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1 Introdução

Obrigado por preferir este equipamento.

Este manual de operação contém detalhes acerca do funcionamento da 
ligação de rede e das funções de digitalização do bizhub 500/420/360, 
precauções de uso e procedimentos básicos de resolução de problemas. 
Para garantir a utilização correcta e eficaz, leia o manual antes de pôr o 
equipamento a funcionar. Após leitura do manual, guarde-o no suporte 
apropriado, para que possa ser facilmente consultado, caso surjam dúvidas 
ou problemas durante a utilização.

As ilustrações utilizadas neste manual podem ter um aspecto ligeiramente 
diferente do equipamento real.
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1.1 Marcas Comerciais e Marcas Registadas

KONICA MINOLTA, o Logotipo KONICA MINOLTA, e The essentials of 
imaging são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da 
KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.

PageScope e bizhub são marcas comerciais registadas ou marcas 
comerciais da KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.

Netscape Communications, o logotipo Netscape Communications, 
Netscape Navigator, Netscape Communicator, e Netscape são marcas 
comerciais da Netscape Communications Corporation.

Este equipamento e o PageScope Box Operator baseiam-se parcialmente 
no trabalho do Independent JPEG Group.

Compact-VJE
Copyright 1986-2003 VACS Corp.

RC4® é uma marca comercial registada ou marca comercial da RSA Security 
Inc. nos Estados Unidos e/ou outros países.

RSA® é uma marca registada ou uma marca comercial da RSA Security Inc. 
RSA BSAFE® é uma marca registada ou uma marca comercial da RSA 
Security Inc. nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Informações de licença

Este produto inclui software criptográfico 
RSA BSAFE da RSA Security Inc.
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Declaração OpenSSL

Licença OpenSSL

Copyright © 1998-2000 The OpenSSL Project. Todos os direitos reservados.
A redistribuição e utilização em formas de fonte e de binários, com ou sem 
alterações, são permitidas desde que as seguintes condições estejam 
presentes:
1. As redistribuições dos códigos fonte devem reter o aviso relativo a 

direitos de autor acima mencionado, esta lista de condições e a seguinte 
exclusão de responsabilidade.

2. As redistribuições em forma binária devem reproduzir o aviso relativo aos 
direitos de autor acima mencionado, esta lista de condições e a seguinte 
exclusão de responsabilidade na documentação e/ou em outros 
materiais entregues com a distribuição.

3. Todos os materiais de divulgação que refiram funções ou utilização 
deste software devem apresentar a seguinte confirmação:
"O presente produto inclui software desenvolvido pelo The OpenSSL 
Project para utilização com o OpenSSL Toolkit. 
(http://www.openssl.org/)"

4. Os nomes "OpenSSL Toolkit" e "OpenSSL Project" não devem ser 
utilizados para endossar ou promover produtos derivados deste 
software sem o prévio consentimento por escrito. Para obter uma 
autorização por escrito, contacte openssl-core@openssl.org.

5. Os produtos derivados deste software não podem ser denominados 
"OpenSSL" nem "OpenSSL" pode aparecer nos seus nomes sem o 
prévio consentimento por escrito do The OpenSSL Project.

6. As redistribuições de todos os tipos devem reter a seguinte confirmação:
"O presente produto inclui software desenvolvido pelo The OpenSSL 
Project para utilização com o OpenSSL Toolkit 
(http://www.openssl.org/)"
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O PRESENTE SOFTWARE É FORNECIDO PELO THE OpenSSL PROJECT 
"COMO ESTÁ" E TODAS E QUAISQUER GARANTIAS QUER EXPRESSAS 
QUER IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS 
IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, DE ADEQUAÇÃO A UM FIM 
ESPECÍFICO SÃO EXCLUÍDAS. EM NENHUM CASO O THE OpenSSL 
PROJECT OU SEUS CONTRIBUINTES SERÃO RESPONSÁVEIS POR 
QUALQUER TIPO DE DANOS, QUER DIRECTOS, INDIRECTOS, 
ACIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU CONSEQUENTES 
(INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO À AQUISIÇÃO DE BENS OU 
SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO; PERDA DE UTILIZAÇÃO, DE DADOS OU 
LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS) PROVOCADOS, NO 
ENTANTO, POR TEORIAS DE RESPONSABILIDADE, QUER EM 
CONTRACTO, RESPONSABILIDADE LIMITADA, OU PREJUÍZO 
(INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU OUTROS) RESULTANTE DA UTILIZAÇÃO 
DO SOFTWARE, AINDA QUE TENHA SIDO NOTIFICADO DA 
POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE TAIS PREJUÍZOS.

O presente produto inclui software criptográfico concebido por Eric Young 
(eay@crypt-Soft.com). O presente produto inclui software concebido por 
Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Licença Original SSLeay

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Todos os direitos 
reservados.
Este pacote é uma implementação SSL escrita por Eric Young 
(eay@cryptsoft.com).
A implementação foi escrita em conformidade com Netscapes SSL.
Esta biblioteca é livre de utilização comercial e não-comercial, desde que 
adira às condições que se seguem. As seguintes condições aplicam-se a 
todos os códigos encontrados nesta distribuição, quer seja o código RC4, 
RSA, Ihash, DES, etc.; e não apenas o código SSL code.
A documentação SSL incluída com esta distribuição está coberta pelos 
mesmos termos de direitos de autor, com excepção do proprietário ser 
Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Os direitos de autor permanecem de Eric Young, e como tal, todos os avisos 
de direitos de autor no código não devem ser retirados. Se esta embalagem 
for utilizada num produto, Eric Young tem direito a receber uma atribuição 
sendo o autor de partes da biblioteca utilizadas. Esta atribuição pode ocorrer 
na forma de mensagem textual no arranque do programa ou na 
documentação (online ou textual) distribuída com a embalagem.
A redistribuição e utilização em formas de fonte e de binários, com ou sem 
alterações, são permitidas desde que as seguintes condições se verifiquem:
1. As redistribuições do código fonte devem reter o aviso relativo aos 

direitos de autor, esta lista de condições e a seguinte exclusão de 
responsabilidade.
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2. As redistribuições em forma binária devem reproduzir o aviso relativo aos 
direitos de autor acima mencionado, esta lista de condições e a seguinte 
exclusão de responsabilidade na documentação e/ou em outros 
materiais entregues com a distribuição.

3. Todos os materiais de divulgação que refiram funcionalidades ou a 
utilização deste software devem apresentar o seguinte aviso:
"O presente produto inclui software criptográfico concebido por 
Eric Young (eay@crypt-soft.com)"
O termo "criptográfico" pode ser ocultado se as rotinas utilizadas na 
biblioteca não forem criptográficas :-).

4. Se incluir algum código específico do Windows (ou um seu derivado) a 
partir do directório de aplicações (código de aplicação), deve incluir um 
aviso:
"O presente produto inclui software concebido por Tim Hudson 
(tjh@cryptsoft.com)"

O PRESENTE SOFTWARE É FORNECIDO POR ERIC YOUNG "COMO 
ESTÁ" E TODAS E QUAISQUER GARANTIAS QUER EXPRESSAS QUER 
IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS 
IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, DE ADEQUAÇÃO A UM FIM 
ESPECÍFICO SÃO EXCLUÍDAS. EM NENHUM CASO O AUTOR OU SEUS 
CONTRIBUINTES SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUALQUER TIPO DE 
DANOS, QUER DIRECTOS, INDIRECTOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS, 
EXEMPLARES OU CONSEQUENTES (INCLUINDO, MAS NÃO SE 
LIMITANDO À AQUISIÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO; 
PERDA DE UTILIZAÇÃO, DE DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO 
DE NEGÓCIOS) PROVOCADOS, NO ENTANTO, POR TEORIAS DE 
RESPONSABILIDADE, QUER EM CONTRACTO, RESPONSABILIDADE 
LIMITADA, OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU OUTROS) 
RESULTANTE DA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE, AINDA QUE TENHA SIDO 
NOTIFICADO DA POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE TAIS PREJUÍZOS.

A licença e os termos de distribuição de qualquer versão disponível ao 
público ou derivada deste código não podem ser alterados. Ou seja, este 
código não pode simplesmente ser copiado e colocado noutra licença de 
distribuição [incluindo o GNU Public Licence.]

Todos os outros nomes de produtos mencionados são marcas comerciais 
ou marcas registadas das respectivas empresas.
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Licença NetSNMP

Parte 1: Aviso de copyright CMU/UCD: (semelhante a BSD)

Copyright 1989, 1991, 1992 de Carnegie Mellon University Derivative Work 
- 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California (Os 
Regentes da Universidade da Califórnia) Todos os Direitos Reservados

A permissão para utilização, cópia, alteração e distribuição deste software e 
sua documentação para qualquer efeito e sem custos é por este meio 
autorizada, desde que o aviso de copyright acima apareça em todas as 
cópias e que quer esse aviso de copyright quer este aviso de autorização 
apareçam na documentação de apoio, e que o nome da CMU e The Regents 
of the University of California não seja utilizado em publicidade referente à 
distribuição do software sem autorização por escrito.

A CMU E THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA REJEITAM 
QUAISQUER GARANTIAS RELATIVAMENTE A ESTE SOFTWARE, 
INCLUINDO TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE MERCANTIBILIDADE 
E ADEQUAÇÃO. A CMU OU THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF 
CALIFORNIA NUNCA PODERÃO SER RESPONSABILIZADOS POR 
QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, INDIRECTOS OU CONSEQUÊNCIAIS, 
OU POR QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DANOS RESULTANTES DA 
PERDA DE UTILIZAÇÃO, DADOS OU LUCROS, SEJA POR ACÇÃO DE 
CONTRATO, NEGLIGÊNCIA OU QUALQUER OUTRO TIPO DE ACÇÃO QUE 
SURJA NA SEQUÊNCIA DE OU EM LIGAÇÃO À UTILIZAÇÃO OU 
DESEMPENHO DESTE SOFTWARE.

Parte 2: Aviso de copyright da Networks Associates Technology, Inc (BSD)

Copyright © 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc Todos os 
direitos reservados.

A redistribuição e utilização em formas de fonte ou binárias, com ou sem 
alteração, são permitidas desde que as seguintes condições sejam 
cumpridas:

* As redistribuições do código fonte têm de reter o aviso de copyright acima, 
esta lista de condições e a seguinte rejeição de responsabilidade.

* As redistribuições em forma binária têm de reproduzir o aviso de copyright 
acima, esta lista de condições e a seguinte rejeição de responsabilidade na 
documentação e/ou noutros materiais fornecidos com a distribuição.

* Nem o nome da Networks Associates Technology, Inc nem os nomes dos 
seus contribuidores pode ser utilizado para patrocinar ou promover 
produtos derivados deste software sem prévia autorização especifica por 
escrito.
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ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELOS DETENTORES DO COPYRIGHT E 
SEUS CONTRIBUIDORES "TAL QUAL É" E QUAISQUER GARANTIAS 
EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS, 
GARANTIAS IMPLÍCITAS DE MERCANTIBILIDADE E ADEQUAÇÃO PARA 
UM PROPÓSITO PARTICULAR SÃO RECUSADAS. OS DENTENTORES DO 
COPYRIGHT E SEUS CONTRIBUIDORES NUNCA PODERÃO SER 
RESPONSABILIZADOS POR QUAISQUER DANOS DIRECTOS, 
INDIRECTOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU 
CONSEQUÊNCIAIS (INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, 
PROCURAÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS SUBSTITUTOS; PERDA DE 
UTILIZAÇÃO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIO) 
SEJA QUAL FOR A CAUSA E A TEORIA DE RESPONSABILIZAÇÃO, SEJA 
POR CONTRATO, RESPONSABILIDADE RESTRITA OU INDIRECTA 
(INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU QUALQUER OUTRA COISA) QUE SURJA 
DE ALGUMA FORMA COMO CONSEQUÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DESTE 
SOFTWARE, MESMO QUE AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

Parte 3: Aviso de copyright da Cambridge Broadband Ltd. (BSD)

Partes deste código são copyright © 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd. 
Todos os direitos reservados.

A redistribuição e utilização em formas de fonte ou binárias, com ou sem 
alteração, são permitidas desde que as seguintes condições sejam 
cumpridas:

* As redistribuições do código fonte têm de reter o aviso de copyright acima, 
esta lista de condições e a seguinte rejeição de responsabilidade.

* As redistribuições em forma binária têm de reproduzir o aviso de copyright 
acima, esta lista de condições e a seguinte rejeição de responsabilidade na 
documentação e/ou noutros materiais fornecidos com a distribuição.

* O nome da Cambridge Broadband Ltd. não pode ser utilizado para 
patrocinar ou promover produtos derivados deste software sem permissão 
prévia específica por escrito.

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELO DETENTOR DO COPYRIGHT "TAL 
QUAL É" E QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, 
INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE 
MERCANTIBILIDADE E ADEQUAÇÃO PARA UM PROPÓSITO PARTICULAR 
SÃO RECUSADAS. O DENTENTOR DO COPYRIGHT NUNCA PODERÁ SER 
RESPONSABILIZADO POR QUAISQUER DANOS DIRECTOS, 
INDIRECTOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU 
CONSEQUÊNCIAIS (INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, 
PROCURAÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS SUBSTITUTOS; PERDA DE 
UTILIZAÇÃO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIO) 
SEJA QUAL FOR A CAUSA E A TEORIA DE RESPONSABILIZAÇÃO, SEJA 
POR CONTRATO, RESPONSABILIDADE RESTRITA OU INDIRECTA 
(INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU QUALQUER OUTRA COISA) QUE SURJA 
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DE ALGUMA FORMA COMO CONSEQUÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DESTE 
SOFTWARE, MESMO QUE AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

Parte 4: Aviso de copyright da Sun Microsystems, Inc. (BSD)

Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, 
California 95054, U.S.A. Todos os direitos reservados.

Utilização sujeita aos termos da licença abaixo.

Esta distribuição pode incluir materiais desenvolvidos por terceiros.

Sun, Sun Microsystems, o logótipo Sun e Solaris são marcas comerciais ou 
marcas comerciais registadas da Sun Microsystems, Inc. nos EUA e noutros 
países.

A redistribuição e utilização em formas de fonte ou binárias, com ou sem 
alteração, são permitidas desde que as seguintes condições sejam 
cumpridas:

* As redistribuições do código fonte têm de reter o aviso de copyright acima, 
esta lista de condições e a seguinte rejeição de responsabilidade.

* As redistribuições em forma binária têm de reproduzir o aviso de copyright 
acima, esta lista de condições e a seguinte rejeição de responsabilidade na 
documentação e/ou noutros materiais fornecidos com a distribuição.

* Nem o nome da Sun Microsystems, Inc nem os nomes dos seus 
contribuidores pode ser utilizado para patrocinar ou promover produtos 
derivados deste software sem prévia autorização especifica por escrito.

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELOS DETENTORES DO COPYRIGHT E 
SEUS CONTRIBUIDORES "TAL QUAL É" E QUAISQUER GARANTIAS 
EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS, 
GARANTIAS IMPLÍCITAS DE MERCANTIBILIDADE E ADEQUAÇÃO PARA 
UM PROPÓSITO PARTICULAR SÃO RECUSADAS. OS DENTENTORES DO 
COPYRIGHT E SEUS CONTRIBUIDORES NUNCA PODERÃO SER 
RESPONSABILIZADOS POR QUAISQUER DANOS DIRECTOS, 
INDIRECTOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU 
CONSEQUÊNCIAIS (INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, 
PROCURAÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS SUBSTITUTOS; PERDA DE 
UTILIZAÇÃO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIO) 
SEJA QUAL FOR A CAUSA E A TEORIA DE RESPONSABILIZAÇÃO, SEJA 
POR CONTRATO, RESPONSABILIDADE RESTRITA OU INDIRECTA 
(INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU QUALQUER OUTRA COISA) QUE SURJA 
DE ALGUMA FORMA COMO CONSEQUÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DESTE 
SOFTWARE, MESMO QUE AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.
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Parte 5: Aviso de copyright da Sparta, Inc. (BSD)

Copyright © 2003-2004, Sparta, Inc Todos os direitos reservados.

A redistribuição e utilização em formas de fonte ou binárias, com ou sem 
alteração, são permitidas desde que as seguintes condições sejam 
cumpridas:

* As redistribuições do código fonte têm de reter o aviso de copyright acima, 
esta lista de condições e a seguinte rejeição de responsabilidade.

* As redistribuições em forma binária têm de reproduzir o aviso de copyright 
acima, esta lista de condições e a seguinte rejeição de responsabilidade na 
documentação e/ou noutros materiais fornecidos com a distribuição.

* Nem o nome da Sparta, Inc nem os nomes dos seus contribuidores pode 
ser utilizado para patrocinar ou promover produtos derivados deste software 
sem prévia autorização especifica por escrito.

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELOS DETENTORES DO COPYRIGHT E 
SEUS CONTRIBUIDORES "TAL QUAL É" E QUAISQUER GARANTIAS 
EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS, 
GARANTIAS IMPLÍCITAS DE MERCANTIBILIDADE E ADEQUAÇÃO PARA 
UM PROPÓSITO PARTICULAR SÃO RECUSADAS. OS DENTENTORES DO 
COPYRIGHT E SEUS CONTRIBUIDORES NUNCA PODERÃO SER 
RESPONSABILIZADOS POR QUAISQUER DANOS DIRECTOS, 
INDIRECTOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU 
CONSEQUÊNCIAIS (INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, 
PROCURAÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS SUBSTITUTOS; PERDA DE 
UTILIZAÇÃO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIO) 
SEJA QUAL FOR A CAUSA E A TEORIA DE RESPONSABILIZAÇÃO, SEJA 
POR CONTRATO, RESPONSABILIDADE RESTRITA OU INDIRECTA 
(INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU QUALQUER OUTRA COISA) QUE SURJA 
DE ALGUMA FORMA COMO CONSEQUÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DESTE 
SOFTWARE, MESMO QUE AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

Parte 6: Aviso de copyright da Cisco/BUPTNIC (BSD)

Copyright © 2004, Cisco, Inc e Information Network Center of Beijing 
University of Posts and Telecommunications (Centro de Informações de 
Rede da Universidade de Pequim de Postos e Telecomunicações). Todos os 
direitos reservados.

A redistribuição e utilização em formas de fonte ou binárias, com ou sem 
alteração, são permitidas desde que as seguintes condições sejam 
cumpridas:

* As redistribuições do código fonte têm de reter o aviso de copyright acima, 
esta lista de condições e a seguinte rejeição de responsabilidade.
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* As redistribuições em forma binária têm de reproduzir o aviso de copyright 
acima, esta lista de condições e a seguinte rejeição de responsabilidade na 
documentação e/ou noutros materiais fornecidos com a distribuição.

* Nem o nome da Cisco, Inc, Beijing University of Posts and 
Telecommunications, nem os nomes dos seus contribuidores pode ser 
utilizado para patrocinar ou promover produtos derivados deste software 
sem prévia autorização especifica por escrito.

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELOS DETENTORES DO COPYRIGHT E 
SEUS CONTRIBUIDORES "TAL QUAL É" E QUAISQUER GARANTIAS 
EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS, 
GARANTIAS IMPLÍCITAS DE MERCANTIBILIDADE E ADEQUAÇÃO PARA 
UM PROPÓSITO PARTICULAR SÃO RECUSADAS. OS DENTENTORES DO 
COPYRIGHT E SEUS CONTRIBUIDORES NUNCA PODERÃO SER 
RESPONSABILIZADOS POR QUAISQUER DANOS DIRECTOS, 
INDIRECTOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU 
CONSEQUÊNCIAIS (INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, 
PROCURAÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS SUBSTITUTOS; PERDA DE 
UTILIZAÇÃO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIO) 
SEJA QUAL FOR A CAUSA E A TEORIA DE RESPONSABILIZAÇÃO, SEJA 
POR CONTRATO, RESPONSABILIDADE RESTRITA OU INDIRECTA 
(INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU QUALQUER OUTRA COISA) QUE SURJA 
DE ALGUMA FORMA COMO CONSEQUÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DESTE 
SOFTWARE, MESMO QUE AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.
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1.2 Acerca do manual

Este manual de operação abrange as funções de rede e de digitalização do 
bizhub 500/420/360.

Esta secção apresenta a estrutura do manual e as notas utilizadas para 
nomes de produtos, etc.

Este manual dirige-se aos utilizadores que compreendem o funcionamento 
básico de computadores e do equipamento. Para saber mais acerca dos 
procedimentos de funcionamento dos sistemas operativos Windows ou 
Macintosh e programas de aplicação, consulte os respectivos manuais.

Estrutura do manual

Este manual consiste nos seguintes capítulos.

Capítulo 1 Introdução

Capítulo 2 Antes de utilizar as funções de leitura

Capítulo 3 Leitura de documentos

Capítulo 4 Especificar as definições no painel de controlo

Capítulo 5 Especificar as definições com o PageScope Web Connection

Capítulo 6 Resolução de problemas da função de digitalização

Capítulo 7 Anexo

Apresenta uma lista com as especificações do produto e com os caracteres 
que podem ser introduzidos a partir do painel de controlo.

Notas

Nome do produto Notas no manual

bizhub 500/420/360 Este equipamento, 500/420/360

Microsoft Windows 98 Windows 98

Microsoft Windows Me Windows Me

Microsoft Windows NT 4.0 Windows NT 4.0

Microsoft Windows 2000 Windows 2000

Microsoft Windows XP Windows XP

Quando os sistemas operativos acima descri-
tos estão escritos em conjunto

Windows 98/Me
Windows NT 4.0/2000/XP
Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP
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1.3 Explicação das convenções do manual

Abaixo estão descritos as marcas e formatos de texto utilizados no manual.

Dispositivos de segurança

6 PERIGO
A falha no cumprimento das instruções realçadas deste modo neste 

manual pode resultar em lesões grave ou fatais devido à corrente 

eléctrica.

% Tenha atenção a todos os perigos para evitar lesões.

7 AVISO
A não observação das instruções realçadas deste modo pode resultar 

em ferimentos graves ou danos à propriedade.

% Obedeça a todos os avisos para evitar lesões e para assegurar a 
utilização segura do equipamento.

7 CUIDADO 
A não observação das instruções realçadas desta maneira pode 

resultar em ferimentos ligeiros ou danos à propriedade.

% Tenha em atenção todas as precauções para evitar lesões e garantir a 
utilização segura do equipamento.

Sequência da acção

1 O número 1 com esta formatação 
indica o primeiro passo de uma 
sequência de acções. 

2 Números subsequentes com esta 
formatação indicam passos 
subsequentes de uma sequência de 
acções.

? O texto formatado desta maneira 
fornece assistência adicional. 

% O texto formatado desta maneira descreve a acção que assegura 
os resultados pretendidos. 

