogramma.

[Densiteitinstellingen standaard tabblad]

Plaats de toets om de kopieerdensiteit op het basisscherm aan te passen.

Referentie
- Wanneer u de toets voor de densiteitaanpassing op het basisscherm plaatst, zijn [Snelinstell. 3] en 

[Snelinstell. 4] niet beschikbaar.
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9.3.6 [Scan/fax instellingen]

Configureer de eerste weergave-instellingen voor het basisscherm van de fax/scanfunctie en registreer de 
sneltoetsen.

[Standaard tab]

Configureer de basisinstellingen voor de weergave voor het basisscherm in de fax/scanfunctie.

[Adresboek standaard index]

Om het openbare adresboek te gebruiken, geeft u het type van een index op die eerst moet worden 
weergegeven in [Adresboek].

Standaard wordt [Mijn adresboek] geselecteerd.

d Referentie

Raadpleeg pagina 10-3 voor details over de functie My Address.
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[Sneltoets 1] - [Sneltoets 2]

Stel de sneltoetsen in voor vaak gebruikte functies van de fax/scantoepassing op het basisscherm. Er kunnen 
maximaal twee sneltoetsen worden gemaakt.

[Standaard adresboek]

Configureer de instellingen voor het standaardscherm van [Adresboek].
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[Standaard adrestype]

Wanneer u een adresboek weergeeft op adrestype, geeft u een adrestype op dat standaard moet worden 
weergegeven.

9.3.7 [Gebruikersboxinstelling]

Configureer de eerste weergave-instellingen voor het basisscherm van de gebruikersboxfunctie en registreer 
de sneltoetsen.

[Standaard tab]

Configureer de standaard weergaveinstellingen voor het basisscherm (nadat op het bedieningspaneel is op 
Gebruikersbox is gedrukt) in de gebruikersboxmodus.
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[Sneltoets 1] - [Sneltoets 2]

Maak sneltoetsen voor vaak gebruikte gebruikersboxen wanneer u een gebruikersboxdocument op het 
basisscherm gebruikt.

Er kunnen maximaal twee sneltoetsen worden gemaakt.

9.3.8 [Kleurselectie instellingen]

Selecteer een kleur voor de geselecteerde knoppen op My Panel.

9.3.9 [Hoofdmenu-instellingen]

Het hoofdmenu van Mijn paneel aanpassen.

U kunt vaak gebruikte functies en sneltoetsen vrij opmaken voor het instelgeheugen (kopieerprogramma's en 
fax/scanprogramma's) in het hoofdmenu.
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Hoofdmenuknop

De sneltoets die wordt weergegeven in Hoofdmenu wordt de hoofdmenuknop genoemd. U kunt maximaal 
12 types registreren.

Om het ingestelde geheugen te registreren (kopieerprogramma's en fax/scanprogramma's) als hoofdmenu-
knoppen, drukt u op [Pict.] om pictogrammen te selecteren voor het instelgeheugen dat moet worden 
weergegeven in Hoofdmenu.

Een hoofdmenuknop registreren

[Functie], [Kopieerfunctie-instellingen], [Scan-/faxfunctie-instellingen], [Kopieerprogramma-instellingen] en 
[Scan-/faxprogrammainstellingen] kunnen worden toegewezen als hoofdmenuknoppen.

Item Beschrijving

[Functie] Registreert een sneltoets voor de functies [Kopie], [Scan/Fax], [Gebruikersbox], 
[Image Panel] en [Webbrowser].
De sneltoets voor de functies Webbrowser of Image Panel kan alleen worden 
geregistreerd in het hoofdmenu wanneer zijn functie is ingeschakeld.

[Kopieerfunctie-
instellingen]

Registreer de sneltoetsen voor de kopieerfunctie-instellingen voor 
[Papierinstelling], [Zoom], [Dubbelz./N-in-1] en [Afwerking].

[Scan-/faxfunctie-
instellingen]

Registreer sneltoetsen in de Scan-/faxfunctie-instellingen voor alle [Scaninstel-
lingen], [Origineelinstellingen] en [Communicatie-instellingen].