Uma ilustração inserida
aqui apresenta as operações
que devem ser executadas.
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Dicas

2
Nota 

O texto realçado desta maneira contém informações úteis e dicas para 
garantir a utilização segura do equipamento.

2
Aviso 

O texto realçado desta maneira contém informações que devem ser 
levadas em conta.

!
Detalhe 

O texto realçado desta maneira contém referências para obter 
informações mais detalhadas.

Marcações especiais de texto

Tecla [Stop]
Os nomes das teclas no painel de controlo surgem como abaixo indicado.

DEFINIÇÕES DO EQUIPAMENTO

Os textos são apresentados como acima ilustrado.
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1.4 Manuais de operação

Foram preparados os seguintes manuais de operação relativos a este 
equipamento.

Manual de Operação – Operações de cópia

Este manual contém pormenores sobre as operações básicas e os 
procedimentos de funcionamento relativos às várias funções de cópia.
- Consulte este manual de instruções para obter pormenores sobre os 

procedimentos de funcionamento das funções de cópia, incluindo as 
precauções a tomar na instalação/utilização, ligar/desligar o 
equipamento, carregar papel e operações de resolução de problemas, 
tais como a resolução de papel encravado.

Manual de Operação – Operações do digitalizador de rede 

<este manual>

Este manual contém pormenores sobre a especificação das definições de 
rede para o equipamento de origem e sobre as operações relativas às 
funções de digitalização.
- Consulte este manual de operação para obter detalhes sobre os 

procedimentos de funcionamento das funções de rede e sobre a 
utilização das funções Ler para Correio Electrónico, Ler para FTP e Ler 
para SMB.

Manual de Operação – Operações de caixa

Este manual contém detalhes acerca dos procedimentos de funcionamento 
para a utilização de caixas.
- Consulte este manual de operação para obter pormenores sobre os 

procedimentos de funcionamento relativos à utilização das caixas o 
disco rígido.

Manual de Operação – Operações de visor aumentado

Este manual contém detalhes acerca dos procedimentos de funcionamento 
para a utilização das funções de cópia, digitalizador de rede e fax no modo 
Visor Aumentado.
- Consulte este manual de operação para saber mais acerca dos 

procedimentos de funcionamento no modo Visor Aumentado.
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Manual de Operação – FK-502 Operações de facsímile

Este manual contém detalhes sobre os procedimentos de funcionamento 
do fax.
- Consulte este manual para detalhes sobre procedimentos operativos 

das funções de fax quando o kit de fax estiver instalado.

Manual de Operação – Network fax operations

(Operações de Facsimile de Rede)

Este manual contem detalhes acerca dos procedimentos de funcionamento 
para o envio de faxes em rede.
- Consulte este Manual de Operação para saber mais acerca dos 

procedimentos de funcionamento para a utilização das funções de fax 
em rede (Internet Fax/Fax Endereço IP).

Manual de Operação – IC-204

Este manual contém detalhes sobre os procedimentos de funcionamento 
utilizando o controlador de imagem opcional (IC-204).
- Para obter detalhes sobre os procedimentos para utilizar as funções de 

impressão, consulte o Manual de Operação (ficheiro PDF) fornecido no 
CD-ROM de Software do Utilizador incluído no IC-204.
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2 Antes de utilizar as funções de leitura

2.1 Ambiente necessário para a utilização das funções 
de leitura

São necessárias as seguintes condições para utilizar as funções de rede e 
leitura deste equipamento.
- O equipamento está ligado à rede. (necessário)

As funções podem ser utilizadas sobre uma rede TCP/IP. Para saber 
mais acerca da ligação, consulte "Ligar à rede" na página 2-13. Para 
além disso, os parâmetros de rede, tais como o endereço IP deste 
equipamento, devem ser especificados para utilizar o equipamento na 
rede. Para saber mais, consulte "Definições para a utilização das funções 
de rede/leitura" na página 2-9.
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2.2 Funções de leitura disponíveis

"Leitura" refere-se à operação de leitura da imagem de um documento 
alimentado através do ADF ou colocado no vidro de originais. As funções de 
leitura podem ser utilizadas para armazenar temporariamente na memória 
interna do equipamento os dados lidos e transmitir os dados numa 
mensagem de e-mail através da rede ou carregar os dados para um servidor 
de ficheiros.

Com as funções de digitalização, podem ser enviados dados para até 
516 destino de uma só vez.

Além disso, se estiver instalado um disco rígido opcional, os dados podem 
ser armazenados no disco rígido deste equipamento. Esta função pode ser 
utilizada a partir do modo Caixa, que vem descrito no Manual de Operação 
[Operações de caixa].

2
Nota 

O número máximo de destinos que podem ser seleccionados ao mesmo 
tempo é de 516 (500 destinos programados, 5 destinos de correio 
electrónico, FTP e SMB de entrada directa e 1 destino de caixa (só 
quando está instalado o disco rígido).
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Enviar os dados lidos numa mensagem de e-mail

Os dados lidos podem ser enviados para um endereço de e-mail 
especificado. O destino é especificado a partir do painel táctil deste 
equipamento e os dados lidos são enviados como um anexo do e-mail.

Para saber mais, consulte "Enviar dados numa mensagem de e-mail 
(Ler para e-mail)" na página 3-8.

Original

Equipamento

Memória

E-mail e Recepção por e-mail

Servidor POPServidor SMTP

Internet

Ler dados partilhada
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Enviar os dados lidos como ficheiros (FTP)

Os dados digitalizados são transferidos para um servidor FTP especificado. 
O endereço do servidor FTP, a palavra-passe de início de sessão e outras 
informações são introduzidas a partir do painel táctil deste equipamento.

Os ficheiros de dados carregados para o servidor FTP podem ser 
transferidos a partir de um computador da rede.

Para saber mais, consulte "Enviar dados para um servidor (Ler para FTP)" na 
página 3-22.

Memória

Original

Equipamento

Ler dados partilhada Download

Servidor FTP

Internet
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Enviar os dados lidos para um computador da rede (SMB)

Os dados lidos podem ser enviados para uma pasta partilhada de um 
computador especificado. O nome do computador de destino, a palavra-
passe de início de sessão e outras informações são introduzidas a partir do 
painel táctil deste equipamento.

Para saber mais, consulte "Enviar os dados para um PC da rede (Ler para 
SMB)" na página 3-36.

Memória

Original

Equipamento

Ler dados partilhada

Guardar para uma pasta partilhada
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Guardar os dados lidos em caixas

Os dados lidos podem ser guardados em caixas criadas no disco rígido 
interno do equipamento. Os dados podem ser utilizados noutras aplicações. 
O nome do ficheiro pode ser introduzido a partir do painel táctil deste 
equipamento.

Além disso, se os dados digitalizados forem guardados na "Caixa de 
Utilizador de Anotações", é possível enviá-los através da Internet, 
adicionando um nome de domínio, a data e a hora de envio.

Para detalhes sobre o procedimento a seguir para guardar dados numa 
caixa de utilizador de anotações, consulte "Anotações (Aplicação)" na 
página 3-75. Para guardar outros dados numa caixa ou para reutilizar os 
dados que foram guardados, consulte [Operações de caixa] no Manual 
de Operação.

Disco rígido

Equipamento
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2.3 Definições para a utilização das funções de 
rede/leitura

Recomenda-se que sejam especificadas as definições abaixo 
recomendadas antes de utilizar as funções de rede/leitura. As definições 
de rede descritas em "Especificar Definições de Rede" devem ser 
especificadas em primeiro lugar. Configure os outros itens conforme 
necessário.

!
Detalhe 

Para saber mais acerca de como especificar definições de rede, 
consulte os capítulos listados abaixo.
"Definições TCP/IP" na página 4-57
"Definições do E-mail TX (SMTP)" na página 4-107
"Especificar as definições com o PageScope Web Connection" na 
página 5-3

Especificar definições de rede

Deve existir um endereço IP designado para o equipamento e devem ser 
especificadas definições tais como o servidor SMTP para ser possível utilizar 
o equipamento na rede. Certifique-se de que as configura.

Existem dois métodos para especificar as definições. Um método é 
especificar as definições a partir do painel táctil deste equipamento. 
O outro método é utilizar o PageScope Web Connection a partir de um 
browser da web de um computador da rede.
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Registar destinos e especificar as suas definições

Os destinos (receptores) dos dados lidos têm de ser registados.

Encontram-se disponíveis os seguintes métodos de registo.
- Registar a partir do painel táctil do equipamento.
- Utilize o PageScope Web Connection a partir de um computador na 

rede.

Podem ser registados os seguintes tipos de destinos.

2
Nota 

O destino pode também ser introduzido antes de efectuar a leitura. 
Este processo chama-se "entrada directa". Para saber mais, consulte 
"Introduzir os endereços directamente" na página 3-19.

!
Detalhe 

Para saber mais acerca de como registar destinos e especificar 
definições, consulte as secções listadas abaixo.
"Registar destinos abreviados" na página 4-12
"Registar os destinos de grupo" na página 4-26

Tipo Descrição

Destino Abreviado O destino pode ser seleccionado com um botão.

Grupo Podem ser registados vários destinos em grupos. Destinos de 
e-mail, FTP, SMB e caixas podem ser registados em conjunto num 
só grupo.
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Definir o endereço De

Para efectuar a leitura para e-mail, deve ser registado o endereço De. 
O endereço De é o endereço que indica o remetente quando os dados são 
enviados. Normalmente recomenda-se que seja utilizado o endereço de 
e-mail do administrador registado.

Se não for especificado o endereço de e-mail do administrador registado, 
deve ser introduzido o endereço de e-mail do remetente de cada vez que se 
efectua uma leitura para e-mail. Tenha em atenção que a leitura para e-mail 
não é possível se o endereço De não for introduzido.

2
Nota 

Quando a definição de autenticação do utilizador está activa, o endereço 
de e-mail especificado para cada utilizador torna-se o endereço De.

Especificar as definições de leitura

Podem especificar-se as seguintes funções de leitura aquando da leitura de 
um documento.

Estas definições são especificadas a partir do painel táctil do equipamento.

!
Detalhe 

Para saber mais acerca das definições de leitura, consulte "Especificar 
as definições de leitura" na página 3-51.

Item Descrição

File Type Selecciona o tipo de ficheiro para guardar os dados lidos.

Resolução Selecciona a resolução de leitura.

Simplex/Duplex Selecciona se a leitura é de uma só face do documento ou das 
duas faces.

Tipo Original Define o tipo de imagem do documento lido.

Tamanho leitura Define o formato de papel a ser lido.

Zoom Define a taxa de zoom para a leitura. As taxas de zoom utilizadas 
frequentemente podem ser guardadas.

Densidade Especifica a densidade da leitura.

Definição original Especifica o tipo de documento que foi colocado, por exemplo, se 
contém vários formatos de página ou se são dobradas em zigzag.

Aplicação Fornece funções para o ajuste da imagem a digitalizar, por exem-
plo, para a leitura de livros e para digitalizar páginas.
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Especificar definições de programa

As definições de destino e leitura podem ser registadas em conjunto como 
um único programa. Isto é conveniente para a leitura de documentos e envio 
de dados efectuado frequentemente sob as mesmas condições.

Estas definições são especificadas a partir do painel táctil do equipamento.

!
Detalhe 

Para saber mais, consulte "Registar os destinos do programa" na 
página 4-28.

Especificar as predefinições de leitura

As definições que estão seleccionadas quando é tocado [Scan] no painel de 
controlo podem ser especificadas.

!
Detalhe 

Para saber mais, consulte "Configurar o formato para guardar os dados 
a ler" na página 4-41.
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2.4 Ligar à rede

O equipamento pode ser ligado à rede.

2
Aviso 

O equipamento pode ser ligado através de uma ligação paralela ou USB. 
Contudo, certifique-se de que está ligado à rede para utilizar o 
digitalizador.

Ligação de Rede

Ligue um cabo UTP (categoria 5 ou posterior recomendado) da rede para o 
conector Ethernet da máquina.

Porta de rede
(10Base-T/100Base-TX)
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2.5 Tabela de fluxo de operações de configuração e 
leitura

A sequência a partir das operações de configuração necessárias para a 
utilização das funções de leitura até à operação de leitura é apresentada 
abaixo.

Especifique as definições de leitura no ecrã que aparece depois de premida a tecla 
[Utilitário/Contador], tocando em seguida, em [Defin. do Utiliz.].
* Especifique as definições básicas, tais como o formato em que deverão ser guardados 
os dados digitalizados. (Consulte "Configurar o ecrã de modo de leitura principal" na 
página 4-35 e "Configurar o formato para guardar os dados a ler" na página 4-41.)

Especifique as definições de rede no ecrã que aparece depois de premida a tecla 
[Utilitário/Contador], tocando em seguida, em [Definição de Administrador].
* Especifique definições para utilização da máquina na rede. (Consulte "Especificar defi-
nições de rede" na página 4-56, "Definições TCP/IP" na página 4-57, "Definições Ne-
tWare" na página 4-68, "Definições do servidor http" na página 4-74, "Definições de 
FTP" na página 4-83, "Definições SMB" na página 4-86, "Definições AppleTalk" na 
página 4-91, "Activar as definições de LDAP" na página 4-93, "Configurar as definições 
de LDAP" na página 4-95, "Procurar predefinição" na página 4-106, "Definições do 
E-mail TX (SMTP)" na página 4-107, "Definições de E-mail RX (POP)" na página 4-118, 
"Definições do equipamento" na página 4-124, "Definições de ajuste da hora" na 
página 4-126, "Definições da notificação do estado" na página 4-130, "Definição Rela-
tório do Contador Total" na página 4-133, "Confirmação PING" na página 4-140, "Defi-
nições do SLP" na página 4-144, "Definições do LPD" na página 4-145, "Definições 
Prefixo/Sufixo" na página 4-146, "Acção para Certificado Inválido" na página 4-151, 
"Definições do SNMP" na página 4-153, "Definição de Boas-vindas" na página 4-159, 
"Definição do Socket TCP" na página 4-161, "Definições AbrirAPI" na página 4-164, 
e "External Server Authentication" na página 4-169.)

Registe os destinos no ecrã que aparece depois de premida a tecla [Utilitário/Contador].
* Especifique os endereços de correio electrónico para transmissões por correio electró-
nico, registe servidores FTP e especifique computadores de destino. (Consulte "Registar 
destinos abreviados" na página 4-12, "Registar os destinos de grupo" na página 4-26, 
"Registar os destinos do programa" na página 4-28, e "Especificar definições de e-mail" 
na página 4-31.)

Coloque o documento.

Especifique o destino.

Especifique as definições de leitura (consulte página 3-51).
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2
Nota 

Algumas definições que podem ser especificadas no painel de controlo 
também podem ser especificadas a partir de um computador em rede 
utilizando o PageScope Web Connection. Para saber mais, consulte 
"Especificar as definições com o PageScope Web Connection" na 
página 5-3.

Prima a tecla [Iniciar] no painel de controlo.

O documento é lido e os dados transmitidos.
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3 Leitura de documentos

3.1 Painel de controlo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

Hilfe

Nº Name Descrição

1 Tecla [Poupança Energia] Prima para entrar no modo Poupança de Energia. 
Enquanto o equipamento estiver no modo Poupança 
de Energia, o indicador da tecla [Poupança Energia] 
ilumina-se a verde e o painel de controlo é desactiva-
do. Para cancelar o modo Poupança de Energia, pri-
ma novamente a tecla [Poupança Energia].

2 Painel táctil Apresenta diversos ecrãs e mensagens
Especifique as várias definições tocando directamen-
te no painel.

3 Tecla [Acesso] Se tiverem sido aplicadas as definições de autentica-
ção do utilizador ou de acompanhamento de conta, 
prima esta tecla depois de introduzir o nome do utili-
zador e palavra-passe (para a autenticação do utiliza-
dor) ou o nome de conta e palavra-passe (para o 
acompanhamento de conta) para poder utilizar este 
equipamento.

4 Tecla [Box] Prima para introduzir o modo Caixa. 
Enquanto o equipamento está no modo Caixa, o indi-
cador na tecla [Caixa] ilumina-se a verde. Para saber 
mais, consulte o Manual de Operação [Operações de 
caixa].

5 Tecla [Fax] Prima para entrar no modo Fax. 
Enquanto o equipamento está no modo Fax, o indica-
dor na tecla [Fax] ilumina-se a verde. Para detalhes, 
consulte o Manual de Operação [Operações de facsi-
mile].
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6 Tecla [Scan] Prima para introduzir o modo de leitura. 
Enquanto o equipamento está em modo de Leitura, 
o indicador da tecla [Scan] ilumina-se a verde.

7 Tecla [Cópia] Prima para entrar no modo de cópia. (O modo prede-
finido é o modo Cópia.) 
Enquanto o equipamento está em modo de Cópia, 
o indicador da tecla [Cópia] ilumina-se a verde. Para 
saber mais, consulte o Manual de Operação [Opera-
ções de cópia].

8 Tecla [Interromper] Prima para entrar no modo Interromper. 
Enquanto o equipamento estiver no modo Interrom-
per, o indicador da tecla [Interromper] ilumina-se a 
verde e aparece a mensagem "Em modo Interrom-
per." no painel táctil. Para cancelar o modo Interrom-
per, prima a tecla [Interromper] novamente.

9 Tecla [Reiniciar] Prima para limpar todas as definições (excepto as de-
finições programadas) introduzidas no painel de con-
trolo e no painel táctil.

10 Botão de corrente auxiliar Prima para ligar/desligar operações do equipamento 
como, por exemplo, copiar, imprimir ou digitalizar. 
Quando desligado, o equipamento entra num estado 
de conservação de energia.

11 Tecla [Parar] Pára da ler o original.

12 Tecla [Iniciar] Prima para iniciar a operação que está seleccionada 
no modo de Caixa, no modo de Fax, no modo de Di-
gitalização ou no modo de Cópia. Quando está em 
modo de Fax, inicia-se a transmissão de fax.
Quando o equipamento está pronto para começar a 
operação, o indicador na tecla [Iniciar] ilumina-se a 
verde. Se o indicador da tecla [Iniciar] se iluminar a cor 
de laranja, a operação não pode começar.

13 Indicador de Energia Ilumina-se a verde quando o equipamento é ligado 
com o interruptor principal.

14 Indicador de Dados Pisca a verde enquanto um trabalho de impressão 
está a ser recebido.
Ilumina-se a verde quando estão a ser impressos 
dados.

15 Tecla [Cópia Teste] Não utilizado para o modo de Digitalização.

16 Tecla [C] (apagar) Prima para apagar um valor introduzido com o teclado 
numérico.

17 Teclado numérico Utilize para introduzir o número. Utilize para digitar os 
números de telefone e diversos valores definidos.

18 Tecla [Verificar Modo] Prima para visualizar ecrãs que apresentam as defini-
ções especificadas.

19 Tecla [Utilitário/Contador] Prima para apresentar o ecrã Contador e o ecrã Utili-
tário.

20 Tecla [Modo Memória] Não utilizado para o modo de Digitalização.

Nº Name Descrição
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7 CUIDADO 
Para evitar danos no painel táctil, não o pressione com força.

% Para além disso, não pressione o painel táctil utilizando quaisquer 
objectos duros ou afiados.

21 Tecla [Ajuda] Prima para visualizar o ecrã do menu de ajuda princi-
pal, onde podem ser vistos descrições das várias fun-
ções e detalhes das operações. Para obter detalhes, 
consulte o Manual de Operação (Operações de cópia).

22 Tecla [Acessibilidade] Prima para visualizar o ecrã onde pode especificar as 
funções de acessibilidade do utilizador.

23 Indicador de Contraste Utilize para ajustar o contraste do painel táctil.

24 Tecla [Ampliar Ecrã] Prima para entrar no modo de Ampliar Ecrã.

Nº Name Descrição
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3.2 Apresentar o ecrã de leitura

Apresente o ecrã do modo de leitura para desempenhar operações de 
leitura.

Ligue o equipamento. Quando o equipamento estiver pronto para efectuar 
cópias, aparece o ecrã básico.

Prima a tecla [Scan] no painel de controlo para apresentar o ecrã do modo 
de leitura.

As funções e os modos apresentados podem ser seleccionados tocando 
gentilmente nos botões apresentados no ecrã.

1

2 4 5 6 7 8 1093

11

Não Name Descrição

1 Área de sub-visualização Esta área apresenta os destinos, etc.

2 Botão [Lista de Tarefas] Apresenta os trabalhos que estão a ser executados e os 
trabalhos que estão a ser armazenados.
Encontram-se disponíveis várias opções para a verifica-
ção e gestão dos trabalhos.

3 Área do ecrã de Data/Hora Apresenta a data/hora actual.

4 Área do ecrã de Mensa-
gens

Apresenta o estado do equipamento e detalhes acerca 
das operações que têm de ser executadas.

5 Botão [Programa] Apresenta os destinos que estão registados em progra-
mas.

6 Botão [Grupo] Apresenta os destinos que estão registados em grupos.

7 Botão [Livro de Endere-
ços]

Utilizado para pesquisar destinos que se encontram re-
gistados no livro de endereços.
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8 Botão [Entrada Directa] Utilizado para digitar o destino aquando da execução de 
operações de Ler para E-mail, Ler para FTP ou Ler para 
SMB, ou para seleccionar a caixa onde o trabalho deve 
ser armazenado.
Este botão não aparece se [Intoduzir Destino Manual] 
no ecrã detalhes de segurança (apresentado através da 
pressão em [Defin. Segurança] no ecrã de definição de 
administrador) estiver definido para "Restrin".

9 Ecrã de memória disponí-
vel

Apresenta a quantidade de memória disponível que é uti-
lizada durante a operação de leitura.

10 Área do ecrã de número de 
endereço

Apresenta o número de endereços especificados.

11 Botão [Defini. Leitura] Utilizado para especificar as definições de leitura.

Não Name Descrição
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3.3 Enviar dados numa mensagem de e-mail 
(Ler para e-mail)

Ler para e-mail

A operação de leitura para e-mail é utilizada para enviar, como anexos, 
imagens lidas neste equipamento para um endereço de e-mail.

Os métodos descritos abaixo estão disponíveis para especificar o destino.
Os métodos podem também ser combinados, por exemplo, seleccionando 
um destino de grupo e adicionando, em seguida, outros destinos através da 
entrada directa.

2
Nota 

Para o procedimento de envio de correio electrónico, consulte "Enviar os 
dados lidos numa mensagem de e-mail" na página 2-5.
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Utilizar programas

"Programa" refere-se a um conjunto de endereços de destino e definições 
de leitura que são registados em conjunto. Esta função é conveniente para 
a leitura de documentos e envio de dados efectuado sob as mesmas 
condições. O procedimento que se segue descreve como enviar dados 
através da selecção de um programa que foi previamente registado.