[Kopieerprogramma-
instellingen]

Registreer een sneltoets naar het instelgeheugen van het kopieerapparaat 
(kopieerprogramma) dat op de MFP is geregistreerd.
Druk op [Pict.] in het scherm Hoofdmenu-instellingen. U kunt de pictogrammen 
voor het instelgeheugen die in het hoofdmenu moeten worden weergegeven, 
selecteren.
De sneltoets voor het instelgeheugen is alleen beschikbaar op de MFP waarop 
het instelgeheugen is geregistreerd.
Raadpleeg de [handleiding Kopieerbewerkingen] voor details over het registre-
ren van het instelgeheugen van het kopieerapparaat (kopieerprogramma).

[Scan-/faxprogramma-
instellingen]

Registreer een sneltoets naar het fax/scan-instelgeheugen (fax/scanprogram-
ma) dat op de MFP is geregistreerd.
Druk op [Pict.] in het scherm Hoofdmenu-instellingen. U kunt de pictogrammen 
voor het instelgeheugen die in het hoofdmenu moeten worden weergegeven, 
selecteren.
De sneltoets voor het instelgeheugen is alleen beschikbaar op de MFP waarop 
het instelgeheugen is geregistreerd.
Raadpleeg de [handleiding Netwerkscan-/fax-/netwerkfaxbewerkingen] voor 
details over het registreren van het fax/scan-instelgeheugen (fax/scanpro-
gramma).
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9.3.10 [Basisscherminstellingen]

Geef het beginscherm op dat moet worden weergegeven nadat de gebruikersauthenticatie is gelukt. Het 
hoofdmenu My Panel wordt standaard weergegeven als het basisscherm.

Referentie
- De sneltoets voor de functies Webbrowser of Image Panel kan alleen worden geregistreerd in het 

basisscherm wanneer zijn functie is ingeschakeld.
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10 Functie My Address

10.1 Overzicht

Met de functie My Address kan de gebruiker het persoonlijke adresboek (My Address Book) centraal beheren 
op de server en kan deze gebruiker My Address Book verkrijgen van de MFP die door de gebruiker is 
geselecteerd.

Met My Address Book kunt u hetzelfde adresboek gebruiken op meerdere MFP's in uw netwerkomgeving 
zonder dat u de adressen individueel op elke MFP moet registreren.

d Referentie

Deze functie wordt gebruikt in combinatie met PageScope My Panel Manager. Raadpleeg de handleiding 
van PageScope My Panel Manager voor meer informatie over het inschakelen van de functie.

U kunt ook gegevens toevoegen aan Mijn adresboek met PageScope My Panel Manager. Raadpleeg de 
handleiding PageScope My Panel Manager voor meer informatie.

10.1.1 Classificatie van adresboeken

Wanneer de functie mijn adres beschikbaar is, kunt u de twee volgende typen adresboeken gebruiken.

Openbaar adresboek

Openbaar adresboek verwijst naar een adresboek dat toegankelijk is voor iedereen die is geregistreerd op 
de hoofdeenheid van de MFP die door de gebruiker is geselecteerd.

Het openbare adresboek is voorzien van de volgende functies.
- In het openbare adresboek kunnen snelkiesbestemmingen, groepen en programma's worden 

geregistreerd.
- Omdat het openbare adresboek op de hoofdeenheid van de MFP is geregistreerd, zijn de beschikbare 

bestemmingen afhankelijk van de geselecteerde MFP.
- De gebruiker of beheerder kan het openbare adresboek registreren, bewerken of verwijderen.
- Als de registratie en het bewerken van bestemmingen door een gebruiker, beperkt is door de 

beheerder, is het niet mogelijk het openbare adresboek te registreren of bewerken.

My Address Book

My Address Book verwijst naar een door de server beheerd adresboek dat alleen toegankelijk is voor de 
gebruiker.

My Address Book is voorzien van de volgende functies.
- In My Address Book kunt u snelkiesbestemmingen en groepen registreren.
- Omdat de functie My Address wordt opgehaald van de server op de MFP die door de gebruiker is 

geselecteerd, is deze beschikbaar op elke MFP waarin de functie My Address beschikbaar is.
- Alleen de opgegeven gebruiker kan Mijn paneel registreren, bewerken of verwijderen.
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10.1.2 Ophaalprocedure My Address Book

Voer de gebruikersauthenticatie uit op de geselecteerde MFP. Als de gebruikersauthenticatie is gelukt, maakt 
de MFP automatisch een verbinding met de server om My Address Book op te halen van de gebruiker die is 
aangemeld.

De gebruiker kan My Address Book gebruiken wanneer hij bij de MFP is aangemeld. Mijn Adresboek is niet 
beschikbaar nadat de gebruiker wordt afgemeld.

10.1.3 Beperkingen op het gebruik van de functie My Address

My Address Book heeft de volgende beperkingen.
- Alleen de gebruiker die de eigenaar is van Mijn adresboek, kan Mijn adresboek registreren, bewerken 

of verwijderen. De beheerder van de MFP kan My Address Book niet bedienen.
- Mijn Adresboek kan maximaal 100 snelkiesbestemmingen en tot 10 groepen bevatten 

(tot 100 sneltoetsbestemmingen per groep).
- Als het aantal geregistreerde bestemmingen in My Address Book de maximumwaarde overschrijdt, kan 

er geen nieuwe bestemming worden geregistreerd.
- Het programma kan niet worden geregistreerd in My Address Book.
- Het zoeken van bestemmingen op index is niet mogelijk in Mijn adresboek.
- Gebruikersbox is alleen beschikbaar op de MFP's met geregistreerde bestemmingen.
- Afhankelijk van de instellingen voor de MFP of de opties die zijn geïnstalleerd in de MFP waarop My 

Address Book wordt gebruikt, zal de verzending die is opgegeven in het adresboek mogelijk niet 
worden uitgevoerd.

- Als u My Address Book registreert, bewerkt of verwijdert, kan dit een fout veroorzaken afhankelijk van 
de verbindingsstatus met de server. Als er een fout optreedt, moet u de netwerkverbinding controleren.

Mijn adresboek is beschikbaar

Mijn adresboek is beschikbaar

Server 
(beheert Mijn adresboek)

(3) Mijn adresboek 
ophalen

(2) De server openen

(1) Voer de authenticatie uit

Mijn adresboek is niet beschikbaar
• Authenticatie mislukt
• Afmelden
• Kan Mijn paneel niet verkrijgen, enz.
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10.2 Een bestemming registreren en bewerken

Registreer vaak gebruikte persoonlijke adressen in My Address Book. U kunt de volgende methoden 
gebruiken om adressen te registreren.
- Het bedieningspaneel van de MFP gebruiken
- Met PageScope Web Connection vanaf een computer op het netwerk.
- PageScope My Panel Manager gebruiken

In My Address Book kunt u snelkiesbestemmingen en groepen registreren. Dit gedeelte beschrijft de manier 
waarop adressen moeten worden geregistreerd vanaf het bedieningspaneel van de MFP.

10.2.1 Adresboek

Vaak gebruikte faxnummers en e-mailadressen en geregistreerde gebruikersboxen kunnen worden 
geregistreerd als snelkiesbestemmingen. In Mijn Adresboek kunt u maximaal 100 snelkiesbestemmingen 
registreren.

1 Meld u aan als een geregistreerde gebruiker.

2 Druk op Hulpprogramma.

3 Druk op [Adres/gebruikersbox].

4 Druk op [Scan/Faxadres registreren].

5 Druk op [Adresboek (Persoonlijk)].

% Om snelkiesbestemmingen toe te voegen aan het gedeelde adresboek, drukt u op [Adresboek 
(Openbaar)]. 

Een lijst van persoonlijke snelkiesbestemmingen wordt weergegeven.
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6 Druk op [Nieuw].

% Om een geregistreerde bestemming te bewerken, selecteert u de gewenste bestemming en drukt u 
vervolgens op [Bewerken].

% Kies de bestemming en druk daarna op [Verwdr.] om een geregistreerd adres te wissen.
% Om een geregistreerd adres te controleren, selecteert u het adres en drukt u vervolgens op [Opdr. 

controle].

7 Selecteer het type adres dat moet worden geregistreerd en configureer vervolgens de instellingen voor 
de vereiste items.

d Referentie

Raadpleeg de [handleiding Netwerkscan-/fax-/netwerkfaxbewerkingen] voor meer informatie over de 
adresboekinvoer.

10.2.2 Groep

U kunt meerdere snelkiesbestemmingen in My Address Book groeperen en registreren als een groep. In My 
Address Book kunt u maximaal 10 groepen (tot 100 snelkiesbestemmingen per groep) registreren.

1 Meld u aan als een geregistreerde gebruiker.

2 Druk op Hulpprogramma.

3 Druk op [Adres/gebruikersbox].

4 Druk op [Scan/Faxadres registreren].

5 Druk op [Groep].

Een lijst van de groepen wordt weergegeven.
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6 Druk op [Pers.] en druk vervolgens op [Nieuw].