Para saber mais acerca de como registar programas, consulte "Registar os 
destinos do programa" na página 4-28.

1 Prima a tecla [Scan] no painel de 
controlo.

Surge o ecrã modo de Digitalização.

2 Toque em [Programa].

Os destinos seleccionados são listados sob "Destinos de 
Transmissão". Podem ser adicionados outros endereços de destino 
utilizando o livro de endereços ou através da entrada directa.
Só são apresentados os destinos que podem ser especificados. 
Por exemplo, os destinos de fax não são apresentados.
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3 Toque em [Defini. Leitura] para verificar as definições de leitura 
especificadas. As definições especificadas podem também ser 
alteradas.

– Para saber mais acerca das definições de leitura, consulte 
"Especificar as definições de leitura" na página 3-51.

4 Depois de verificar as definições, toque em [OK].

5 Coloque o documento no ADF ou posicione-o no vidro de originais do 
equipamento.

6 Prima a tecla [Iniciar] no painel de controlo.

O documento é lido e os dados enviados.

2
Nota 

Não desligue o equipamento até que os trabalhos de leitura 
desapareçam da lista de trabalhos.



Leitura de documentos 3

bizhub 500/420/360 (Phase 3) 3-11

Seleccionar endereços de grupo

"Grupo" refere-se a vários destinos que estão registados colectivamente. 
O procedimento que se segue descreve como enviar dados através da 
selecção de um grupo que foi previamente registado.

Para saber mais acerca de como registar grupos, consulte "Registar os 
destinos do programa" na página 4-28.

1 Prima a tecla [Scan] no painel de 
controlo.

Surge o ecrã modo de Digitalização.

2 Toque em [Grupo].

Tocar no botão referente a um grupo apresenta a lista de membros 
registados nesse grupo.
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3 Seleccione os destinos pretendidos e, em seguida, toque em [OK].

4 Toque em [Defini. Leitura] e, em seguida, especifique as definições de 
leitura.

– Para saber mais acerca das definições de leitura, consulte 
"Especificar as definições de leitura" na página 3-51.

5 Depois de especificar as definições, toque em [OK].
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6 Coloque o documento no ADF ou posicione-o no vidro de originais do 
equipamento.

7 Prima a tecla [Iniciar] no painel de controlo.

O documento é lido e os dados enviados.

2
Nota 

Não desligue o equipamento até que os trabalhos de leitura 
desapareçam da lista de trabalhos.
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Seleccionar destinos a partir do livro de endereços

"Livro de endereços" refere-se à colecção de endereços de destino que 
foram previamente registados. O procedimento que se segue descreve 
como enviar dados através da selecção de destinos a partir do livro de 
endereços. Podem ser especificados vários endereços em simultâneo a 
partir do livro de endereços.

Para saber mais acerca de como registar endereços no livro de endereços, 
consulte "Registar destinos abreviados" na página 4-12.

1 Prima a tecla [Scan] no painel de 
controlo.

Surge o ecrã modo de Digitalização.

2 Toque em [Livro de Endereços].
O livro de endereços é apresentado e os nomes de endereços 
registados são apresentados através da pressão do respectivo botão 
de índice.

? Porquê é que o [Pesquisa LDAP] não é apresentado no separador 
do livro de endereços?

% Se [Intoduzir Destino Manual] no ecrã detalhes de segurança 
(apresentado através da pressão em [Defin. Segurança] no ecrã 
definição de administrador) estiver definido para [Restringir], a 
[Pesquisa LDAP] não aparece no separador livro de endereços.
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? Para efectuar procuras LDAP, quais as definições necessárias?
% São necessárias definições de Administrador, tais como a 

definição do servidor LDAP. Para saber mais, consulte "Activar as 
definições de LDAP" na página 4-93.

3 Toque no botão relativo a um destino para o seleccionar. 
Os botões seleccionados são realçados e os destinos seleccionados 
são listados em "Destinos Difusão". Podem ser adicionados outros 
destinos através da entrada directa.

– Se necessário, pode procurar o destino. Para detalhes, consulte 
"Pesquisar o destino" na página 3-16.
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Pesquisar o destino

Encontram-se disponíveis os seguintes métodos para pesquisar destinos.
- Pesquisa Detalhada: Pesquisa os endereços através da introdução de 

uma parte do nome ou da descrição do endereço.
- Pesquisa LDAP: Pesquisa os endereços que obedecem às condições 

dos endereços registados no servidor LDAP.

Estão disponíveis uma "Pesquisa Básica" na qual é introduzida uma palavra-
chave e uma "Pesquisa Avançada" na qual são utilizadas condições 
múltiplas para limitar a pesquisa.

!
Detalhe 

Para efectuar procuras LDAP, são necessárias as definições do servidor 
LDAP especificadas na Definição de Administrador. Para saber mais, 
consulte "Activar as definições de LDAP" na página 4-93.

Podem ser combinados até cinco destinos entre os resultados duma 
procura LDAP e entre os destinos introduzidos directamente.
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Se a opção "Intoduzir Destino Manual", no ecrã Detalhes de Segurança 
(apresentado tocando em [Defin. Segurança] no ecrã de Definição de 
Administrador), estiver definida para "Restringir", não será possível 
efectuar uma pesquisa LDAP.

Pesquisa Básica

Pesquisa Avançada
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1 Toque em [Defini. Leitura] e, em seguida, especifique as definições 
de leitura.

– Para saber mais acerca das definições de leitura, consulte 
"Especificar as definições de leitura" na página 3-51.

2 Depois de especificar as definições, toque em [OK].

3 Coloque o documento no ADF ou posicione-o no vidro de originais do 
equipamento.

4 Prima a tecla [Iniciar] no painel de controlo.

O documento é lido e os dados enviados.

2
Nota 

Não desligue o equipamento até que os trabalhos de leitura 
desapareçam da lista de trabalhos.
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Introduzir os endereços directamente

"Entrada Directa" refere-se à operação de introduzir directamente os 
endereços de destino a partir do painel de controlo do equipamento.

Podem ser combinados até cinco destinos entre os destinos introduzidos 
directamente e entre os resultados duma procura LDAP.

1 Prima a tecla [Scan] no painel de 
controlo.

Surge o ecrã modo de Digitalização.

2 Toque em [Entrada Directa] e, em seguida [Ler para E-Mail].

Aparece um ecrã para a introdução do endereço de destino.

? Porquê é que o separador de Entrada directa não é apresentado?
% Se [Intoduzir Destino Manual] no ecrã detalhes de segurança 

(apresentado através da pressão em [Defin. Segurança] no ecrã 
definição de administrador) estiver definido para [Restringir], 
o separador entrada directa não aparece.
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3 Introduza o endereço de destino e, em seguida, toque em [OK].

– Para especificar o endereço adicional, toque em [Dest. Segui.] e, 
em seguida, especifique o endereço.

– Os nomes de utilizadores e domínios frequentemente introduzidos 
podem ser registados para futura recuperação e utilização. 
Primeiro, devem ser registados os prefixos e sufixos no modo 
administrador.

Os endereços que foram introduzidos são listados sob "Destinos de 
Transmissão".
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4 Toque em [Defini. Leitura] e, em seguida, especifique as definições 
de leitura.

– Para saber mais acerca das definições de leitura, consulte 
"Especificar as definições de leitura" na página 3-51.

5 Depois de especificar as definições, toque em [OK].

6 Coloque o documento no ADF ou posicione-o no vidro de originais do 
equipamento.

7 Prima a tecla [Iniciar] no painel de controlo.

O documento é lido e os dados enviados.

2
Nota 

Não desligue o equipamento até que os trabalhos de leitura 
desapareçam da lista de trabalhos.
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3.4 Enviar dados para um servidor (Ler para FTP)

Ler para FTP

A operação de Leitura para FTP pode ser utilizada num ambiente em rede 
com um servidor FTP. Os dados lidos são enviados para uma pasta 
específica num servidor FTP na rede.

Esta função é adequada para o envio de dados de maiores dimensões, 
como por exemplo, imagens de alta resolução.

Os métodos descritos abaixo estão disponíveis para a especificação do 
destino. Os métodos podem ainda ser combinados, seleccionando um 
destino de grupo e adicionando de seguida outros destinos através da 
entrada directa.

A transmissão pode não ser possível se o servidor de destino colocou 
limitações no nome do documento. Uma vez que o nome do documento se 
torna o nome do ficheiro na altura da transmissão, consulte o seu 
administrador de rede quando especificar o nome do documento.

2
Nota 

Se estiver disponível um servidor de correio na rede, a função de 
notificação por e-mail pode ser utilizada para enviar uma mensagem de 
e-mail contendo uma notificação do local de armazenamento dos dados 
lidos. Para saber mais acerca da função de notificação por e-mail, 
consulte "Especificar definições de e-mail" na página 3-94.

2
Nota 

Para procedimento de transmissão FTP, consulte "Enviar os dados lidos 
como ficheiros (FTP)" na página 2-6.
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Utilizar programas

"Programa" refere-se a um conjunto de servidores FTP de destino e 
definições de leitura que são registados em conjunto. O procedimento que 
se segue descreve como enviar dados através da selecção de um programa 
que foi previamente registado.

Se existir um servidor de proxy disponível na rede, é possível aceder aos 
servidores FTP na Internet através de um servidor de proxy.

Para saber mais acerca de como registar programas, consulte "Registar os 
destinos do programa" na página 4-28.

1 Prima a tecla [Scan] no painel de 
controlo.

Surge o ecrã modo de Digitalização.

2 Toque em [Programa].

Os destinos seleccionados são listados sob "Destinos de 
Transmissão". Podem ser adicionados outros endereços de destino 
utilizando o livro de endereços ou através da entrada directa.
Só são apresentados os destinos que podem ser especificados. 
Por exemplo, os destinos de fax não são apresentados.
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3 Toque em [Defini. Leitura] para verificar as definições de leitura 
especificadas. As definições especificadas podem também ser 
alteradas.

– Para saber mais acerca das definições de leitura, consulte 
"Especificar as definições de leitura" na página 3-51.

4 Depois de especificar as definições, toque em [OK].

5 Coloque o documento no ADF ou posicione-o no vidro de originais do 
equipamento.

6 Prima a tecla [Iniciar] no painel de controlo.

O documento é lido e os dados enviados.

2
Nota 

Não desligue o equipamento até que os trabalhos de leitura 
desapareçam da lista de trabalhos.
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Seleccionar endereços de grupo

"Grupo" refere-se a vários destinos que estão registados colectivamente. 
O procedimento que se segue descreve como enviar dados através da 
selecção de um grupo que foi previamente registado.

Para saber mais acerca de como registar grupos, consulte "Registar os 
destinos de grupo" na página 4-26.

1 Prima a tecla [Scan] no painel de 
controlo.

Surge o ecrã modo de Digitalização.

2 Toque em [Grupo].

Tocar no botão referente a um grupo apresenta a lista de membros 
registados nesse grupo. Podem ser adicionados outros endereços de 
destino utilizando o livro de endereços ou através da entrada directa.
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3 Seleccione o destino pretendido e, em seguida, toque em [OK].

Os destinos seleccionados são listados sob "Destinos de 
Transmissão".

4 Toque em [Defini. Leitura] e, em seguida, especifique as definições 
de leitura.

– Para saber mais acerca das definições de leitura, consulte 
"Especificar as definições de leitura" na página 3-51.
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5 Depois de especificar as definições, toque em [OK].

6 Coloque o documento no ADF ou posicione-o no vidro de originais do 
equipamento.

7 Prima a tecla [Iniciar] no painel de controlo.

O documento é lido e os dados enviados.

2
Nota 

Não desligue o equipamento até que os trabalhos de leitura 
desapareçam da lista de trabalhos.
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Seleccionar destinos a partir do livro de endereços

"Livro de endereços" refere-se à colecção de endereços de destino que 
foram previamente registados. O procedimento que se segue descreve 
como enviar dados através da selecção de destinos a partir do livro de 
endereços. Podem ser especificados vários endereços em simultâneo a 
partir do livro de endereços.

Para saber mais acerca de como registar endereços no livro de endereços, 
consulte "Registar destinos abreviados" na página 4-12.

1 Prima a tecla [Scan] no painel de 
controlo.

Surge o ecrã modo de Digitalização.
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2 Toque em [Livro de Endereços].
O livro de endereços é apresentado e os nomes de endereços 
registados são apresentados através da pressão do respectivo botão 
de índice.

? Como é que se pode pesquisar pelo endereço pretendido no livro 
de endereços?

% Toque em [Pesq. Detalhada] para pesquisar endereços. No livro de 
endereços pode-se pesquisar por nomes ou endereços.
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3 Toque no botão relativo a um destino para o seleccionar.

Os botões são realçados e os destinos seleccionados são listados sob 
"Destinos de Transmissão". Podem ser adicionados outros destinos 
através da entrada directa.

4 Toque em [Defini. Leitura] e, em seguida, especifique as definições 
de leitura.

– Para saber mais acerca das definições de leitura, consulte 
"Especificar as definições de leitura" na página 3-51.
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5 Depois de especificar as definições, toque em [OK].

6 Coloque o documento no ADF ou posicione-o no vidro de originais do 
equipamento.

7 Prima a tecla [Iniciar] no painel de controlo.

O documento é lido e os dados enviados.

2
Nota 

Não desligue o equipamento até que os trabalhos de leitura 
desapareçam da lista de trabalhos.
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Introduzir os endereços directamente

"Entrada Directa" refere-se à operação de introduzir directamente os 
endereços de destino a partir do painel de controlo do equipamento.

Podem ser especificados cinco destinos por entrada directa.

O procedimento que se segue descreve como especificar directamente um 
endereço.

1 Prima a tecla [Scan] no painel de 
controlo.

Surge o ecrã modo de Digitalização.

2 Toque em [Entrada Directa] e, em seguida [Ler para FTP].

– Para aceder anonimamente a um servidor FTP, toque em 
[Anónimo] no ecrã onde é introduzido o nome do utilizador.

Aparece um ecrã para a introdução do nome de host de destino, pasta 
de destino e outras informações.

? Porquê é que o separador de Entrada directa não é apresentado?
% Se [Intoduzir Destino Manual] no ecrã detalhes de segurança 

(apresentado através da pressão em [Defin. Segurança] no ecrã 
definição de administrador) estiver definido para [Restringir], o 
separador entrada directa não aparece.
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3 Introduza o nome de host, a pasta de destino, o nome de utilizador e a 
palavra-passe.

– Nome do Host: Utilize o teclado que aparece no painel táctil para 
especificar o nome de host de destino ou o endereço IP e, em 
seguida, toque em [OK].

– Pasta de Destino: Utilize o teclado que aparece no painel táctil para 
especificar o caminho para a pasta de destino e, em seguida, toque 
em [OK].

– Nome Utiliz: Utilize o teclado que aparece no painel táctil para 
especificar o nome de utilizador de início de sessão e, em seguida, 
toque em [OK]. Para aceder anonimamente a um servidor FTP, 
toque em [Anónimo].

– Palavra-passe: Utilize o teclado que aparece no painel táctil para 
especificar a palavra-passe e, em seguida, toque em [OK].

4 Toque em [Definição de Detalhe] e, em seguida, especifique as 
definições de detalhe do FTP.

– Número da Porta: O Número de Porta pode ser verificado e 
alterado.
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– Modo PASV: Seleccione se o modo PASV (passivo) é utilizado. 
Toque em [Sim] ou [Não].

– Proxy: Seleccione se é utilizado um servidor de proxy. Toque em 
[Sim] ou [Não].

5 Toque em [OK].

6 Introduza as informações de destino e, em seguida, toque em [OK].

– Para especificar o endereço adicional, toque em [Dest. Segui.] e, 
em seguida, especifique o endereço.

Os endereços que foram introduzidos são listados sob "Destinos de 
Transmissão".
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7 Toque em [Defini. Leitura] e, em seguida, especifique as definições de 
leitura.

– Para saber mais acerca das definições de leitura, consulte 
"Especificar as definições de leitura" na página 3-51.

8 Depois de especificar as definições, toque em [OK].

9 Coloque o documento no ADF ou posicione-o no vidro de originais do 
equipamento.

10 Prima a tecla [Iniciar] no painel de controlo.

O documento é lido e os dados enviados.

2
Nota 

Não desligue o equipamento até que os trabalhos de leitura 
desapareçam da lista de trabalhos.
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3.5 Enviar os dados para um PC da rede (Ler para SMB)

Ler para SMB

A operação de Leitura para SMB pode ser utilizada para enviar directamente 
os dados lidos para um computador específico da rede.

Para utilizar a função Ler para Ficheiro (SMB), especifique previamente a 
definição de ficheiro partilhado do Windows no computador que vai receber 
os dados.

2
Aviso 

Para enviar para uma pasta partilhada do Windows, introduza o nome do 
host e o nome da pasta com letras maiúsculas, ao registar o destino.

2
Nota 

Para procedimento de transmissão SMB, consulte "Enviar os dados lidos 
para um computador da rede (SMB)" na página 2-7.
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Transmissão SMB para Partilha de Ficheiros do Windows (Mac OS X)/

Samba (Linux/Unix)

Ao efectuar uma transmissão SMB para Mac OS X, Linux ou Unix, é 
necessário satisfazer as condições descritas abaixo relativamente às 
definições de rede e ao nome de utilizador. Mude as definições, de acordo 
com o ambiente da transmissão.

Definições nesta máquina
- A partir de [Definição de Administrador] – [Definição de Rede] – 

[Definição SMB], especifique "v1" para a definição NTLM.

Definições no servidor
- Para o nome de utilizador e os nomes das pastas partilhadas, introduza 

12 caracteres ou menos.
- Ao procurar um destino, os nomes das pastas partilhadas são 

apresentados exclusivamente em caracteres alfanuméricos. É possível 
apresentar os nomes das sub-pastas em caracteres diferentes dos 
caracteres alfanuméricos.

- Para procurar um destino, introduza primeiro o ID e a palavra-passe 
do utilizador.

2
Nota 

Samba é um programa que fornece serviços para clientes SMB 
utilizando Unix ou Linux. Em Mac OS X, Samba tem o nome de 
"Windows File Sharing" (Partilha de Ficheiros do Windows).

Transmissão SMB para Windows 98 SE/Windows Me

Durante a transmissão SMB para Windows 98 SE/Windows Me, as 
definições de rede devem satisfazer as condições descritas abaixo.

Definições nesta máquina
- A partir de [Definição de Administrador] – [Definição de Rede] – 

[Definição SMB], especifique "v1/v2" ou "v1" para a definição NTLM.
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Utilizar programas

"Programa" refere-se a um conjunto de computadores de destino e 
definições de leitura que são registados em conjunto. O procedimento que 
se segue descreve como enviar dados através da selecção de um programa 
que foi previamente registado.

Para saber mais acerca de como registar programas, consulte "Registar os 
destinos do programa" na página 4-28.

1 Prima a tecla [Scan] no painel de 
controlo.

Surge o ecrã modo de Digitalização.

2 Toque em [Programa].

Os destinos seleccionados são listados sob "Destinos de 
Transmissão". Podem ser adicionados outros endereços de destino 
utilizando o livro de endereços ou através da entrada directa.
Só são apresentados os destinos que podem ser especificados. 
Por exemplo, os destinos de fax não são apresentados.
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3 Toque em [Defini. Leitura] para verificar as definições de leitura 
especificadas. As definições especificadas podem também ser 
alteradas.

– Para saber mais acerca das definições de leitura, consulte 
"Especificar as definições de leitura" na página 3-51.

4 Depois de verificar as definições, toque em [OK].

5 Coloque o documento no ADF ou posicione-o no vidro de originais 
do equipamento.

6 Prima a tecla [Iniciar] no painel de controlo.

O documento é lido e os dados enviados.

2
Nota 

Não desligue o equipamento até que os trabalhos de leitura 
desapareçam da lista de trabalhos.
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Seleccionar endereços de grupo

"Grupo" refere-se a vários destinos que estão registados colectivamente. 
O procedimento que se segue descreve como enviar dados através da 
selecção de um grupo que foi previamente registado.

Para saber mais acerca de como registar grupos, consulte "Registar os 
destinos de grupo" na página 4-26.

1 Prima a tecla [Scan] no painel de 
controlo.

Surge o ecrã modo de Digitalização.

2 Toque em [Grupo].

Tocar no botão referente a um grupo apresenta a lista de membros 
registados nesse grupo. Podem ser adicionados outros endereços de 
destino utilizando o livro de endereços ou através da entrada directa.
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3 Seleccione os destinos pretendidos e, em seguida, toque em [OK].

4 Toque em [Defini. Leitura] e, em seguida, especifique as definições 
de leitura.

– Para saber mais acerca das definições de leitura, consulte 
"Especificar as definições de leitura" na página 3-51.

5 Depois de especificar as definições, toque em [OK].
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6 Coloque o documento no ADF ou posicione-o no vidro de originais 
do equipamento.

7 Prima a tecla [Iniciar] no painel de controlo.

O documento é lido e os dados enviados.

2
Nota 

Não desligue o equipamento até que os trabalhos de leitura 
desapareçam da lista de trabalhos.
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Seleccionar destinos a partir do livro de endereços

"Livro de endereços" refere-se à colecção de endereços de destino que 
foram previamente registados. O procedimento que se segue descreve 
como enviar dados através da selecção de destinos a partir do livro de 
endereços. Podem ser especificados vários endereços em simultâneo a 
partir do livro de endereços.

Para saber mais acerca de como registar endereços no livro de endereços, 
consulte "Registar destinos abreviados" na página 4-12.

1 Prima a tecla [Scan] no painel de 
controlo.

Surge o ecrã modo de Digitalização.
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2 Toque em [Livro de Endereços].
O livro de endereços é apresentado e os nomes de endereços 
registados são apresentados através da pressão do respectivo botão 
de índice.

? Como é que se pode pesquisar pelo endereço pretendido no livro 
de endereços?

% Toque em [Pesq. Detalhada] para pesquisar endereços. No livro de 
endereços pode-se pesquisar por nomes ou endereços.
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3 Toque no botão relativo a um destino para o seleccionar.

Os botões seleccionados são realçados e os destinos seleccionados 
são listados sob "Destinos de Transmissão". Podem ser adicionados 
outros destinos através da entrada directa.

4 Toque em [Defini. Leitura] e, em seguida, especifique as definições 
de leitura.

– Para saber mais acerca das definições de leitura, consulte 
"Especificar as definições de leitura" na página 3-51.
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5 Depois de especificar as definições, toque em [OK].

6 Coloque o documento no ADF ou posicione-o no vidro de originais do 
equipamento.

7 Prima a tecla [Iniciar] no painel de controlo.

O documento é lido e os dados enviados.

2
Nota 

Não desligue o equipamento até que os trabalhos de leitura 
desapareçam da lista de trabalhos.
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Introduzir os endereços directamente

"Entrada Directa" refere-se à operação de introduzir directamente os 
endereços de destino a partir do painel de controlo do equipamento.

Podem ser especificados cinco destinos por entrada directa.

1 Prima a tecla [Scan] no painel de 
controlo.

Surge o ecrã modo de Digitalização.

2 Toque em [Entrada Directa] e, em seguida [Ler para SMB].

Aparece um ecrã para a introdução do nome de host de destino, 
pasta de destino e outras informações.

? Porquê é que o separador de Entrada directa não é apresentado?
% Se [Intoduzir Destino Manual] no ecrã detalhes de segurança 

(apresentado através da pressão em [Defin. Segurança] no ecrã 
definição de administrador) estiver definido para [Restringir], 
o separador entrada directa não aparece.
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3 Introduza as informações de destino.

– Nome do Host: Especifique o nome do host de destino (utilizando 
letras maiúsculas) ou o endereço IP. Introduza o nome de destino 
utilizando o teclado e toque em [OK].

– Pasta de destino: Introduza o caminho para a pasta de destino 
utilizando letras maiúsculas.

– Nome do Utiliz.: Utilize o teclado que aparece no painel táctil para 
especificar o nome de utilizador de início de sessão e, em seguida, 
toque em [OK].

– Pal.-passe: Utilize o teclado que aparece no painel táctil para 
especificar a palavra-passe e, em seguida, toque em [OK].

– Para especificar o endereço adicional, toque em [Dest. Segui.] e, 
em seguida, especifique o endereço.

– Para verificar o conteúdo das pastas partilhadas, toque em 
[Referência].

4 Toque em [OK].

Os endereços especificados são listados sob "Destinos de 
Transmissão".
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5 Toque em [Defini. Leitura] e, em seguida, especifique as definições 
de leitura.

– Para saber mais acerca das definições de leitura, consulte 
"Especificar as definições de leitura" na página 3-51.

6 Depois de especificar as definições, toque em [OK].

7 Coloque o documento no ADF ou posicione-o no vidro de originais 
do equipamento.

8 Prima a tecla [Iniciar] no painel de controlo.

O documento é lido e os dados enviados.
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2
Nota 

Não desligue o equipamento até que os trabalhos de leitura 
desapareçam da lista de trabalhos.

!
Detalhe 

A pasta de destino também pode ser especificada tocando em 
[Referência] e, em seguida, navegando para um computador da rede.

Se houver um grupo de trabalho e um computador que excedam os 
números descritos abaixo, a navegação através da rede (subrede) 
nesta máquina pode não ser efectuada adequadamente.
- Grupo de trabalho: 128
- Computador: 128
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3.6 Especificar as definições de leitura

Definições disponíveis

As definições de leitura detalhadas podem ser especificadas tocando em 
[Defini. Leitura] no ecrã do modo de leitura.

As definições que podem ser especificadas são as seguintes:

Item Descrição Referência

Tipo de Ficheiro Selecciona o tipo de ficheiro para 
guardar os dados lidos.

"Tipo de Ficheiro" na 
página 3-53

Resolução Selecciona a resolução de leitura. "Resolution" na página 3-56

Simplex/Duplex Selecciona se a leitura é de uma 
só face do documento ou das duas 
faces.

"Simplex/Duplex" na 
página 3-57

Tipo Original Define o tipo de imagem do docu-
mento lido.

"Tipo Original" na página 3-58

Formato de Leitura Define o formato de papel a ser lido. "Formato de leitura" na 
página 3-60

Zoom Define a taxa de zoom para a leitura. 
As taxas de zoom utilizadas fre-
quentemente podem ser guarda-
das.

"Para especificar a taxa de zoom 
para a digitalização (definição do 
zoom)" na página 3-64

Densidade Especifica a densidade da leitura. "Densidade" na página 3-66

Definição original Especifica o tipo de documento que 
foi colocado, por exemplo, se con-
tém vários formatos de página ou se 
são dobradas em zigzag.

"Definição original" na 
página 3-67
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Aplicação Fornece funções para o ajuste da 
imagem a digitalizar, por exemplo, 
para a leitura de livros e para digita-
lizar páginas.

"Leitura de livros (Aplicação)" na 
página 3-70
"Paginação de folheto (Aplica-
ção)" na página 3-73
"Anotações (Aplicação)" na 
página 3-75
"Apagar moldura (Aplicação)" na 
página 3-77
"Apagar centro (Aplicação)" na 
página 3-79
"Apagar área sem imagem (Apli-
cação)" na página 3-81
"Função Neg-/Pos. (Aplicação)" 
na página 3-82

Leitura separada A operação de leitura pode ser divi-
dida em várias sessões quando não 
podem ser colocadas todas as pá-
ginas de um documento no ADF ou 
ao colocar o documento no vidro de 
originais. Para além disso, os docu-
mentos podem ser lidos separada-
mente consoante o seu tipo, como 
por exemplo no caso de documen-
tos com uma só face que estão 
misturados com documentos com 
frente e verso.

"Leitura separada" na 
página 3-83

Nome do Ficheiro Altera o nome do ficheiro a guardar. "File Name" na página 3-85

Item Descrição Referência
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Tipo de Ficheiro

Seleccione o tipo de ficheiro para guardar os dados lidos. Encontram-se 
disponíveis os seguintes dois tipos de ficheiro.

O nível de encriptação pode ser seleccionado se o "Tipo de Ficheiro" estiver 
definido para "PDF".

Tipo de Ficheiro

Para além disso, pode também especificar-se o agrupamento dos dados 
guardados.

Definição de Leitura

Item Descrição

PDF Guarda no formato PDF.

TIFF Guarda no formato TIFF.

Item Descrição

Página única É criado um ficheiro para cada página do documento. 
Quando é lido um documento com frente e verso, é criado 
um ficheiro para cada duas páginas lidas.

Multi-pg. Todo o documento lido é guardado num só ficheiro.
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1 Toque em [Defini. Leitura] no ecrã do modo de leitura.

2 Toque em [Tipo de Ficheiro].

3 Seleccione o tipo de ficheiro.

4 Seleccione a definição de leitura.
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5 Se tiver sido seleccionado "PDF", as definições de encriptação podem 
ser especificadas. Se for necessário, toque em [Encriptar].

6 Especifique as definições de encriptação.

– Nível de Encriptação1: Seleccione o nível de encriptação.
– Palavra-Passe: Introduza a palavra-passe requerida para abrir os 

dados encriptados (até 32 caracteres alfanuméricos). 
Para confirmar a palavra-passe, introduza-a novamente.

– Permissões: Introduza a palavra-passe requerida para alterar as 
permissões de um documento (até 32 caracteres alfanuméricos). 
Para confirmar a palavra-passe, introduza-a novamente.

7 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que 
aparece a seguir.
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Resolution

Configure a definição de resolução para 200 ppp, 300 ppp, 400 ppp ou 
600 ppp.

1 Toque em [Defini. Leitura] no ecrã do modo de leitura.

2 Toque em [Resolução].

3 Seleccione a resolução.

4 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que 
aparece a seguir.
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Simplex/Duplex

Seleccione se a leitura é de uma só face do documento ou das duas faces.

1 Toque em [Defini. Leitura] no ecrã do modo de leitura.

2 Toque em [Simplex/Duplex].

3 Seleccione o tipo de leitura.

4 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que 
aparece a seguir.

Item Descrição

1 Face Lê uma face do documento.

2 Faces Lê ambas as faces do documento.

Cover + 2-sided Digitaliza a primeira página do documento como folha de 
capa de face única, depois digitaliza as restantes páginas 
como frente e verso.
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Tipo Original

Seleccione o tipo consoante o documento. Estão disponíveis os seguintes 
quatro tipos de imagem.

1 Toque em [Defini. Leitura] no ecrã do modo de leitura.

2 Toque em [Tipo Original].

3 Seleccione o tipo de imagem.

Item Descrição

Texto Seleccione para um documento que consista somente em 
texto.

Texto/Foto Seleccione para um documento que tenha tanto texto como 
fotos (meio tom).

Foto Seleccione para um documento que consista somente em 
fotos (meio tom).

Matriz de Pontos Seleccione para um documento com texto esbatido.
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4 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que 
aparece a seguir.
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Formato de leitura

Defina o formato de papel a ser lido.

Os formatos de leitura disponíveis são os seguintes:

!
Detalhe 

Se o documento for lido utilizando o ADF, o formato de digitalização será 
fixado em "Auto".

1 Toque em [Defini. Leitura] no ecrã do modo de leitura.

2 Toque em [Formato de Leitura].

Item Descrição

Auto Detecta o formato da primeira página do documento carre-
gado.

Formatos padrão Seleccione um formato e uma direcção padrões.

Formato Personalizado Utilize para introduzir as dimensões de um formato persona-
lizado que não se encontra disponível como formato padrão.
Os comprimentos nas direcções X e Y podem ser definidos 
entre os intervalos de 2 pol. até 17 pol. e de 2 pol. até 
11-11/16 pol., respectivamente.
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3 Seleccione o formato e a direcção.

– Toque em [Formato Person.] para apresentar um ecrã para 
especificar o formato.

– Se os valores estiverem em milímetros, utilize o teclado para 
especificar o tamanho.

4 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que 
aparece a seguir.
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Para aumentar/reduzir a leitura para uma taxa de zoom predefinida 

(definição de zoom)

A leitura pode ser aumentada ou reduzida para uma taxa de zoom 
predefinida tal como um dos tamanho predefinidos.

1 Toque em [Defini. Leitura] no ecrã do modo de leitura.

2 Toque em [Zoom].
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3 Seleccione a taxa de zoom.

– Toque no botão da taxa de zoom para o tamanho padrão de 
aumento ou redução.

– Para ler a imagem ligeiramente reduzida em relação ao tamanho 
real, toque em [Mínimo]. A taxa de zoom para a definição "Mínimo" 
pode ser alterada a partir do ecrã Zoom. Para saber mais, consulte 
"Para especificar a taxa de zoom para a digitalização (definição do 
zoom)" na página 3-64.

– Para seleccionar uma taxa de zoom guardada, toque num botão de 
definição de zoom.

– Se o valores estiverem em milímetros.

4 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que 
aparece a seguir.
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Para especificar a taxa de zoom para a digitalização 

(definição do zoom)

O documento pode ser lido à taxa de zoom definida com incrementos 
de 0,1%.

1 Toque em [Defini. Leitura] no ecrã do modo de leitura.

2 Toque em [Zoom].

3 Seleccione a taxa de zoom.

– Para especificar uma taxa de zoom próxima duma taxa predefinida, 
toque no botão da taxa de zoom predefinida e, em seguida, toque 
em [+] ou [–] para ajustar a taxa de zoom.

4 Toque em [Zoom XY].
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5 Seleccione o tipo de taxa de zoom pretendido e, em seguida, utilize o 
teclado para especificar a taxa de zoom.

– Para aumentar ou reduzir a leitura a uma taxa de zoom que é a 
mesma horizontalmente e verticalmente, seleccione uma taxa de 
zoom para "Zoom com taxa de X e Y constante".

– Para aumentar ou reduzir as direcções X e Y a taxas diferentes, 
toque em [X] ou [Y] por baixo de "Zoom Individual" e, em seguida, 
especifique as taxas de zoom correspondentes.

– Para alterar a taxa de zoom para um dos botões de definição de 
zoom, toque em [Definir Zoom]. Podem ser guardadas três taxas de 
zoom. Para além disso, a taxa "Mínimo" pode ser alterada.

6 Toque em [OK] e, em seguida, toque em [OK] nos dois ecrãs seguintes 
que surgem.
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Densidade

Especifica a densidade da leitura.

1 Toque em [Defini. Leitura] no ecrã do modo de leitura.

2 Toque em [Densidade].

– Para seleccionar uma densidade específica, toque em [Clar] ou 
[Escu].

– Toque em [Pad.] para seleccionar a predefinição.
– Para digitalizar com a densidade mais adequada para a densidade 

detectada do documento, toque em [Auto].

3 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que 
aparece a seguir.
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Definição original

Especifique o tipo de documento carregado, por exemplo, se contém 
formatos mistos ou se está dobrado em ziguezague.

1 Toque em [Defini. Leitura] no ecrã do modo de leitura.

2 Toque em [Definição Original].

Item Descrição

Originais Misturados Seleccione esta definição quando são colocados no ADF do-
cumentos de diferentes formatos. A velocidade de leitura é 
reduzida uma vez que o formato de cada página tem de ser 
detectado antes de ser lida.

Orig. Dobrado em Z Seleccione esta definição quando o documento carregado 
está dobrado em zigzag.

Direcção Original Especifica a orientação do documento. Os dados são proces-
sados de forma a que as extremidades superior e inferior es-
tejam correctamente posicionadas quando o documento é 
lido.

Encad. Especifica a posição de encadernação para furos e agrafos.
Esta função ajusta a posição de encadernação para que não 
seja invertida aquando da leitura de um documento com fren-
te e verso.
Esq.: Um documento com a encadernação do lado esquerdo.
Topo: Um documento com a encadernação do lado superior.
Direita: Um documento com a encadernação do lado direito.
Auto: Se o comprimento do documento é igual ou inferior a 
11-3/4 pol., é seleccionada uma posição de encadernação ao 
longo do lado mais comprido do papel. Se o comprimento do 
documento é superior a 11-3/4 pol., é seleccionada uma po-
sição de encadernação ao longo do lado mais curto do papel.
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3 Especifique as definições originais.

– Se for seleccionado "Direcção Original", aparece um ecrã que 
possibilita a selecção da direcção. Seleccione a direcção e, em 
seguida, toque em [OK].

– Para seleccionar as predefinições, toque em [Repor].
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– Se for seleccionado "Encad.", aparece um ecrã que possibilita a 
selecção da posição de encadernação do documento. Seleccione 
a posição de encadernação e, em seguida, toque em [OK].

4 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que 
aparece a seguir.
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Leitura de livros (Aplicação)

Seleccione esta função quando estiver a efectuar leituras de livros abertos. 
Encontram-se disponíveis os quatro métodos de leitura listados abaixo. 
Para além disso, pode especificar-se o apagar moldura e apagar centro.

Podem apagar-se das leituras as sombras que ocorrem a partir da leitura 
das páginas abertas.

2
Nota 

Se a largura a apagar for especificada utilizando as funções de Apagar 
Livro no ecrã de leitura livro, é definido o mesmo valor para a função de 
"Apagar" no ecrã de aplicação.

Item Descrição

Livro Aberto Efectua a leitura de duas páginas de um livro aberto como 
uma só página.

Separação de Livro Efectua a leitura de um livro aberto como páginas da esquer-
da e da direita separadas (2 páginas).

Capa Dianteira Efectua a leitura da primeira página como uma capa dianteira.

Capa Diant. e Traseira A 1ª. página é digitalizada como Capa, a 2ª. página como 
Contracapa e as páginas a partir da 3ª (inclusive) são digitali-
zadas como Corpo do Documento.

Item Descrição

Apagar Apaga o perímetro do documento. A largura a apagar pode 
também ser especificada separadamente para o lado do 
topo, esquerdo, direito e fundo dentro de um intervalo de 
1/16 pol. a 2 pol.

Apagar centro Apaga a sombra ao longo da encadernação central. A largura 
pode ser definida dentro de um intervalo de 1/16 pol. a 
1-3/6 in.
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1 Toque em [Defini. Leitura] no ecrã do modo de leitura.

2 Toque em [Aplicação].

3 Toque em [Leitura Livro].
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4 Especifique as definições de Leitura Livro.

– Para mais detalhes acerca das funções "Apagar" e "Apagar 
centro", consulte "Apagar moldura (Aplicação)" na página 3-77 e 
"Apagar centro (Aplicação)" na página 3-79.

– Seleccione a Posição quando é seleccionada a opção [Separação 
de Livro], [Capa Dianteira], ou [Capa Diant. e Traseira].

5 Toque em [OK] e, em seguida, toque em [OK] nos dois ecrãs seguintes 
que surgem.
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Paginação de folheto (Aplicação)

As páginas esquerda e direita duma folha podem ser lidas separadamente.

1 Toque em [Defini. Leitura] no ecrã do modo de leitura.

2 Toque em [Aplicação].

3 Toque em [Paginação de Folheto].

Item Descrição

Encadernação esquerda Seleccione esta definição para documentos onde as páginas 
são encadernadas do lado esquerdo. A página esquerda do 
folheto será lida em primeiro lugar, seguida da página direita.

Encadernação direita Seleccione esta definição para documentos onde as páginas 
são encadernadas do lado direito. A página direita do folheto 
será lida em primeiro lugar, seguida da página esquerda.
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4 Seleccione a posição de encadernação do documento.

5 Toque em [OK] e, em seguida, toque em [OK] nos dois ecrãs seguintes 
que surgem.
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Anotações (Aplicação)

Ao guardar um documento digitalizado, adicione o nome de domínio 
predefinido, número sequencial, data e hora e guarde o documento numa 
caixa.

1 Toque em [Defini. Leitura] no ecrã do modo de leitura.

2 Prima [Aplicação].

3 Prima [Anotação].
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4 Seleccione o destino para guardar dados para a caixa de utilizador 
de anotações.

5 Toque três vezes em [OK].

2
Nota 

Ao seleccionar uma caixa de utilizador de anotações, é adicionada a 
caixa que foi seleccionada em [Destinos Difusão].

!
Detalhe 

Só é possível guardar o formato de ficheiro PDF. 

Ao guardar dados numa caixa de utilizador de anotações, é possível 
especificar simultaneamente transmissão por e-mail, transmissão FTP e 
transmissão SMB.

2
Nota 

Para entregar os dados guardados numa caixa de arquivo numerada 
através da Internet, consulte o Manual de Operação [Operações de 
caixa].

Para criar uma caixa de arquivo numerada, consulte "Criar Caixas de 
Utilizador de Anotações" na página 4-51
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Apagar moldura (Aplicação)

Apaga o perímetro do documento. A largura a apagar pode também ser 
especificada separadamente para o lado do topo, esquerdo, direito e fundo 
dentro de um intervalo de 1/16 pol. a 2 pol.

Se a largura a apagar for especificada utilizando as funções de Apagar Livro 
no ecrã de leitura livro, é definido o mesmo valor para a função de "Apagar" 
no ecrã de aplicação.

1 Toque em [Defini. Leitura] no ecrã do modo de leitura.

2 Toque em [Aplicação].

3 Toque em [Apagar].
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4 Especifique a largura a apagar.

– Para apagar a mesma largura em todos os lados, toque em 
[Moldu.] e introduza o valor.

– Para especificar separadamente a largura para o topo, esquerda, 
direita e fundo, toque nos respectivos botões e introduza o valor. 
Para especificar que nenhuma área deve ser apagada, toque em 
[Nada].

– Para utilizadores na América do Norte, toque em [<=>] para alternar 
entre o número inteiro e a fracção.

5 Toque em [OK] e, em seguida, toque em [OK] nos dois ecrãs seguintes 
que surgem.
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Apagar centro (Aplicação)

Quando ler uma página dum livro, pode-se apagar a sombra no centro.

A largura da área apagada pode ser definida entre 0,1 e 30 mm.

1 Toque em [Defini. Leitura] no ecrã do modo de leitura.

2 Toque em [Aplicação].

3 Toque em [Apagar Centro].
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4 Toque em [+] ou [–] ou utilize o teclado para ajustar a largura da área 
apagada.

– Se o valores estiverem em milímetros.

5 Toque em [OK] e, em seguida, toque em [OK] nos dois ecrãs seguintes 
que surgem.
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Apagar área sem imagem (Aplicação)

As sombras ao longo das bordas dum documento podem ser apagadas 
da leitura.

1 Toque em [Defini. Leitura] no ecrã do modo de leitura.

2 Toque em [Aplicação].

3 Toque em [Apag. Área sem imagem].

– Para cancelar a função, toque de novo em [Apagar área sem 
imagem].

4 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que 
aparece a seguir.
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Função Neg-/Pos. (Aplicação)

As áreas a preto e branco do documento podem ser invertidas na 
digitalização.

1 Toque em [Defini. Leitura] no ecrã do modo de leitura.

2 Toque em [Aplicação].

3 Toque em [Inversão Neg./Pos.].

– Para cancelar a função, toque de novo em [Inversão Neg-/Pos.].

4 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que 
aparece a seguir.
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Leitura separada

A operação de leitura pode ser dividida em várias sessões para vários tipos 
de documentos, por exemplo, quando as páginas de um documento não 
puderem ser todas colocadas no ADF, quando coloca o documento no vidro 
de originais ou quando documentos com uma só face são combinados com 
documentos com frente e verso.

1 Toque em [Defini. Leitura] no ecrã do modo de leitura.

2 Toque em [Leitura Separada].

3 Prima a tecla [Iniciar].

– Coloque cada parte do documento no ADF ou no vidro de originais 
e, em seguida, prima a tecla [Iniciar] para ler.
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4 Depois de lidas todas as páginas, toque em [Acabar].

5 Prima a tecla [Iniciar].
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File Name

É possível mudar o nome do ficheiro a guardar.

!
Detalhe 

Se, ao digitalizar os dados, não for especificado um nome de ficheiro, 
este será automaticamente especificado combinando o modo, a data e 
a hora na altura em que o ficheiro foi guardado. Para especificar o nome 
do ficheiro, consulte "Especificar definições de e-mail" na página 3-94.

2
Nota 

Para limpar todos os nomes de ficheiros apresentados, prima a tecla [C] 
(Apagar).

Podem ser introduzidos um máximo de 30 caracteres.

Para mudar o nome de um ficheiro

1 No ecrã do modo de leitura, toque em [Defini. Leitura].

2 Toque em [Nome do Ficheiro].
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3 Introduza o novo nome do ficheiro utilizando o teclado que aparece.

4 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que 
aparece a seguir.
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3.7 Verificar as definições

Verificar as definições

As definições seleccionadas podem ser verificadas ao pormenor. O destino 
pode ser alterado neste ecrã.

As definições que podem ser vistas e alteradas são as seguintes:

!
Detalhe 

A função [Editar] não é apresentada quando a opção "Intoduzir Destino 
Manual" está definida para "Restringir".

A função [Guardar no Liv.Ender.] não é apresentada quando a opção 
"Registar e Alterar Endereços" está definida para "Restringir".

Para obter detalhes sobre as definições das opções "Intoduzir Destino 
Manual" e "Registar e Alterar Endereços", consulte o Manual de 
Operação [Operações de cópia].

2
Nota 

O destino de notificação não pode ser especificado aquando da 
utilização de Ler para E-mail.

2
Nota 

Se mudar o endereço "De" de [Definição de Administrador] – [Definição 
do Sistema] – [Acesso de Utilizador Restrito] – [Restringir Acesso Def. de 
Trabalhos] estiver especificado como restrito, não é possível introduzir 
dados directamente.