% Om een geregistreerde groep te bewerken, selecteert u de groep en drukt u vervolgens op 
[Bewerken].

% Om een geregistreerde groep te verwijderen, selecteert u de groep en drukt u vervolgens op 
[Verwdr.].

% Om een geregistreerde groep te controleren, selecteert u de groep en drukt u vervolgens op 
[Opdr. controle].

% Druk op [Openbaar] om de openbare groepen weer te geven.

7 Controleer of een persoonlijke groep is geselecteerd als een registratiebestemming en configureer 
vervolgens de instellingen voor de vereiste items.

% Selecteer [Groep instellen]. De adressen die in My Address Book zijn geregistreerd, worden 
weergegeven. Selecteer de snelkiesbestemming die moet worden gegroepeerd.

d Referentie

Raadpleeg de [handleiding Netwerkscan-/fax-/netwerkfaxbewerkingen] voor meer informatie over de 
registratie-inhoud van de groep.
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10.3 Kopieerbestemmingen tussen adresboeken

Geregistreerde snelkiesbestemmingen kunnen worden gekopieerd tussen het openbare adresboek en My 
Address Book.

Referentie
- Groepen kunnen niet worden gekopieerd tussen het openbare adresboek en My Address Book.

10.3.1 Bestemmingen kopiëren van het openbare adresboek naar My Address 

Book

De geregistreerde adressen in het openbare adresboek kunnen worden gekopieerd naar My Address Book.

1 [Sneltoets bestemming maken] weergeven.

2 Druk op [Adresboek (Openbaar)].

3 Selecteer het type adres dat moet worden gekopieerd.

Een lijst met geregistreerde adresboeken van het geselecteerde adrestype wordt weergegeven.

4 Selecteer een adres dat moet worden gekopieerd en druk vervolgens op [Kop. naar Pers. adres].

5 Selecteer [Ja] in het bevestigingsscherm en druk vervolgens op [OK].

Het geselecteerde adres wordt gekopieerd.
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10.3.2 Bestemmingen kopiëren van My Address Book naar het openbare 

adresboek

De geregistreerde bestemmingen in My Address Book kunnen worden gekopieerd naar het openbare 
adresboek.

1 [Sneltoets bestemming maken] weergeven.

2 Druk op [Adresboek (Persoonlijk)].

Een lijst van persoonlijke snelkiesbestemmingen wordt weergegeven.

3 Selecteer een adres dat moet worden gekopieerd en druk vervolgens op [Kop. naar gedeeld adres].

4 Selecteer [Ja] in het bevestigingsscherm en druk vervolgens op [OK].

Het geselecteerde adres wordt gekopieerd.
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10.4 My Address Book gebruiken tijdens het verzenden van een 

document

Gebruik Mijn adresboek om een bestemming op te geven wanneer u een document verzendt met de 
Scan/Fax-functies of wanneer u een document in een gebruikersbox verzendt.

10.4.1 Bestemmingen opgeven

Wanneer de functie My Address beschikbaar is, verschijnt het volgende scherm wanneer u een adres 
opgeeft.

Adressen die in My Address Book zijn geregistreerd, verschijnen op adrestype. Selecteer de gewenste 
bestemming.

Om een adres te selecteren dat in het openbare adresboek is geregistreerd, drukt u op [Openbaar].

10.4.2 Bestemmingen zoeken

Als een gewenst adres niet is gevonden, kunt u het zoeken. Druk in het scherm voor het opgeven van een 
bestemming op [Gedetail zoeken].

Om bestemmingen te zoeken op basis van het geregistreerde adrestype, drukt u op [Adrestype].

Om bestemmingen te zoeken op basis van de naam en een deel van de registratie-inhoud, drukt u op
[Detail zoeken].



11 Index





bizhub 423/363/283/223 11-3

11.1 Index op item 11

11 Index

11.1 Index op item

A

Aanmelden 5-6
Aanpassen 3-5, 6-25, 9-7
Adresboek 10-5
Afdrukken 4-19, 5-9, 6-16
Afmelden 5-6

B

Beperking van webbrowser 4-6
Beperkingen op My Address 10-4
Beperkingen op My Panel 9-5

C

Cache 5-3

D
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