Item Descrição

Tipo Apresenta o tipo de transmissão.

Name Apresenta o nome de destino registado.

Dest. Apresenta o caminho do ficheiro de destino ou o endereço 
de e-mail.

Editar Toque para alterar o destino.

Defin. Dest. Especifique o destino de notificação para a mensagem de 
e-mail que é enviada quando os dados são transmitidos, etc.

Guardar no Liv.Ender. Toque quando o endereço não está registado no livro de en-
dereços como acontece quando o endereço é introduzido 
através da entrada directa.
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Para verificar um trabalho

1 Prima a tecla [Verificar Modo] no 
painel de controlo enquanto o ecrã 
do modo de leitura está a ser 
apresentado.

Surge o ecrã modo de Verificação.

2 Seleccione o trabalho pretendido a partir da lista de trabalhos 
registados.

3 Toque em [Detalhe].
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4 Verifique os detalhes.

? Como é que pode corrigir o destino?
% Toque em [Editar] para visualizar o ecrã de entrada directa onde 

o endereço pode ser alterado. Depois de corrigir o destino, toque 
em [OK].
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? Como é que pode especificar o destino da notificação?
% Toque em [Defin. Dest.] para visualizar o livro de endereços. 

Especifique o endereço de e-mail de notificação a partir do livro de 
endereços ou introduza o endereço directamente e, em seguida, 
toque em [OK].

? É possível registar no livro de endereços um endereço que é 
introduzido directamente?

% Para registar o endereço no livro de endereços, toque em 
[Guardar no Liv.Ender.].
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? Que tipo de informações deve ser introduzida?
% Toque em [Índice] e, em seguida, especifique em que caracter do 

livro de endereços pretende introduzir o endereço. Toque em 
[Nome] e, em seguida, introduza o nome que deve ser registado 
no livro de endereços. Depois de introduzir o nome, verifique-o e, 
em seguida, toque em [Sim].

5 Depois de verificar as informações, toque em [Fechar].

6 Toque em [Fechar].

2
Nota 

Quando as definições são alteradas, o destino a que se referiam as 
definições alteradas é deslocado para o final da lista de destinos 
registados.



3 Leitura de documentos

3-92 bizhub 500/420/360 (Phase 3)

Eliminar destinos desnecessários

O destino seleccionado pode ser eliminado.

1 Prima a tecla [Verificar Modo] no 
painel de controlo enquanto o ecrã 
do modo de leitura está a ser 
apresentado.

Surge o ecrã modo de Verificação.

2 Seleccione o trabalho pretendido a partir da lista de trabalhos 
registados.

3 Toque em [Elim].

Aparece uma mensagem de confirmação.
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4 Toque em [Sim] para eliminar o trabalho.

5 Toque em [Fechar].
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Especificar definições de e-mail

Quando os dados são enviados, pode também ser enviado um e-mail 
contendo informações acerca dos dados, como por exemplo o nome do 
ficheiro, para um endereço de e-mail especificado.

O nome do ficheiro é também utilizado no Ler para FTP e Ler para SMB.

As definições que podem ser especificadas são as seguintes:

Item Descrição

Nome do Ficheiro É apresentado o nome do ficheiro guardado. Este nome de 
ficheiro é apresentado automaticamente com base nas defi-
nições especificadas em "Definição de Administrador".
Podem ser introduzidos um máximo de 30 caracteres.

Assunto As informações especificadas no modo utilidade são apre-
sentadas automaticamente. Toque em [Entrada Directa] para 
alterar as informações. 
Podem ser introduzidos um máximo de 64 caracteres.

De O endereço de e-mail do administrador especificado no modo 
utilidade é apresentado automaticamente. Toque em [Entrada 
Directa] para alterar as informações.
Se a opção [Alterar o Endereço "De"] de [Def. do Administra-
dor] – [Definição do Sistema] – [Acesso de Utilizador Restrito] 
– [Restringir Acesso à Def. de Trabalhos] estiver especificada 
como restrita, não é possível efectuar entrada directa.

Texto É apresentado o texto especificado no modo utilidade. 
Toque em [Entrada Directa] para alterar as informações.
Podem ser introduzidos um máximo de 256 caracteres.
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O nome do ficheiro é atribuído através da combinação das informações 
abaixo.

O nome "SKMBT_50004102315230" é explicado abaixo como exemplo.

Item Descrição

S Indica o modo em que foi guardado o ficheiro.
C: Cópia
F: Fax
S: Leitura (Scan)

KMBT_500 Indica o nome do dispositivo que leu os dados. A predefinição 
de fábrica é "KMBT_500" ("KMBT_420" no bizhub 420, 
"KMBT_360" no bizhub 360). Este nome pode ser alterado 
com o parâmetro [Entrada de Endereço de Equipamento] no 
ecrã [Definição de Administrador/Equipamento] no modo de 
Administrador. Pode ser especificado um nome com um má-
ximo de 10 caracteres.

04102315230 Indica o ano (últimos 2 dígitos), mês, dia, hora e minuto em 
que os dados foram lidos. O último dígito é um número se-
quencial referente a quando os dados são lidos consecutiva-
mente em 1 minuto.

_0001 Indica o número da página quando são lidas várias páginas de 
dados. Este número não aparece no ecrã "Nome do Ficheiro", 
mas é automaticamente anexado como parte do nome do fi-
cheiro quando é transmitido na rede. Se a condição de recep-
ção de um nome de ficheiro é colocada no servidor como 
acontece durante a operação de Leitura para FTP, tenha em 
atenção esta secção do nome.

.TIF/.PDF A extensão correspondente ao tipo de dados especificado. 
Estes caracteres não aparecem no ecrã "Nome do Ficheiro", 
mas são automaticamente anexados como parte do nome do 
ficheiro quando é transmitido na rede.
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Para alterar as definições de e-mail

1 Prima a tecla [Verificar Modo] no 
painel de controlo enquanto o 
ecrã do modo de leitura está a ser 
apresentado.

Surge o ecrã modo de Verificação.

2 Toque em [Definir E-Mail].

Aparece uma mensagem de confirmação.

3 Verifique as informações e altere-as consoante necessário.

4 Toque em [Fechar] e, em seguida, toque novamente em [Fechar] no 
ecrã que aparece a seguir.
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3.8 Verificar o registo de transmissão do leitor

Pode ser apresentada uma lista de trabalhos de transmissões do leitor a 
partir do painel de controlo.

!
Detalhe 

Para saber mais acerca das funções de cada botão, consulte o Manual 
de Operação [Operações de cópia].

Apresentar a lista de trabalhos actual

1 Toque em [Lista de Tarefas] no painel de controlo.

Aparece o separador de impressão do ecrã lista de trabalhos.

2 Toque em [Leitura].

Aparece a lista de trabalhos actuais do separador de leitura.

2
Nota 

A lista de trabalhos que aparece em primeiro lugar quando se toca em 
[Leitura] é a lista de trabalhos actual.

Não existem botões para visualizar modos na lista de trabalhos actuais 
do separador de leitura.
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Visualizar a lista do historial de trabalhos

1 Toque em [Lista de Tarefas].

Aparece o separador de impressão do ecrã lista de trabalhos.

2 Toque em [Leitura].

Aparece a lista de trabalhos actuais do separador de leitura.

3 Toque em [Historial Trabalho].

A lista de Trabalhos Activos aparece na lista de Histórico de Trabalhos 
do separador Leitura. 
O primeiro ecrã que aparece ao tocar em [Historial d Trabalho] contém 
a lista de Trabalhos Activos.

4 Toque no botão que corresponde à lista pretendida.

– Trabal. Elimina.: Apresenta apenas os trabalhos que foram 
eliminados antes de estarem completos.

– Trabal. Conclui.: Apresenta apenas os trabalhos que foram 
concluídos normalmente.

– Tds trab: Apresenta todos os trabalhos.
É apresentada a lista do Historial de Trabalhos.

!
Detalhe 

Toque em [Detalhes] para ver informações detalhadas sobre o trabalho.
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Informações apresentadas

As informações que se seguem são apresentadas no separador de leitura do 
ecrã lista de trabalhos.

Item Descrição

Nº Apresenta o número de ID do trabalho que é atribuído quando 
um trabalho é registado.

Tipo Apresenta o tipo de transmissão.

Estado (apenas na lista de 
Trabalhos Actuais)

Apresenta o estado do trabalho.

Dest. Apresenta o destino.

Hora de Armaz. Apresenta a hora em que foi registado o trabalho.

Nº pgs Apresenta o número de páginas do original.

Resultado (apenas na lista de 
Historial do Trabalho)

Apresenta o resultado de execução do trabalho.
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4 Especificar as definições no painel 

de controlo

4.1 Definições no painel de controlo

O modo utilitário é utilizado para especificaras definições básicas para 
utilização do equipamento e as especificações para as funções avançadas.

Este capítulo explica como configurar as funções do digitalizador, bem 
como as funções relacionadas com a rede.

Tipos de utilitário

As definições do utilitário neste manual são as seguintes:

Item Descrição Referência

Registo de Um toque Configura os destinos do digitali-
zador. Pode registar destinos, 
tais como programas, grupos e 
destinos abreviados.

"Registar destinos abreviados" na 
página 4-12
"Registar os destinos de grupo" na 
página 4-26
"Registar os destinos do progra-
ma" na página 4-28
"Especificar definições de e-mail" 
na página 4-31

Def. do Utilizador Especifica as definições iniciais 
de leitura e o formato dos dados 
guardados.

"Configurar o ecrã de modo de lei-
tura principal" na página 4-35
"Configurar o formato para guardar 
os dados a ler" na página 4-41
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Definições de Admi-
nistrador

Apresenta os destinos, assuntos 
e textos registados numa lista, 
nesta máquina.

"Lista de Registo de Um-Toque" 
na página 4-43

Cria uma caixa de arquivo nume-
rada.

"Criar Caixas de Utilizador de Ano-
tações" na página 4-51

Especifica as definições básicas a 
utilizar no equipamento em rede.

"Especificar definições de rede" na 
página 4-56
"Definições TCP/IP" na 
página 4-57
"Definições NetWare" na 
página 4-68
"Definições do servidor http" na 
página 4-74
"Definições de FTP" na 
página 4-83
"Definições SMB" na página 4-86
"Definições AppleTalk" na 
página 4-91
"Activar as definições de LDAP" na 
página 4-93
"Configurar as definições de 
LDAP" na página 4-95
"Procurar predefinição" na 
página 4-106
"Definições do E-mail TX (SMTP)" 
na página 4-107
"Definições de E-mail RX (POP)" na 
página 4-118
"Definições do equipamento" na 
página 4-124
"Definições de ajuste da hora" na 
página 4-126
"Definições da notificação do esta-
do" na página 4-130
"Definição Relatório do Contador 
Total" na página 4-133
"Confirmação PING" na 
página 4-140
"Definições do SLP" na 
página 4-144
"Definições do LPD" na 
página 4-145
"Definições Prefixo/Sufixo" na 
página 4-146
"Acção para Certificado Inválido" 
na página 4-151
"Definições do SNMP" na 
página 4-153
"Definição de Boas-vindas" na 
página 4-159
"Definição do Socket TCP" na 
página 4-161
"Definições AbrirAPI" na 
página 4-164

Item Descrição Referência
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Outras definições relacionadas

Embora o procedimento de configuração não seja abordado neste manual, 
existem itens que estão relacionados com as funções de leitura e com a 
ligação à rede. Para detalhes sobre estes itens, consulte a secção 
correspondente no Manual de Operação [Operações de cópia].

Item Descrição Referência

Registo do Adminis-
trador

Os dados digitalizados não po-
dem ser enviados por E-mail se o 
endereço de E-mail do adminis-
trador não estiver especificado.

"Registo do administrador" no ma-
nual de instruções [Operações de 
cópia]

Def. Autenticação 
de Utilizador

A operação de leitura não pode 
ser efectuada se a operação de 
leitura é proibida no "Registo do 
Utilizador".

"Autenticação do utilizador/Segui-
mento da conta" no manual de 
instruções [Operações de cópia]
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4.2 Visualizar os ecrãs de configuração

Para visualizar o ecrã de leitura

1 Prima a tecla [Utilitário/Contador].

– No modo utilitário, também pode 
seleccionar um item ao premir 
a tecla no teclado numérico 
referente ao número ao lado 
do botão pretendido. Para 
[1 Registo de Um-Toque], prima 
a tecla [1] no teclado numérico.

2 Toque em [1 Registo de Um Toque].

3 Toque em [1 Leitura].
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Surge o ecrã de leitura.

2
Nota 

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em 
[Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso 
contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os 
ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.
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Para visualizar o ecrã de definições do utilizador

1 Prima a tecla [Utilitário/Contador].

2 Toque em [2 Def. do Utilizador].

– No modo utilitário, também pode seleccionar um item ao premir a 
tecla no teclado numérico referente ao número ao lado do botão 
pretendido. Para "2 Def. do Utilizador", prima a tecla [2] no teclado 
numérico.

Surge o ecrã de Definição de Utilizador.
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2
Nota 

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em 
[Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso 
contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os 
ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.
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Para visualizar o ecrã de definições do administrador

1 Prima a tecla [Utilitário/Contador].

2 Toque em [3 Definição de Administrador].

– No modo utilitário, também pode seleccionar um item ao premir a 
tecla no teclado numérico referente ao número ao lado do botão 
pretendido. Para "3 Definição de Administrador", prima a tecla [3] 
no teclado numérico.

3 Digite a palavra-passe e toque em [OK].
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Surge o ecrã de definições do administrador.

2
Nota 

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em 
[Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso 
contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os 
ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.

!
Detalhe 

Para saber mais sobre o procedimento para introduzir caracteres, 
consulte "Introduzir texto" na página 7-6.
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4.3 Registar destinos abreviados

É possível especificar os destinos abreviados. Podem ser registados até 
2000 destinos quando a unidade de disco rígido opcional está instalada, 
e até 1000 destinos se a unidade de disco rígido opcional não estiver 
instalada.

Destinos de E-mail

É possível registar os endereços de E-mail.

1 No ecrã Ler, toque em [1 Livro de Endereços]. (Consulte a "Para 
visualizar o ecrã de leitura" na página 4-6 para obter mais 
informações.)

2 Toque em [1 E-Mail].

Surge o ecrã de e-mail.

3 Toque em [Novo].

Surge o ecrã de registo de endereço de e-mail.
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4 Toque em [Nome] e digite o nome utilizando o teclado que surge 
no ecrã.

5 Toque em [OK].

6 Toque em [Endereço de E-Mail] e digite o endereço de e-mail 
utilizando o teclado que surge no ecrã.

7 Toque em [OK].

8 Toque em [Índice] e toque no botão pretendido.

– Tal especifica os caracteres utilizados para elaborar o índice do 
destino.

– Para os destinos mais frequentemente utilizados, especifique 
[Princip.] ao mesmo tempo, e facilitará a pesquisa.

– Se o primeiro carácter do nome for uma letra, o primeiro carácter 
é registado automaticamente como o carácter de índice.

– O registo não será concluído se não tiverem sido especificadas 
definições para "Nome" e "Endereço de E-Mail".

9 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que 
aparece a seguir.

O destino de e-mail fica registado.
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!
Detalhe 

Para verificar o destino registado, toque no botão referente ao destino e, 
em seguida, toque em [Verificar].

Para mudar as definições do destino registado, toque no botão referente 
ao destino pretendido e, em seguida, toque em [Editar].

Para eliminar o destino registado, toque no botão referente ao destino 
pretendido e, em seguida, toque em [Apagar].

2
Nota 

Se o [Registar e alterar de Endereços] for restrito, utilize [Registo de Um 
Toque] em [Definição de Administrador]. 

2
Nota 

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em 
[Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso 
contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os 
ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.

!
Detalhe 

Para saber mais sobre o procedimento para introduzir caracteres, 
consulte "Introduzir texto" na página 7-6.
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Destinos FTP

É possível registar os destinos FTP.

1 No ecrã Ler, toque em [1 Livro de Endereços]. (Consulte a "Para 
visualizar o ecrã de leitura" na página 4-6 para obter mais 
informações.)

2 Toque em [2 FTP].

Surge o ecrã FTP.

3 Toque em [Novo].

Surge o ecrã de registo do FTP.

4 Toque em [Nome] e digite o nome utilizando o teclado que surge 
no ecrã.

5 Toque em [OK].
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6 Toque em [Endereço de Host].

– Introduza o endereço host ou o endereço IP.
– Para introduzir o endereço host, verifique se [Introd. Nome de Host] 

está seleccionado e, em seguida, digite o endereço host utilizando 
o teclado que surge no ecrã.

– Para introduzir o endereço IP, toque em [Introd. Endereço IP] e, 
em seguida, introduza o valor. Caso o valor tenha sido 
erradamente introduzido, prima a tecla [C] (apagar) para apagar o 
valor e, em seguida, utilize o teclado numérico para digitar o valor 
correcto. Para mudar um valor introduzido, toque em [ ] e [ ] 
para mover o cursor para a posição desejada e introduza o valor 
pretendido.

– Se [Introd. Endereço IP] for tocado depois de introduzir o endereço 
host, o endereço host é apagado.

– Se o endereço IP for introduzido primeiro, depois tocar em [Introd. 
Nome de Host], o endereço IP introduzido surge na caixa de texto.

– Ao seleccionar [Introd. Nome de Host], verifique se as definições 
DNS foram especificadas correctamente antes de efectuar a 
selecção. Para detalhes, consulte "Definições TCP/IP" na 
página 4-57.

7 Toque em [OK].

8 Toque em [Caminho do Ficheiro] e introduza o caminho do ficheiro 
utilizando o teclado que aparece no ecrã.

9 Toque em [OK].
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10 Toque em [Voltar] ou [Avan.].

11 Toque em [ID Utilizador] e digite a ID do utilizador utilizando o teclado 
que surge no ecrã.

– Caso a ID do utilizador não esteja registada, toque em [anonymous] 
no ecrã de Registo de FTP.

12 Toque em [OK].

13 Toque em [Palavra-passe] e digite a palavra-passe utilizando o teclado 
que surge no ecrã.

14 Toque em [OK].

Se o primeiro carácter do nome for uma letra, o primeiro carácter é 
registado automaticamente como o carácter de índice.
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15 Toque em [Índice] e toque no botão pretendido.

– Tal especifica os caracteres utilizados para elaborar o índice do 
destino.

– Para os destinos mais frequentemente utilizados, especifique 
[Princip.] ao mesmo tempo, e facilitará a pesquisa.

16 Toque em [OK].

17 Prima a tecla [C] (apagar) para apagar o valor e, em seguida, utilize o 
teclado numérico para digitar o número da porta (entre 1 e 65535).

– Para activar o modo PASV, toque em [Modo PASV].
– Para utilizar um servidor proxy, toque em [Proxy].
– Se for especificado um valor fora do intervalo permitido, aparece a 

mensagem "Erro Introd". Digite um valor dentro do intervalo 
permitido.

18 Toque em [OK].

É registado o destino FTP.
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2
Nota 

O registo não pode ser concluído, se não tiverem sido especificadas 
definições para "Nome", "Endereço do Host", "Caminho do Ficheiro", 
"ID do Utilizador" e "Palavra-passe".

!
Detalhe 

Para verificar o destino registado, toque no botão referente ao destino e, 
em seguida, toque em [Verif. Defin.].

Para mudar as definições do destino registado, toque no botão referente 
ao destino pretendido e, em seguida, toque em [Editar].

Para eliminar o destino registado, toque no botão referente ao destino 
pretendido e, em seguida, toque em [Apagar].

2
Nota 

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em 
[Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso 
contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os 
ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.

!
Detalhe 

Para saber mais sobre o procedimento para introduzir caracteres, 
consulte "Introduzir texto" na página 7-6.
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Destinos SMB

É possível registar destinos SMB.

1 No ecrã Ler, toque em [1 Livro de Endereços]. (Consulte a "Para 
visualizar o ecrã de leitura" na página 4-6 para obter mais 
informações.)

2 Toque em [3 SMB].

Surge o ecrã SMB.

3 Toque em [Novo].

Surge o ecrã Registar SMB.

4 Toque em [Nome] e digite o nome utilizando o teclado que surge 
no ecrã.

5 Toque em [OK].
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6 Toque em [Endereço de Host] e introduza o endereço host ou o 
endereço IP.

– Para introduzir o endereço host, toque em [Introd. Nome de Host] 
e, em seguida, digite o endereço host utilizando o teclado que 
surge no ecrã.

– Para introduzir o endereço IP, toque em [Introd. Endereço IP] e, 
em seguida, introduza o valor. Caso o valor tenha sido 
erradamente introduzido, prima a tecla [C] (apagar) para apagar o 
valor e, em seguida, utilize o teclado numérico para digitar o valor 
correcto. Para mudar um valor introduzido, toque em [ ] e [ ] 
para mover o cursor para a posição desejada e introduza o valor 
pretendido.

– Se [Introd. Endereço IP] for tocado depois de introduzir o endereço 
host, o endereço host é apagado.

– Se o endereço IP for introduzido primeiro, depois tocar em [Introd. 
Nome de Host], o endereço IP introduzido surge na caixa de texto.

– Introduza o nome do host e o caminho do ficheiro em maiúsculas.

7 Toque em [OK].

8 Toque em [Caminho do Ficheiro] e introduza o caminho do ficheiro 
utilizando o teclado que aparece no ecrã.

9 Toque em [OK].

10 Toque em [Voltar] ou [Avan.].

11 Toque em [ID Utilizador] e digite a ID do utilizador utilizando o teclado 
que surge no ecrã.

12 Toque em [OK].

13 Toque em [Palavra-passe] e digite a palavra-passe utilizando o teclado 
que surge no ecrã.
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14 Toque em [OK].

15 Toque em [Índice] e toque no botão pretendido.

– Tal especifica os caracteres utilizados para elaborar o índice do 
destino.

– Para os destinos mais frequentemente utilizados, especifique 
[Princip.] ao mesmo tempo, e facilitará a pesquisa.

– Se o primeiro carácter do nome for uma letra, o primeiro carácter é 
registado automaticamente como o carácter de índice.

– O registo não pode ser concluído, se não tiverem sido 
especificadas definições para "Nome", "Endereço do Host" e 
"Caminho do Ficheiro".

16 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que 
aparece a seguir.

É registado o destino SMB.
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!
Detalhe 

Para verificar o destino registado, toque no botão referente ao destino e, 
em seguida, toque em [Verif. Defin.].

Para mudar as definições do destino registado, toque no botão referente 
ao destino pretendido e, em seguida, toque em [Editar].

Para eliminar o destino registado, toque no botão referente ao destino 
pretendido e, em seguida, toque em [Apagar].

2
Nota 

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em 
[Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso 
contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os 
ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.

!
Detalhe 

Para saber mais sobre o procedimento para introduzir caracteres, 
consulte "Introduzir texto" na página 7-6.
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Destinos da caixa

É possível registar os destinos da caixa. Os destinos de Caixa podem ser 
utilizados quando a unidade de disco rígido opcional está instalada.

1 No ecrã Ler, toque em [1 Livro de Endereços]. (Consulte a "Para 
visualizar o ecrã de leitura" na página 4-6 para obter mais 
informações.)

2 Toque em [4 Caixa de Utilizador].

Surge o ecrã da caixa de utilizador.

3 Toque em [Novo].

Surge o ecrã do registo da caixa de utilizador.

4 Toque em [Nome] e digite o nome utilizando o teclado que surge 
no ecrã.

5 Toque em [OK].

6 Toque em [Nome da Caixa de Utilizador] e seleccione a caixa.
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7 Toque em [Índice] e toque no botão pretendido.

– Tal especifica os caracteres utilizados para elaborar o índice do 
destino.

– Para os destinos mais frequentemente utilizados, especifique 
[Princip.] ao mesmo tempo, e facilitará a pesquisa.

– Se o primeiro carácter do nome for uma letra, o primeiro carácter é 
registado automaticamente como o carácter de índice.

– O registo não será concluído se não tiverem sido especificadas 
definições para "Nome" e "Nome da Caixa de Utilizador".

8 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que 
aparece a seguir.

É registado o destino da caixa.

!
Detalhe 

Para verificar o destino registado, toque no botão referente ao destino e, 
em seguida, toque em [Verif. Defin.].

Para mudar as definições do destino registado, toque no botão referente 
ao destino pretendido e, em seguida, toque em [Editar].

Para eliminar o destino registado, toque no botão referente ao destino 
pretendido e, em seguida, toque em [Apagar].

2
Nota 

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em 
[Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso 
contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os 
ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.

!
Detalhe 

Para especificar um nome da caixa de utilizador, as caixas devem ser 
registadas antecipadamente. Consulte o Manual de Operação 
[Operações de caixa] para mais detalhes.

!
Detalhe 

Para saber mais sobre o procedimento para introduzir caracteres, 
consulte "Introduzir texto" na página 7-6.
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4.4 Registar os destinos de grupo

É possível registar os destinos de grupo.

Podem ser registados até 100 grupos. Podem ser registados até 
500 destinos num grupo.

Para registar um destino de grupo

1 No ecrã ler, toque em [2 Grupo]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã 
de leitura" na página 4-6 para obter mais informações.)

Surge o ecrã grupo.

2 Toque em [Novo].

Surge o ecrã de registo do grupo.

3 Toque em [Nome] e digite o nome utilizando o teclado que surge 
no ecrã.

4 Toque em [OK].
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5 Toque em [Destino].

– Toque no botão pretendido e, em seguida, seleccione os destinos 
a registar.

6 Toque em [Fechar].

– Para verificar os destinos registados, toque em [Verif. Defin.].
– O registo não será concluído se não tiverem sido especificadas 

definições para "Nome" e "Destino".

7 Toque em [OK].

O destino do grupo é registado.

!
Detalhe 

Para verificar o destino registado, toque no botão referente ao destino e, 
em seguida, toque em [Verif. Defin.].

Para mudar as definições do destino registado, toque no botão referente 
ao destino pretendido e, em seguida, toque em [Editar].

Para eliminar o destino registado, toque no botão referente ao destino 
pretendido e, em seguida, toque em [Apagar].

2
Nota 

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em 
[Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso 
contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os 
ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.

!
Detalhe 

Para saber mais sobre o procedimento para introduzir caracteres, 
consulte "Introduzir texto" na página 7-6.



4 Especificar as definições no painel de controlo

4-28 bizhub 500/420/360 (Phase 3)

4.5 Registar os destinos do programa

É possível registar os destinos do programa. Apenas um destino pode ser 
registado num programa. Podem ser registados até 400 destinos 
programados, incluindo destinos programados de fax. (Se a unidade de 
disco rígido opcional não estiver instalada, podem ser registados até 
200 destinos.)

Para registar um destino do programa

1 No ecrã ler, toque em [3 Programa]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã 
de leitura" na página 4-6 para obter mais informações.)

2 Toque no botão referente ao número do programa pretendido.

3 Toque em [Editar].

Surge o ecrã de definições do programa.
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4 Toque em [Nome] e digite o nome utilizando o teclado que surge 
no ecrã.

5 Toque em [OK].

6 Toque em [Destino].

– Para o seleccionar dos destinos registados: 
Verifique se [Selec a partir Livro Ender] está seleccionado, toque no 
botão referente ao tipo de destino pretendido e, em seguida, 
seleccione os destinos a registar.

– Para introduzir directamente os destinos: 
Toque em [Entrada directa], toque no botão referente ao tipo de 
destino pretendido e, em seguida, introduza o destino a registar.

7 Toque em [Fechar].

– Para registar as definições de leitura, toque em [Sim] ao lado de 
"Definições de Leitura". Para saber mais acerca das definições 
de leitura, consulte "Especificar as definições de leitura" na 
página 3-51.

– Para registar as definições de comunicação, toque em [Sim] ao 
lado de "Definição de Comunicação". Especifique o nome do 
ficheiro para guardar as definições do ficheiro e do aviso de e-mail.

8 Toque em [OK].

É registado o destino do programa.

2
Nota 

O registo não pode ser concluído, se não tiverem sido especificadas 
definições para "Nome", "Destino", "Definição de Leitura" ou "Definição 
de Comunicação".

!
Detalhe 

Para verificar o destino registado, toque no botão referente ao destino e, 
em seguida, toque em [Verif. Defin.].

Para mudar as definições do destino registado, toque no botão referente 
ao destino pretendido e, em seguida, toque em [Editar].

Para eliminar o destino registado, toque no botão referente ao destino 
pretendido e, em seguida toque em [Apagar].
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2
Nota 

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em 
[Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso 
contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os 
ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.

!
Detalhe 

Para saber mais sobre o procedimento para introduzir caracteres, 
consulte "Introduzir texto" na página 7-6.
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4.6 Especificar definições de e-mail

É possível registar até 10 assuntos de e-mail e texto.

Assunto

É possível registar os assuntos de E-mail.

1 No ecrã ler, toque em [4 Assunto/Texto (para E-mail)]. (Consulte a 
"Para visualizar o ecrã de leitura" na página 4-6 para obter mais 
informações.)

2 Toque em [1 Assunto].

Surge o ecrã do título do e-mail.

3 Toque em [Novo].

Surge o ecrã de registo do assunto de e-mail.



4 Especificar as definições no painel de controlo

4-32 bizhub 500/420/360 (Phase 3)

4 Toque em [Assunto] e digite o assunto utilizando o teclado que surge 
no ecrã.

5 Toque em [OK].

O assunto de e-mail fica registado.

2
Nota 

O registo não pode ser concluído a menos que uma definição esteja 
especificada para "Assunto".

!
Detalhe 

Para verificar as definições registadas, toque no botão referente ao 
assunto pretendido e, em seguida, toque em [Detalhes].

Para eliminar as definições registadas, toque no botão referente ao 
assunto pretendido e, em seguida toque em [Apagar].

2
Nota 

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em 
[Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso 
contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os 
ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.

!
Detalhe 

Para saber mais sobre o procedimento para introduzir caracteres, 
consulte "Introduzir texto" na página 7-6.
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Texto

É possível registar o texto de E-mail. É possível seleccionar as definições 
que foram registadas no envio dos dados.

1 No ecrã ler, toque em [4 Assunto/Texto (para E-mail)]. (Consulte a 
"Para visualizar o ecrã de leitura" na página 4-6 para obter mais 
informações.)

2 Toque em [2 Texto].

Surge o ecrã do texto do e-mail.

3 Toque em [Novo].

Surge o ecrã de registo do texto de e-mail.

4 Toque em [Texto] e digite o texto utilizando o teclado que surge 
no ecrã.

5 Toque em [OK].

O texto de e-mail fica registado.
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2
Nota 

O registo não pode ser concluído a menos que uma definição esteja 
especificada para "Texto".

!
Detalhe 

Para verificar as definições registadas, toque no botão referente ao texto 
pretendido e, em seguida, toque em [Detalhes].

Para eliminar as definições registadas, toque no botão referente ao texto 
pretendido e, em seguida toque em [Apagar].

2
Nota 

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em 
[Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso 
contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os 
ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.

!
Detalhe 

Para saber mais sobre o procedimento para introduzir caracteres, 
consulte "Introduzir texto" na página 7-6.
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4.7 Configurar o ecrã de modo de leitura principal

Separador Predefinido

É possível especificar o ecrã predefinido que surge no modo de leitura. 
(Definição predefinida: Programa)

1 No ecrã Definição do Utilizador, toque em [2 Definição do Visor]. 
(Consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do utilizador" na 
página 4-8 para obter mais informações.)

2 Toque em [3 Definição inicial Ecrã Leit.básico].

3 Toque em [Separador Predefinido].

4 Toque no botão referente à definição pretendida.
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´Predefinição do programa

É possível especificar o ecrã predefinido que surge no separador do 
programa no modo de leitura. (Definição predefinida: PÁGINA1)

1 No ecrã Definição do Utilizador, toque em [2 Definição do Visor].

– Para apresentar o ecrã Definição do Utilizador, consulte a "Para 
visualizar o ecrã de definições do utilizador" na página 4-8.

2 Toque em [3 Definição inicial Ecrã Leit.básico].

3 Toque em [Predefinição do Programa].

4 Toque no botão referente à definição pretendida.

– Toque em [ ] ou em [ ] e, em seguida, toque no botão referente 
ao ecrã pretendido.

5 Toque em [OK].
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2
Nota 

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].
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Índice predefinido do livro de endereços

Pode seleccionar o tipo de índice apresentado do livro de endereços. 
(Definição predefinda: Principal)

1 No ecrã Definição do Utilizador, toque em [2 Definição do Visor].

2 Toque em [3 Definição inicial Ecrã Leit.básico].

3 Toque em [Índice Predef. do Livro de Endereços].

4 Toque no botão referente à definição pretendida.

5 Toque em [OK].
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2
Nota 

Para apresentar o ecrã Definição do Utilizador, consulte a "Para 
visualizar o ecrã de definições do utilizador" na página 4-8.

2
Nota 

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].
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Visor de símbolo do tipo de endereço

É possível especificar a apresentação do símbolo do tipo de endereço. 
(Definição predefinida: Ligado)

1 No ecrã Definição do Utilizador, toque em [2 Definição do Visor].

2 Toque em [3 Definição inicial Ecrã Leit.básico].

3 Toque em [Visor de Símbolo Tipo de Endereço].

4 Toque no botão referente à definição pretendida.

2
Nota 

Para apresentar o ecrã Definição do Utilizador, consulte a "Para 
visualizar o ecrã de definições do utilizador" na página 4-8.
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4.8 Configurar o formato para guardar os dados a ler

Nível de compressão preto

É possível especificar o nível de compressão preto. (Definição predefinida: 
MMR)
- [MH]: O tamanho dos dados é grande.
- [MMR]: O tamanho dos dados é pequeno.

Para especificar o nível de compressão

1 No ecrã Definição do Utilizador, toque em [5 Definição do 
Digitalizador].

– Para apresentar o ecrã Definição do Utilizador, consulte a "Para 
visualizar o ecrã de definições do utilizador" na página 4-8.

2 Toque em [Nível de Compressão a Preto].

3 Toque no botão referente à definição pretendida.
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2
Nota 

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em 
[Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso 
contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os 
ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.

Ao abrir os dados guardados no computador, é possível que os dados 
comprimidos MMR não abram, dependendo da aplicação.



Especificar as definições no painel de controlo 4

bizhub 500/420/360 (Phase 3) 4-43

4.9 Lista de Registo de Um-Toque

É possível apresentar os destinos, assuntos e textos registados numa lista, 
nesta máquina.

Segue-se a descrição do tipo de listas que podem ser apresentadas.

Lista do Livro de Endereços

1 No ecrã Definição de Administrador, toque em [3 Registo Um-Toque].

2 No ecrã Registo Um-Toque, toque em [4 Lista registo Um-Toque].

Item Descrição

Lista Agenda Ender Selecciona o tipo de livro de endereços e apresenta o 
conteúdo de até 100 destinos.

Lista Grupos Apresenta até 20 destinos de grupos.

Lista Programa Selecciona o tipo de destino do programa e apresenta o 
conteúdo de até 50 destinos.

Lista Texto/Ass E-mail Apresenta os assuntos e os textos de correio electrónico 
registados nesta máquina.
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3 Toque em [1 Lista Agenda Ender].

4 Seleccione o número de registo e o tipo de destino e toque em 
[Imprm.].

2
Nota 

Para visualizar o ecrã Definição de Administrador, consulte "Para 
visualizar o ecrã de definições do administrador" na página 4-10.
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Lista de grupos

1 No ecrã Definição de Administrador, toque em [3 Registo Um-Toque].

2 No ecrã Registo Um-Toque, toque em [4 Lista Registo Um-Toque].

3 Toque em [2 Lista Grupo].
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4 Seleccione o número de registo e toque em [Imprm.].

2
Nota 

Para visualizar o ecrã Definição de Administrador, consulte "Para 
visualizar o ecrã de definições do administrador" na página 4-10.
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Lista de programas

1 No ecrã Definição de Administrador, toque em [3 Registo Um-Toque].

2 No ecrã Registo Um-Toque, toque em [4 Lista registo Um-Toque].

3 Toque em [3 Lista Programa].
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4 Seleccione o número de registo e o tipo de destino e toque em 
[Imprm.].

2
Nota 

Para visualizar o ecrã Definição de Administrador, consulte "Para 
visualizar o ecrã de definições do administrador" na página 4-10.
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Lista de assuntos/textos de e-mail

1 No ecrã Definição de Administrador, toque em [3 Registo Um-Toque].

2 No ecrã Registo Um-Toque, toque em [4 Lista registo Um-Toque].

3 Toque em [4 Lista Texto/Ass E-Mail].
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4 Seleccione o formato do papel, impressão simplex ou duplex e prima 
a tecla [Iniciar].

2
Nota 

Para visualizar o ecrã Definição de Administrador, consulte "Para 
visualizar o ecrã de definições do administrador" na página 4-10.
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4.10 Criar Caixas de Utilizador de Anotações

As caixas de utilizador de anotações só podem ser utilizadas se a unidade 
de disco rígido opcional estiver instalada.

2
Nota 

Registe as caixas de utilizador de anotações a partir do ecrã Definição 
de Administrador.

Para visualizar o ecrã Definição de Administrador, consulte "Para 
visualizar o ecrã de definições do administrador" na página 4-10.

Podem ser especificadas as definições seguintes no ecrã (1/3) Caixa de 
Utilizador de Anotações).

Podem ser especificadas as seguintes definições no ecrã (2/3) Caixa de 
Utilizador de Anotações.

Item Descrição

No Cx de utiliz. Toque em [Cx.Util.Nº.] e, em seguida, utilize o teclado 
numérico para digitar o número da caixa.

Nome Toque em [Nome] e, em seguida, utilize o teclado que é 
apresentado para digitar o nome da caixa.

Pal.-passe Toque em [Palavra-passe] e, em seguida, utilize o teclado 
que é apresentado para digitar a palavra-passe.

Item Descrição

Contagem crescente Seleccione se a contagem do número é formatada por 
trabalhos ou por páginas.

Elementos de 
Carimbo

Campo Secun-
dário

Pode ser adicionado texto ao número que é impresso. 
Pode ser introduzido um máximo de 20 caracteres.

Data/Hora Seleccione o formato de data e hora a imprimir.

Densidade Seleccione a densidade dos números a imprimir.

Tipo número Seleccione o formato de saída (número de dígitos) dos 
números a imprimir.

Posição im-
pres.

Seleccione a posição de impressão.

Campo Primá-
rio

Pode ser adicionado texto. Pode ser introduzido um máxi-
mo de 40 caracteres.
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Podem ser especificadas as seguintes definições no ecrã (3/3) da Caixa do 
Utilizador de Anotações.

2
Aviso 

Se a opção "Regras Senha" estiver definida para "LIGADO", não será 
possível registar uma palavra-passe que contenha menos de 
8 caracteres.

Se já tiver sido registada uma palavra-passe de caixa contendo menos 
do que 8 caracteres, altere a palavra-passe para que totalize 
8 caracteres, antes de definir a opção "Regras Senha" para "LIGADO". 
Para detalhes sobre a palavra-passe, consulte o Manual de Operação 
[Operações de cópia].

2
Aviso 

O texto do "Campo Primário" pode ser especificado pelo administrador, 
quando a caixa de utilizador de anotações é criada. Este texto não pode 
ser alterado durante o encaminhamento.

Item Descrição

Apagar Documento Auto Seleccione o tempo até o documento ser eliminado, depois 
de ter sido guardado na caixa.
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Para criar caixas de utilizador de anotações

1 No ecrã Definição de Administrador, toque em [3 Registo Um-Toque].

2 Toque em [3 Caixa de Utilizador].

Surge o ecrã da caixa de utilizador.

3 Toque em [4 Caixa Utilizador Anotação].
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4 Toque em [Novo].

É apresentado o ecrã de registo.

5 Especifique as diversas definições da caixa.

6 Toque em [Avan.].

É apresentado o ecrã de registo 2/3.
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7 Especifique as definições pretendidas.

8 Toque em [Avan.].

É apresentado o ecrã de registo 3/3.

9 Especifique as definições pretendidas.

10 Toque em [OK].

11 Toque em [Fechar].

A caixa está registada.
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4.11 Especificar definições de rede

Pode ser definida se é ou não utilizada uma rede.

Para especificar as definições da rede

1 No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição 
de rede].

2 No ecrã de definições da rede, toque em [1 Definição de rede].

3 Para especificar a utilização duma rede, toque em [LIGADO].

4 Toque em [OK].
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4.12 Definições TCP/IP

É possível especificar as definições para utilizar o equipamento numa rede 
TCP/IP.

Para activar todas as alterações efectuadas às definições de rede, desligue 
e volte a ligar o interruptor principal.

2
Aviso 

Ao DESLIGAR o interruptor de alimentação principal, aguarde pelo 
menos 10 segundos antes de o voltar a LIGAR; caso contrário, 
a copiadora poderá não funcionar normalmente.

Antes de especificar as definições

Ao especificar as definições TCP/IP, tenha em atenção os seguintes pontos.
- Se "Método definição endereço IP" estiver definido para "Introd. Auto", 

as opções "Endereço IP", "Máscara de Subnet" e "Gateway Predefinido" 
não estarão disponíveis.

- Ao utilizar um servidor DHCP, o endereço IP, a máscara subrede e a 
porta predefinida são atribuídos a partir do servidor DHCP. Por essa 
razão, não é necessário especificar estas definições manualmente. 
No entanto, tenha em atenção os seguintes pontos.

- Confirme com o administrador de rede que o servidor DHCP está 
disponível.
Se não estiver disponível um servidor DHCP, certifique-se de que 
especifica as definições para "Endereço IP", "Máscara de Subnet", 
e "Gateway Predefinido".

- Caso o endereço IP e outras definições sejam atribuídas pelo servidor 
DHCP, estes podem ser automaticamente alterados. Caso tal se 
verifique, existe a possibilidade do equipamento na rede já não poder 
ser especificado utilizando o endereço IP. Se "Método definição 
endereço IP" estiver definido para "Introd. Auto", recomendamos que o 
endereço IP atribuído ao equipamento seja fixado configurando o 
servidor DHCP.
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Itens a especificar

Os itens seguintes estão especificados.

Ecrã de definições TCP/IP 1/5

Ecrã de definições TCP/IP 2/5

Ecrã de definições TCP/IP 3/5

Item Descrição

Definição TCP/IP Especifica se pretende activar as definições TCP/IP.

Item Descrição

Método definição endereço IP Seleccione se pretende apresentar directamente um ende-
reço IP fixo ou adquirir automaticamente um endereço IP.

Endereço IP Configura o endereço IP do equipamento. Utilize o teclado 
para digitar o endereço.

Máscara de Subnet Configura a máscara subrede da rede à qual pretende ligar 
o equipamento. Utilize o teclado para digitar o endereço.

Gateway Predefinido Configura a porta predefinida da rede à qual pretende ligar 
o equipamento.

Item Descrição

Obter Auto Servidor DNS Seleccione se pretende adquirir automaticamente o servi-
dor DNS.

Prioridade Servidor DNS Configura o endereço do servidor DNS primário. Utilize o 
teclado para digitar o endereço.

Substituir Serv. DNS 1 Defina o endereço do servidor DNS substituto. Utilize o 
teclado para digitar o endereço.

Substituir Serv. DNS 2 Defina o endereço do servidor DNS substituto. Utilize o 
teclado para digitar o endereço.
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Ecrã de definições TCP/IP 4/5

Ecrã de definições TCP/IP 5/5

2
Nota 

Certifique-se de que introduziu o nome do host e o nome de domínio, 
de modo a que o número total de caracteres introduzidos não seja 
superior a 254.

Item Descrição

Obter Auto Domínio DNS Seleccione se pretende adquirir automaticamente nome 
de domínio DNS.

Nome Domíno Pesquisa DNS Introduza o nome de domínio DNS predefinido. Utilize o 
teclado que surge no painel táctil para digitar o nome (até 
253 caracteres).

Nome Domíno 1-3 Pesquisa DNS Introduza o nome de domínio da procura DNS. Utilize o 
teclado que surge no painel táctil para digitar o nome (até 
253 caracteres).

Item Descrição

Definir DNS Dinâmico Se o servidor de DNS em utilização suportar a função DNS 
dinâmico, especifique se pretende activar um DNS dinâmi-
co.

Nome Host Utilize o teclado no painel de controlo para introduzir o 
nome do host desta máquina.

Filtragem IP Configura a filtragem do endereço IP. Para detalhes de 
especificação da definição, consulte "Filtragem IP" na 
página 4-64.

RAW Port no. Especifique os números de portas RAW para imprimir com 
uma impressora. Para detalhes de especificação da defini-
ção, consulte "Número de Porta RAW" na página 4-66.
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Para especificar as definições TCP/IP

1 No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de 
rede]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do 
administrador" na página 4-10 para obter mais informações.)

2 No ecrã de definições da rede, toque em [2 Definição TCP/IP].

Surge o ecrã 1/5 de definições do TCP/IP.

3 Especifique as definições pretendidas.

4 Toque em [Avan.].

Surge o ecrã 2/5 de definições do TCP/IP.
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5 Especifique as definições pretendidas.

– Se a opção [Introd. Auto] tiver sido seleccionada em "Método de 
Definição de Endereço IP", especifique o procedimento de 
aquisição automática e, em seguida, toque em [OK].

6 Toque em [Avan.].

Surge o ecrã 3/5 de definições do TCP/IP.

7 Especifique as definições pretendidas.
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8 Toque em [Avan.].

Surge o ecrã 4/5 de definições do TCP/IP.

9 Especifique as definições pretendidas.

10 Toque em [Avan.].

Surge o ecrã 5/5 de definições do TCP/IP.

11 Especifique as definições pretendidas.

12 Toque em [OK].

Aplicam-se as definições de TCP/IP.
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2
Nota 

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em 
[Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso 
contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os 
ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.

2
Aviso 

Para aplicar as alterações feitas a [Definição TCP/IP] e [Método definição 
endereço IP], o equipamento tem de ser desligado e voltado a ligar.
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Filtragem IP

Os endereços IP nos intervalos especificados podem ser autorizados ou 
negados.

Os endereços IP podem efectuar uma ligação conforme se foi seleccionado 
"Activar" ou "Desactivar" para "Permitir Acesso" e "Recusar acesso" no ecrã 
Filtragem de IP, tal como indicado a seguir.

1 No ecrã de definições TCP/IP 5/5, toque em [Filtragem IP].

A Filtragem IP > Surge o ecrã de permissão ao ecrã de acesso.

2 Toque em [Activar] ou [Desactiv] em "Permitir Acesso".

Definição IP Address Acesso à ligação

Permitir acesso
Desactivar
Recusar acesso
Desactivar

Todos os endereços IP A ligação é possível

Permitir acesso
Activar
Recusar acesso
Desactivar

Endereços IP dentro do intervalo especificado A ligação é possível

Endereços IP fora do intervalo especificado A ligação não é possível

Permitir acesso
Desactivar
Recusar acesso
Activar

Endereços IP dentro do intervalo especificado A ligação não é possível

Endereços IP fora do intervalo especificado A ligação é possível

Permitir acesso
Activar
Recusar acesso
Activar

Acesso permitido a endereço IP dentro do inter-
valo e recusado fora do intervalo

A ligação é possível

Acesso permitido a endereço IP dentro do inter-
valo e permitido fora do intervalo

A ligação não é possível

Acesso permitido a endereço IP fora do interva-
lo e recusado fora do intervalo

A ligação não é possível

Acesso permitido a endereço IP fora do interva-
lo e recusado dentro do intervalo

A ligação não é possível
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3 Toque no botão para um conjunto (Conjunto 1 ao Conjunto 5) e, 
em seguida, utilize o teclado para digitar o intervalo do endereço.

– A definição do intervalo não pode incluir "0.0.0.0". Por exemplo, 
para especificar todos os endereços antes de 192.168.1.20, 
especifique o intervalo entre 0.0.0.1 e 192.168.1.20.

– Toque em [Recusar Acesso] para especificar os endereços IP para 
recusar o acesso. O procedimento para a configuração dos 
endereços IP é o mesmo do que no ecrã de permissão de acesso.

– Para editar os valores que introduziu, toque em [ ] ou em [ ] 
para deslocar o cursor para a área pretendida, toque em [Apagar], 
e introduza o novo valor.

– Para apagar todos os valores, prima a tecla [C] (apagar).

4 Toque em [OK].

A filtragem do IP está configurada.

2
Nota 

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].
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Número de Porta RAW

Especifique os números da porta RAW utilizados pela impressora. 
Ao especificar múltiplos números de porta, é possível aceitar vários dados 
em simultâneo.

1 No ecrã de definições TCP/IP 5/5, toque em [RAW Port No.].

Surge o ecrã de número da porta RAW.

2 Toque no botão referente à porta pretendida.

3 Toque em [LIGADO] ou [DESLIGADO].

4 Para utilizar a porta seleccionada, prima a tecla [C] (apagar) para 
apagar o valor e, em seguida, utilize o teclado para digitar o número da 
porta RAW (entre 1 e 65535).

– Se for especificado um valor fora do intervalo permitido, aparece a 
mensagem "Erro Introd". Digite um valor dentro do intervalo 
permitido.

5 Toque em [OK].

São configurados a utilização da porta RAW e os números da porta 
RAW.
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2
Nota 

Ao utilizar a porta RAW, configure o [Spool Trab. Impres. Disc Ríg antes 
RIP] para [LIGADO]. Pode ocorrer um tempo de repouso se o conjunto 
estiver definido para [DESLIGADO].

2
Nota 

Para obter detalhes acerca das definições spool, consulte o Manual de 
Operação do IC-204.
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4.13 Definições NetWare

É possível especificar as definições para utilização do equipamento numa 
rede NetWare.

Parâmetros NetWare

As definições do NetWare são as seguintes:

Ecrã de definições NetWare 1/5

Ecrã de definições NetWare 2/5

Ecrã de definições NetWare 3/5

Item Descrição

Definir IPX Especifique se pretende utilizar IPX.

Tipo de Moldura de Ethernet Configura o tipo de moldura utilizado para as comunica-
ções.

Definir autenticação utilizador Se a opção [ON (Servidor Externo)] estiver seleccionada 
em "Definir autenticação utilizador", especifique se preten-
de permitir a autenticação NDS.

Item Descrição

Modo Impressão NetWare Seleccione o modo de impressão a utilizar.

Estado É possível verificar o estado NetWare. Para detalhes de 
especificação da definição, consulte "Estado" na 
página 4-73.

Item Descrição

Nome Servidor da impressora Define o nome do servidor de impressão. Utilize o teclado 
que aparece no painel táctil para digitar o nome do servidor 
da impressora (máximo de 63 caracteres).

Palavra-passe de servidor da im-
pressora

Configura a palavra-passe necessária quando o servidor 
de impressão inicia sessão no servidor de ficheiros. Utilize 
o teclado que surge no painel táctil para digitar a palavra-
passe (até 63 caracteres).

Intervalo de Emissão Configura o intervalo para pesquisar a espera para impres-
são. Para mudar o intervalo, prima a tecla [C] (apagar) e, 
em seguida, utilize o teclado para digitar o valor (entre 1 
e 65535).

Definição NDS/Encadernação Se a encadernação estiver desactivada, só está activo o 
NDS. Se a encadernação estiver activada, tanto o NDS 
como a encadernação estão activados.
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Ecrã de definições NetWare 4/5

Ecrã de definições NetWare 5/5

Item Descrição

Nome de Fich. de Servidor Define o nome do servidor de ficheiros onde o servidor de 
impressão deverá iniciar sessão. Utilize o teclado apresen-
tado no painel táctil para introduzir o nome do servidor (até 
47 caracteres).

Nome de Contexto NDS Configura o nome do contexto NDS. Utilize o teclado que 
surge no painel táctil para digitar o nome do contexto NDS 
(até 191 caracteres).

Nome de Árvore NDS Configura o nome da árvore NDS. Utilize o teclado que sur-
ge no painel táctil para digitar o nome da árvore NDS (até 
63 caracteres).

Item Descrição

Nome Servidor da impressora Define o nome do servidor de impressão. Utilize o teclado 
que aparece no painel táctil para digitar o nome do servidor 
da impressora (máximo de 63 caracteres).

Número da Impressora Configura o número da impressora. Para mudar o valor, 
prima a tecla [C] (apagar) e, em seguida, utilize o teclado 
para digitar o valor (entre 0 e 254).
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Para especificar as definições NetWare

1 No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de 
rede]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do 
administrador" na página 4-10 para obter mais informações.)

2 No ecrã de definições de rede, toque em [3 Definição NetWare].

Surge o ecrã de definições NetWare 1/5.

3 Especifique as definições pretendidas.

4 Toque em [Avan.].

Surge o ecrã de definições NetWare 2/5.

5 Especifique as definições pretendidas.

6 Toque em [Avan.].

Surge o ecrã de definições 3/5 do servidor.
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7 Especifique as definições pretendidas.

8 Toque em [Avan.].

Surge o ecrã de definições 4/5 do servidor.

9 Especifique as definições pretendidas.

10 Toque em [Avan.].

Surge o ecrã de definições 5/5 da Nimpressora/Rimpressora.
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11 Especifique as definições pretendidas.

12 Toque em [OK].

Aplicam-se as definições NetWare.

2
Nota 

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em 
[Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso 
contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os 
ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.
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Estado

É possível verificar o estado NetWare.

1 No ecrã de definições NetWare 2/5, toque em [Estado].

Surge o ecrã de estado do NetWare.

2 Toque em [ ] ou em [ ] para seleccionar o servidor a verificar.

3 Verifique o estado do NetWare.

4 Toque em [Fechar].



4 Especificar as definições no painel de controlo

4-74 bizhub 500/420/360 (Phase 3)

4.14 Definições do servidor http

É possível especificar as definições do servidor http, as definições do 
PageScope Web Connection e as definições IPP utilizadas pela impressora 
desta máquina.

Parâmetros IPP e http

Os parâmetros IPP são os seguintes:

Ecrã Definir Servidor http 1/4

Ecrã Definir Servidor http 2/4

Item Descrição

Definir do servidor http Seleccione se pretende utilizar a definição do servidor http. 
Se a opção "DESLIGADO" estiver seleccionada, o 
PageScope Web Connection e a função de impressão IPP 
não podem ser utilizados, porque a porta (80) do servidor 
está fechada.

Definir PSWC Seleccione se pretende utilizar o PageScope Web 
Connection.

Item Descrição

Definição IPP Especifique se pretende activar a função IPP.

Aceitar Trabalho IPP Configura se pretende aceitar trabalhos IPP.

Operação de suporte Configura as informações de suporte de funcionamento. 
Para saber mais sobre a especificação das definições, 
consulte "Operação de suporte" na página 4-78.

Informações da Impressora Configura as informações da impressora. Para saber mais 
sobre a especificação das definições, consulte "Informa-
ções sobre a impressora" na página 4-79.



Especificar as definições no painel de controlo 4

bizhub 500/420/360 (Phase 3) 4-75

Ecrã Definir Servidor http 3/4

Ecrã Definir Servidor http 4/4

Item Descrição

Autenticação IPP Seleccione se pretende efectuar a autenticação IPP.

Metodo autenticação Seleccione o método de autenticação IPP.

Item Descrição

Nome utilizad Ao efectuar a autenticação IPP, utilize o teclado que apa-
rece no ecrã táctil para introduzir os itens necessários.

Senha

Domínio
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Para especificar definições IPP e http

1 No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de 
rede]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do 
administrador" na página 4-10 para obter mais informações.)

2 No ecrã Definição de Rede, toque em [4 Definir Servidor http].

É apresentado o ecrã Definir Servidor http.

3 Especifique as definições pretendidas.

4 Toque em [Avan.].

É apresentado o ecrã Definir Servidor http 2/4.

5 Especifique cada item.

6 Toque em [Avan.].

É apresentado o ecrã Definir Servidor http 3/4.
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7 Especifique cada item.

8 Toque em [Avan.].

É apresentado o ecrã Definir Servidor http 4/4.

9 Especifique as definições pretendidas.

10 Toque em [OK].

Aplicam-se as definições de IPP.

2
Nota 

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em 
[Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso 
contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os 
ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.
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Operação de suporte

Especifique se cada função é suportada pela comunicação IPP.
[DESLIG]: Responde como não suportado.
[LIG]: Responde à comunicação. Não surge nenhuma resposta para 
"Cancelar Trabalho", "Abrir Trabalho", e "Abrir Atrib. do trabalho".

1 No ecrã de definições de IPP, toque em [Operação de Suporte].

Surge o ecrã de operação de suporte.

2 Toque em [LIG] ou [DESLIG] para cada item.

3 Toque em [OK].

As informações de suporte da operação são configuradas.

2
Nota 

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].
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Informações sobre a impressora

É possível especificar as informações sobre a impressora.

1 No ecrã de definições de IPP, toque em [Informações da Impressora].

Surge o ecrã 1/2 de informações da impressora.

2 Toque em [Nome da Impressora].

Surge o ecrã do nome da Impressora.

3 Digite o nome da impressora (até 127 caracteres).

4 Toque em [OK].

– Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque 
em [Cancelar].

O nome da impressora é configurado e o ecrã de informações da 
impressora surge novamente.

5 Toque em [Localização da Impressora].

Surge o ecrã de localização da impressora.
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6 Digite a localização da Impressora (até 127 caracteres).

7 Toque em [OK].

– Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].

A localização da impressora é configurada e o ecrã de informações da 
impressora surge novamente.

8 Toque em [Avan.].

Surge o ecrã 2/2 de informações da Impressora.
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9 Toque em [Informações da Impressora].

Surge o ecrã de informações da Impressora.

10 Digite as informações da impressora (até 127 caracteres).

– Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque 
em [Cancelar].

11 Toque em [OK].

As informações da impressora são configuradas e o ecrã de 
informações da impressora surge novamente.

12 No ecrã 2/2 de informações da impressora, toque em [Imprimir URI].

Surge o ecrã de Imprimir URI.

13 Verifique a impressão de URIs.

14 Toque em [Fechar].

O ecrã de informações da impressora surge novamente.
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15 Toque em [Fechar].

!
Detalhe 

Para saber mais sobre o procedimento para introduzir caracteres, 
consulte "Introduzir texto" na página 7-6.
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4.15 Definições de FTP

É possível especificar as definições para enviar os dados das digitalizações 
para os servidores FTP.

Parâmetros FTP

Os parâmetros FTP são os seguintes:

Ecrã 1/3 de definições de FTP

Ecrã Definição FTP 2/3

Ecrã Definição FTP 3/3

Item Descrição

Endereço de Servidor Proxy Configura o endereço do servidor proxy. Utilize o teclado 
no painel de controlo para digitar o endereço.

Número Servidor Proxy Configura o número da porta do servidor proxy. Para mu-
dar o valor, prima a tecla [C] (apagar) e, em seguida, utilize 
o teclado para digitar o valor (entre 1 e 65535).

Item Descrição

Nº Porta Configura o número da porta utilizada para comunicar com 
o servidor FTP. Para mudar o valor, prima a tecla [C] 
(apagar) e, em seguida, utilize o teclado para digitar o valor 
(entre 1 e 65535).

Tempo de Repouso de Ligação Caso a transmissão pare durante o carregamento dos da-
dos para o servidor FTP, a operação de carregamento é 
abortada automaticamente após um determinado período 
de tempo. Configura a hora a partir da qual a transmissão 
pára até ao ponto em que a operação de carregamento é 
abortada. Para mudar o valor, prima a tecla [C] (apagar) e, 
em seguida, utilize o teclado para digitar o valor (entre 5 
e 300 segundos).

Item Descrição

FTP TX Configura se deve utilizar a operação Ler para FTP.

Servidor FTP Especifique se pretende utilizar esta máquina como um 
servidor FTP. Ao utilizar a copiadora como um servidor 
FTP, seleccione "LIGADO". Ao utilizar uma aplicação que 
se ligue à copiadora, como um cliente de FTP da copiado-
ra, a opção "LIGADO" tem de estar seleccionada.
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Para especificar as definições do FTP

1 No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de 
rede]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do 
administrador" na página 4-10 para obter mais informações.)

2 No ecrã de definições de rede, toque em [5 Definição FTP].

Surge o ecrã 1/3 de definições do FTP.

3 Especifique as definições pretendidas.

4 Toque em [Avan.].

Surge o ecrã Definição FTP 2/3.

5 Especifique as definições pretendidas.

6 Toque em [Avan.].

Surge o ecrã 3/3 de definições do FTP.
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7 Especifique as definições pretendidas.

8 Toque em [OK].

Aplicam-se as definições do FTP.

2
Nota 

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].

Para deixar de especificar as definições do modo utilitário, toque em 
[Sair] na área do subvisor. Caso contrário, cancele o modo utilitário ao 
tocar em [Fechar] em todos os ecrãs até surgir o ecrã para o modo 
copiar, fax, ler ou caixa.
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4.16 Definições SMB

É possível especificar as definições para partilhar impressoras e enviar 
ficheiros através de uma rede.

Parâmetros SMB

Os parâmetros SMB são os seguintes:

Ecrã Definição SMB 1/4

Ecrã Definição WINS 2/4

Ecrã Definição WINS 3/4

Item Descrição

Definição de Impressão Especifica se pretende utilizar a porta SMB no modo 
Imprimir.

Nome NetBIOS Configura o nome NetBIOS. Utilize o teclado que surge 
no painel táctil para digitar o nome do NetBIOS (até 
15 caracteres).

Nome de Serviço da impressora Configura o nome do serviço da impressora. Utilize o tecla-
do que surge no painel táctil para digitar o nome do serviço 
de impressão (até 12 caracteres).

Grupo de Trabalho Configura o grupo de trabalho. Utilize o teclado que surge 
no painel táctil para digitar o nome do grupo de trabalho 
(até 15 caracteres).

Item Descrição

Definir WINS Seleccione se pretende utilizar a função WINS.

Definir Obter Auto Seleccione se pretende adquirir automaticamente o ende-
reço IP do servidor WINS a partir do servidor DHCP server.

Item Descrição

Endereço 1-2 Serv. WINS Especifique o endereço IP do servidor WINS.
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Ecrã Definição Cliente 4/4

2
Nota 

Quando efectua leituras SMB (definição do nome do host) através de 
um router, especifique as definições de WINS em conformidade com as 
definições de transmissão SMB.

Item Descrição

Autenticação Utilizador (NTLM) Seleccione se pretende utilizar a autenticação do utilizador 
com NTLM.

Definir TX SMB Seleccione se pretende utilizar a definição de transmissão 
SMB.

Definir NTLM Seleccione a versão NTLM a utilizar.
Seleccione [v1/v2] ou [v1] quando utilizar um computador 
numa rede com o sistema operativo Windows 98 SE ou 
Windows Me instalado.
Seleccione [v1] quando o serviço Samba estiver a operar 
um servidor através de uma rede.
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Para especificar as definições de SMB

1 No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de 
rede]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do 
administrador" na página 4-10 para obter mais informações.)

2 No ecrã de definições da rede, toque em [6 Definição SMB].

É apresentado o ecrã Definição SMB (1/4).

3 Especifique as definições pretendidas.

4 Toque em [Avan.].

É apresentado o ecrã Definição SMB 2/4.

5 Especifique as definições pretendidas.

6 Toque em [Avan.].

É apresentado o ecrã Definição SMB 3/4.
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7 Especifique as definições pretendidas.

8 Toque em [Avan.].

É apresentado o ecrã Definição SMB 4/4.

9 Especifique as definições pretendidas.
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10 Toque em [OK].

Aplicam-se as definições de SMB.

2
Nota 

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em 
[Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso 
contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os 
ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.
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4.17 Definições AppleTalk

É possível especificar as definições de impressão de rede utilizando o 
AppleTalk.

Parâmetros AppleTalk

Os parâmetros AppleTalk são os seguintes:

Para especificar as definições AppleTalk

1 No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de 
rede]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do 
administrador" na página 4-10 para obter mais informações.)

2 No ecrã Definições de rede, toque em [7 Definição AppleTalk].

Surge o ecrã de Definições AppleTalk.

3 Especifique as definições pretendidas.

Item Descrição

Definição AppleTalk Especifica se pretende ligar as definições AppleTalk.

Nome da Impressora Configura o nome deste equipamento que surge na rede 
AppleTalk. Utilize o teclado que surge no painel táctil para 
digitar o nome (até 31 caracteres).

Nome da Zona Configura o nome da zona à qual o equipamento deve ser 
ligado. Utilize o teclado que surge no painel táctil para di-
gitar o nome da zona (até 31 caracteres).

Zona Actual Apresenta a zona actual.
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4 Toque em [OK].

Aplicam-se as definições AppleTalk.

2
Nota 

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em 
[Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso 
contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os 
ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.
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4.18 Activar as definições de LDAP

A função LDAP à qual o equipamento pode ligar e pesquisar e devolver 
informações pode ser activada/desactivada. 

Activar os parâmetros LDAP

Os parâmetros de activação de LDAP são os seguintes:

Para especificar as definições de activação de LDAP

1 No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de 
rede]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do 
administrador" na página 4-10 para obter mais informações.)

2 No ecrã de Definições de rede, toque em [8 Definição LDAP].

3 No ecrã de Definições LDAP, toque em [1 Activar LDAP].

Surge o ecrã de Activação de LDAP.

4 Especifique as definições pretendidas.

5 Toque em [OK].

A função LDAP é configurada.

Item Descrição

Função LDAP Configura se pretende utilizar ou não a função LDAP.
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2
Nota 

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].

Para deixar de especificar as definições do modo utilitário, toque em 
[Sair] na área do subvisor. Caso contrário, cancele o modo utilitário ao 
tocar em [Fechar] em todos os ecrãs até surgir o ecrã para o modo 
copiar, fax, ler ou caixa.

2
Aviso 

Se as definições do servidor LDAP não estiverem correctamente 
especificadas, pode ocorrer uma falha de rede. O administrador do 
servidor deverá especificar as definições LDAP.
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4.19 Configurar as definições de LDAP

O servidor LDAP pode ser registado e é possível especificar as definições 
de autenticação.

Parâmetros de registo do servidor LDAP

Os parâmetros de registo do servidor LDAP são os seguintes:

Configurar o ecrã 1/6 LDAP

Item Descrição

Nome servidor LDAP Defina o nome do servidor LDAP a registar. Utilize o tecla-
do que surge no ecrã táctil para digitar o nome do servidor 
(até 32 caracteres).

Resultados de pesquisa Máx Defina o número máximo de destinos a devolver pela pro-
cura. Para mudar o valor, prima a tecla [C] (apagar) e, 
em seguida, utilize o teclado para digitar o valor (entre 5 e 
1000 segundos).

Tempo de Repouso Defina o tempo máximo de espera da operação de procu-
ra. Para mudar o valor, prima a tecla [C] (apagar) e, 
em seguida, utilize o teclado para digitar o valor (entre 5 e 
300 segundos).

Definição Inicial p/Detalhes Pesq. Especifique a definição inicial das condições de pesquisa 
ao efectuar uma procura detalhada. Para detalhes de espe-
cificação da definição, consulte "Definições iniciais para os 
detalhes de pesquisa" na página 4-104.

Verificar Ligação Verifica a ligação ao servidor LDAP.

Repor Todas as Definições É possível reiniciar as predefinições do servidor LDAP que 
foram especificadas na fábrica.
Quando surgir uma mensagem de confirmação de reposi-
ção, toque em [Sim].
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Configurar o ecrã 2/6 LDAP

* Quando a opção [Função LDAP] estiver definida para "LIGADO" no ecrã Activar LDAP, a tecla 
[Verificar Ligação] só é apresentada quando a opção [Intoduzir Destino Manual] estiver definida 
para "Permitir" no ecrã Detalhes de Segurança.

Configurar o ecrã LDAP 3/6

Item Descrição

Endereço do Servidor Configura o endereço IP do servidor LDAP. Utilize o tecla-
do que surge no painel táctil para digitar o endereço (até 
255 caracteres).

Base da Pesquisa Epecifique o ponto de início da procura na estrutura hierár-
quica apresentada no servidor LDAP. As procuras são 
efectuadas incluindo também os sub-directórios inferiores 
a partir do ponto de início especificado. Utilize o teclado 
que surge no painel táctil para digitar o endereço (até 
255 caracteres).

Verificar Ligação Verifica a ligação ao servidor LDAP.

Repor Todas as Definições As definições do servidor LDAP podem ser repostas para 
a predefinição de origem.
Quando surgir uma mensagem de confirmação de reposi-
ção, toque em [Sim].

Item Descrição

Activar SSL Configura se pretende utilizar o SSL (encriptação de da-
dos) ao ligar-se ao servidor LDAP. Ao utilizar SSL, o con-
teúdo enviado é encriptado.

Port No. Configura o número da porta do servidor LDAP. Para mu-
dar o valor, prima a tecla [C] (apagar) e, em seguida, utilize 
o teclado para digitar o valor (entre 1 e 65535).

Número Porta (SSL) Especifique o número da porta para utilizar SSL. Para mu-
dar o valor, prima a tecla [C] (apagar) e, em seguida, utilize 
o teclado para digitar o valor (entre 1 e 65535).

Verificar Ligação Verifica a ligação ao servidor LDAP.

Repor Todas as Definições As definições do servidor LDAP podem ser repostas para a 
predefinição de origem.
Quando surgir uma mensagem de confirmação de reposi-
ção, toque em [Sim].
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Configurar o ecrã LDAP 4/6

Configurar o ecrã LDAP 5/6

Item Descrição

Método autenticação Seleccione o método de autenticação utilizado ao iniciar 
sessão no servidor LDAP.
[anonymous]: Um método de autenticação que não neces-
sita que seja especificado o nome do utilizador e a palavra-
passe para [anonymous], autenticação dinâmica está de-
sactivada.
[Simple]: Um método de autenticação simples que requer 
o nome de utilizador e a palavra-passe. Tome cuidado, 
uma vez que as palavras-passe podem ser visualizadas 
através da rede.
[Digest-MD5]: Um método de autenticação que pode ser 
utilizado num servidor LDAP típico. Caso a autenticação 
falhe com a utilização de Digest-MD5, a autenticação é de-
sempenhada pela mudança automática para CRAM-MD5.
[GSS-SPNEGO]: Um método de autenticação que pode 
ser utilizado com o Active Directory no Windows (autenti-
cação Kerberos).
[NTLM v1] e [NTLM v2]: Métodos de autenticação padrão 
que podem ser utilizados com o Windows NT. Utilizado 
para iniciar sessão ao partilhar ficheiros e impressoras.

Item Descrição

Seleccione Método Autent. Servi-
dor 

Seleccione o método a utilizar durante a autenticação do 
servidor.
[Use valor ajuste]: Autentica as definições especificadas no 
ecrã Configurar LDAP 6/6.
[Use IKD e Senha autenticação utilizador]: Requer um 
nome de utilizador e uma palavra-passe para utilizar a fun-
ção de procura LDAP. Quando inicia sessão na fotocopia-
dora com a função de autenticação do servidor externo, o 
nome de utilizador que foi usado quando efectuou a auten-
ticação no servidor externo é introduzido automaticamente 
no ecrã de início de sessão do servidor LDAP. O nome de 
utilizador também pode ser alterado.
[Autenticação Dinâmica]: Requer um nome de utilizador e 
uma palavra-passe quando se utiliza a função de procura 
LDAP.

Use referência Seleccione se pretende utilizar a definição de referência. 
Ao utilizar a referência, a base da procura especificada na 
Definição do Servidor LDAP procura nos níveis superiores 
e inferiores como ponto de início.
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Configurar o ecrã LDAP 6/6

Item Descrição

Nome de Inicio de sessão Configura o nome de início de sessão utilizado para se ligar 
ao servidor LDAP. Utilize o teclado que surge no painel tác-
til para digitar o nome (até 255 caracteres).

Palav.-passe Configura a palavra-passe utilizada na ligação ao servidor 
LDAP. Utilize o teclado que surge no painel táctil para digi-
tar a palavra-passe (até 128 caracteres).

Nome de Domínio Configura o nome de domínio utilizado para se ligar ao ser-
vidor LDAP como necessário. Utilize o teclado que surge 
no painel táctil para digitar o nome (até 64 caracteres).

Verificar Ligação Verifica a ligação ao servidor LDAP.

Repor Todas as Definições As definições do servidor LDAP podem ser repostas para a 
predefinição de origem.
Quando surgir uma mensagem de confirmação de reposi-
ção, toque em [Sim].
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Para especificar a configuração das definições do LDAP

1 No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de 
rede]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do 
administrador" na página 4-10 para obter mais informações.)

2 No ecrã de Definições de rede, toque em [8 Definição LDAP].

3 No ecrã Definições de LDAP, toque em [2 Configurar o LDAP].

4 Toque no botão do servidor LDAP para registar e especificar a 
definição.

Surge o ecrã 1/6 Configurar o LDAP.

5 Especifique as definições pretendidas.

6 Toque em [Avan.].

Surge o ecrã 2/6 Configurar o LDAP.
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7 Especifique as definições pretendidas.

8 Toque em [Avan.].

Surge o ecrã 3/6 Configurar o LDAP.

9 Especifique as definições pretendidas.

10 Toque em [Avan.].

Surge o ecrã 4/6 Configurar o LDAP.
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11 Especifique as definições pretendidas.

12 Toque em [Avan.].

Surge o ecrã 5/6 Configurar o LDAP.

13 Especifique a definição desejada.

14 Toque em [Avan.].

Surge o ecrã 6/6 Configurar o LDAP.
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15 Especifique as definições pretendidas.

16 Toque em [OK].

O registo do servidor e autenticação do LDAP estão configurados.

2
Nota 

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em 
[Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso 
contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os 
ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.

2
Aviso 

Se as definições do servidor LDAP não estiverem correctamente 
especificadas, pode ocorrer uma falha de rede. O administrador do 
servidor deverá especificar as definições LDAP.

2
Nota 

Certifique-se de que utiliza um método de autenticação como o que 
é utilizado pelo servidor LDAP. Para detalhes, consulte o manual do 
servidor LDAP em utilização.

Se o método de autenticação estiver especificado como 
"GSS-SPNEGO", introduza o nome de domínio para "Active Directory".
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!
Detalhe 

Dependendo do método de autenticação, as definições para os 
parâmetros que se seguem têm de ser definidas correctamente no ecrã 
Configurar LDAP (6/6), para efectuar a operação de "Verificar Ligação".

Para [Simple] e [DIGEST-MD5]: Nome de Início de Sessão

Para [GSS-SPNEGO]: Nome de Início de Sessão e Nome de Domínio
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Definições iniciais para os detalhes de pesquisa

A definição inicial das condições de pesquisa detalhada pode ser 
especificada por "Nome", "E-Mail", "Número de Fax", "Apelido", "Nome 
Próprio", "Cidade", "Nome Empresa" e "Departamento".

1 No ecrã Configurar LDAP, toque em [Definição Inicial p/Detalhes 
Pesq.].

Surge o ecrã de Definições iniciais para detalhes de pesquisa.

2 Toque em [Condição].

Surge o ecrã de Seleccionar Condição.

3 Toque em [OU], [E], [Começa com], ou [Acaba em].



Especificar as definições no painel de controlo 4

bizhub 500/420/360 (Phase 3) 4-105

4 Toque em [OK].

– É possível alterar as definições iniciais especificadas em "Definição 
Inicial p/Detalhes de Pesq." quando o utilizador utiliza a pesquisa 
LDAP.

A condição seleccionada é configurada.

5 Toque em [OK].

É novamente apresentado o ecrã Configurar LDAP.

2
Nota 

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em 
[Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso 
contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os 
ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.
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4.20 Procurar predefinição

É possível especificar o servidor LDAP que deverá efectuar pesquisas por 
prioridade a partir dos servidores LDAP registados.

Para especificar definições de detecção do servidor predefinido

1 No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de 
rede].

2 No ecrã de Definições de rede, toque em [8 Definição LDAP].

3 No ecrã Definição LDAP, toque em [3 Procurar Predefinição].

É apresentado o ecrã Detectar Predefinição.

4 Seleccione o servidor LDAP que deverá efectuar as procuras por 
prioridade.

5 Toque em [OK].

2
Nota 

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em 
[Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso 
contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os 
ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.
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4.21 Definições do E-mail TX (SMTP)

É possível especificar as informações tais como o servidor SMTP necessário 
para enviar os dados como anexo de e-mail no modo Ler. Além disso, é 
possível especificar a autenticação do e-mail.

!
Detalhe 

Ao executar um programa antivírus no servidor de correio electrónico, 
é possível que a função de divisão binária não possa ser utilizada. Para 
detalhes, consulte o administrador de rede.

Para receber e-mails em binário, é necessário um cliente de e-mail que 
suporte a recepção de e-mails separados. Note que mesmo que seja 
recebido e-mail separado, não poderá ser combinado dependendo do 
cliente de e-mail a ser utilizado.

Parâmetros do E-mail TX (SMTP)

Os parâmetros do e-mail TX (SMTP) são os seguintes:

Ecrã 1/4 de E-mail TX (SMTP)

Item Descrição

Definir E-mail TX Especifique se pretende utilizar a transmissão de e-mail.

Scan para E-Mail Especifique se pretende utilizar a transmissão digitalizada

Notificação E-Mail Especifique se pretende utilizar a função de notificação do 
estado.

Notificação Contador Especifique se pretende utilizar a função de notificação de 
contador total.

Definição Detalhe Especifique os detalhes SMTP. Para detalhes de especifi-
cação da definição, consulte "Detalhe SMTP" na 
página 4-114.
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E-Mail TX (SMTP) 2/4

Ecrã 3/4 de E-mail TX (SMTP)

Ecrã E-Mail TX (SMTP) 4/4

Item Descrição

Endereço Servidor SMTP É possível especificar o endereço do servidor SMTP utiliza-
do para enviar e-mail. Para saber mais sobre a especifica-
ção das definições, consulte "Endereço do servidor SMTP" 
na página 4-112.

Divisão Binária Define se os grandes volumes de e-mail devem ser envia-
dos em pequenas quantidades e separados. Utilize para 
enviar dados que excederam a capacidade máxima, quan-
do a capacidade máxima é limitada por e-mail no servidor 
de correio.

Fmt Correio Dividido Configura o tamanho dos dados divididos a enviar. Para 
mudar o valor, prima a tecla [C] (apagar) e, em seguida, 
utilize o teclado para digitar o valor (entre 100 e 15000 kb).

Item Descrição

Tempo de Repouso de Ligação Se a operação se atrasar durante o envio de correio para 
o servidor SMTP, a transmissão de correio é automatica-
mente abortada após a passagem de um determinado 
período de tempo. Configura a hora a partir da qual a trans-
missão pára até ao ponto em que a transmissão de correio 
é abortada. Para mudar o valor, prima a tecla [C] (apagar) 
e, em seguida, utilize o teclado para digitar o valor (entre 
30 e 300 segundos).

Capacidade do Servidor Configura a capacidade máxima que o servidor SMTP 
pode receber por correio. Para mudar o valor, prima a tecla 
[C] (apagar) e, em seguida, utilize o teclado para digitar o 
valor (entre 1 e 100MB). Para não aplicar restrições, toque 
em [Sem Limite].

Item Descrição

Definir SSL Especifique se pretende utilizar SSL durante a transmissão 
de e-mail. Ao utilizar SSL, o conteúdo enviado é encripta-
do.

Número Porta (SSL) Especifique o número da porta para utilizar SSL. Para mu-
dar o valor, toque em [Entrada], prima a tecla [C] (Apagar) 
e utilize o teclado numérico para digital o valor (entre 1 e 
65535).

Número Porta Especifique o número da porta para a transmissão de 
e-mail. Para mudar o valor, toque em [Entrada], prima a te-
cla [C] (Apagar) e utilize o teclado numérico para digital o 
valor (entre 1 e 65535).
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Ecrã Detalhe SMTP

Item Descrição

POP antes de SMTP Seleccione se pretende utilizar a autenticação POP Antes 
de SMTP.

Autenticação SMTP Seleccione se pretende utilizar a Autenticação SMTP. Ao 
tocar em [LIGADO], é apresentado o ecrã de introdução 
de informações de autenticação SMTP. Para detalhes de 
especificação da definição, consulte "Autenticação do 
SMTP" na página 4-115.

Horário de POP Antes de SMTP Especifique se pretende utilizar a autenticação SMTP. Para 
mudar o valor, prima a tecla [C] (apagar) e, em seguida, uti-
lize o teclado para digitar o valor (entre 0 e 60 segundos).
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Para especificar as definições de E-mail TX (SMTP)

1 No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de 
rede]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do 
administrador" na página 4-10 para obter mais informações.)

2 No ecrã de Definições de rede, toque em [9 Definição de E-Mail].

3 No ecrã de Definições de E-Mail, toque em [1 E-Mail TX (SMTP)].

Surge o ecrã 1/4 de E-Mail TX (SMTP).

4 Especifique as definições pretendidas.

5 Toque em [Avan.].

Surge o ecrã 2/4 de E-Mail TX (SMTP).

6 Especifique as definições pretendidas.

7 Toque em [Avan.].

Surge o ecrã 3/4 de E-Mail TX (SMTP).
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8 Especifique as definições pretendidas.

9 Toque em [Avan.].

Surge o ecrã 4/4 de E-Mail TX (SMTP).

10 Especifique as definições pretendidas.

11 Toque em [OK].

As informações do servidor SMTP são configuradas.

2
Nota 

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em 
[Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso 
contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os 
ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.
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Endereço do servidor SMTP

É possível especificar o endereço do servidor SMTP utilizado para enviar 
e-mail.

1 No ecrã 2/4 do E-Mail TX (SMTP), toque em [Endereço de Host].

Surge o ecrã de Endereço host.

2 Toque em [Introd. Endereço IP] ou [Introd. Nome de Host].

– Para especificar o endereço host com o endereço IP, toque em 
[Introd. Endereço IP].

– Para especificar o endereço host com o nome do host, toque em 
[Introd. Nome de Host].

– Ao seleccionar [Introd. Nome de Host], verifique se as definições 
DNS foram especificadas correctamente antes de efectuar a 
selecção. Para saber mais, consulte "Definições TCP/IP" na 
página 4-57.

3 Introduza o endereço do host (endereço IP ou nome do host (até 
255 caracteres)).

– Para editar os valores que introduziu com a "Introd. Endereço IP", 
toque em [ ] ou em [ ] para deslocar o cursor para a área 
pretendida, toque em [Apagar], e introduza o novo valor.

– Para apagar todos os valores, prima a tecla [C] (apagar).

4 Toque em [OK].

O endereço do servidor SMTP é configurado.
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2
Nota 

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].

Se o endereço host ultrapassar os 81 caracteres, toque em [Detalhes] 
para visualizar o ecrã de Detalhes do Endereço host com os restantes 
endereços host.

Se as definições do DNS não forem correctamente definidas, a função 
não funciona adequadamente quando é introduzido o nome do servidor 
SMTP. Para saber mais sobre os detalhes das definições do DNS, 
consulte "Definições TCP/IP" na página 4-57.

!
Detalhe 

Para saber mais sobre o procedimento para introduzir caracteres 
utilizando o teclado que surge no ecrã consulte "Introduzir texto" na 
página 7-6.
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Detalhe SMTP

É possível especificar os detalhes SMTP.

1 No ecrã E-Mail TX (SMTP), toque em [Definição Detalhada].

Surge o ecrã de detalhes do SMTP.

2 Especifique as definições pretendidas.

!
Detalhe 

Para efectuar a autenticação de utilizador com POP Antes de SMTP, as 
definições que irão permitir ao POP aceder ao servidor de correio têm de 
ser especificadas. Para saber mais, consulte "Definições de E-mail RX 
(POP)" na página 4-118.
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Autenticação do SMTP

Especifique quando o método de autenticação é configurado para 
autenticação do SMTP.

1 No ecrã Detalhe SMTP em Autenticação SMTP, toque em [LIGADO].

Surge o ecrã de autenticação do SMTP.

2 No ecrã de autenticação do SMTP, toque em [ID do Utiliz.].

Surge o ecrã de ID do utilizador.

3 Digite a ID do utilizador (até 63 caracteres).

4 Toque em [OK].

– Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].

A ID do utilizador está configurada, e o ecrã de autenticação do SMTP 
surge novamente.
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5 No ecrã de autenticação do SMTP, toque em [Palavra-passe].

Surge o ecrã Palavra-passe.

6 Digite a palavra-passe (até 15 caractares).

7 Toque em [OK].

– Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].

A palavra-passe é configurada e o ecrã de autenticação do SMTP 
surge novamente.

8 No ecrã de autenticação do SMTP, toque em [Nome de Domínio].

Surge o ecrã do nome do domínio.

9 Digite o nome do domínio (até 255 caracteres).
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10 Toque em [OK].

– Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].

O nome do domínio está configurado e o ecrã de autenticação do 
SMTP surge novamente.

11 Toque em [Fechar].

O ecrã de detalhes do SMTP surge novamente.

!
Detalhe 

Para saber mais sobre o procedimento para introduzir caracteres, 
consulte "Introduzir texto" na página 7-6.



4 Especificar as definições no painel de controlo

4-118 bizhub 500/420/360 (Phase 3)

4.22 Definições de E-mail RX (POP)

Podem ser especificadas definições para efectuar a autenticação do 
remetente da mensagem de correio electrónico com POP Antes de SMTP.

Parâmetros do E-Mail RX (POP)

Os parâmetros de e-mail RX (POP) são os seguintes:

Ecrã E-Mail RX (POP) 1/2

Ecrã E-Mail RX (POP) 2/2

Item Descrição

Definição do E-Mail RX Especifique se pretende activar a recepção de autentica-
ção.

Endereço Servidor POP Especifique o endereço do servidor POP a utilizar para 
recepção de autenticação.
Para saber mais sobre a especificação das definições, 
consulte "Endereço do servidor POP" na página 4-122.

Nome In. Ses. Configura o nome de início de sessão utilizado para se ligar 
ao servidor ao servidor POP. Utilize o teclado que surge 
no painel táctil para digitar o nome de início de sessão (até 
63 caracteres).

Palavra-passe Configura a palavra-passe utilizada para se ligar ao servi-
dor POP. Utilize o teclado que surge no painel táctil para 
digitar a palavra-passe (até 15 caracteres).

Item Descrição

Definir SSL Especifique se pretende utilizar SSL no tempo de recepção 
de autenticação. Ao utilizar SSL, o conteúdo enviado é en-
criptado.

Número Porta (SSL) Especifique o número da porta para utilizar SSL. Para mu-
dar o valor, prima a tecla [C] (apagar) e, em seguida, utilize 
o teclado para digitar o valor (entre 1 e 65535).
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Ecrã de detalhes do POP

Item Descrição

Autenticação APOP Configura se pretende ligar a autenticação.

Nº Porta Configura o número da porta utilizada para comunicar com 
o servidor POP. Para mudar o valor, prima a tecla [C] 
(apagar) e, em seguida, utilize o teclado para digitar o valor 
(entre 1 e 65535).

Tempo de Repouso de Ligação Se a operação se atrasar ao receber a autenticação do ser-
vidor POP, a recepção de e-mail é automaticamente can-
celada, depois de decorrido o tempo. Configura a hora a 
partir da qual a recepção pára até ao ponto em que a re-
cepção de correio é abortada. Para mudar o valor, prima 
a tecla [C] (apagar) e, em seguida, utilize o teclado para 
digitar o valor (entre 30 e 300 segundos).
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Para especificar as definições de e-mail RX (POP)

1 No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de 
rede]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do 
administrador" na página 4-10 para obter mais informações.)

2 No ecrã de Definições de rede, toque em [9 Definição de E-Mail].

3 No ecrã de Definições de E-Mail, toque em [2 E-Mail RX (POP)].

O ecrã de E-Mail RX (POP).

4 Especifique as definições pretendidas.

5 No ecrã E-Mail RX (POP), toque em [Definição Detalhada].

Surge o ecrã de detalhes do POP.

6 Especifique as definições pretendidas.
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7 Toque em [OK].

– Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].

Os detalhes do POP são configurados, e o ecrã E-Mail RX (POP) surge 
novamente.

8 Toque em [Avan.].

É apresentado o ecrã E-Mail RX (POP) 2/2.

9 Especifique as definições pretendidas.

10 Toque em [OK].

As informações do servidor POP foram definidas.
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Endereço do servidor POP

Pode ser especificado o endereço do servidor POP utilizado para receber 
e-mail.

1 No ecrã E-Mail RX (POP), toque em [Endereço de Host].

Surge o ecrã de Endereço host.

2 Toque em [Introd. Endereço IP] ou [Introd. Nome de Host].

– Para especificar o endereço host com o endereço IP, toque em 
[Introd. Endereço IP].

– Para especificar o endereço host com o nome do host, toque em 
[Introd. Nome de Host].

– Ao seleccionar [Introd. Nome de Host], verifique se as definições 
DNS foram especificadas correctamente antes de efectuar a 
selecção. Para saber mais, consulte "Definições TCP/IP" na 
página 4-57.

3 Introduza o endereço do host (endereço IP ou nome do host (até 
255 caracteres)).

– Para editar os valores que introduziu com a "Introd. Endereço IP", 
toque em [ ] ou em [ ] para deslocar o cursor para a área 
pretendida, toque em [Apagar], e introduza o novo valor.

– Para apagar todos os valores, prima a tecla [C] (apagar).

4 Toque em [OK].

– Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].

– Se o endereço host ultrapassar os 81 caracteres, toque em 
[Detalhes] para visualizar o ecrã de Detalhes do Endereço host com 
os restantes endereços host.

O endereço do servidor POP fica configurado.
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!
Detalhe 

Para saber mais sobre o procedimento para introduzir caracteres 
utilizando o teclado que surge no ecrã consulte "Introduzir texto" na 
página 7-6.
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4.23 Definições do equipamento

É possível configurar as informações do equipamento.

Parâmetros do equipamento

Os parâmetros do equipamento são os seguintes:

2
Aviso 

Ao DESLIGAR o interruptor de alimentação principal, aguarde pelo 
menos 10 segundos antes de o voltar a LIGAR; caso contrário, a 
copiadora poderá não funcionar normalmente.

O endereço MAC da placa de rede desta máquina é apresentado em 
"Endereço MAC".

Item Descrição

Endereço MAC Utilizado para verificar o endereço Mac do equipamento.

Velocidade de rede Configura a velocidade da rede.
Certifique-se que desliga e volta a ligar a alimentação prin-
cipal depois de mudar a definição.
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Para especificar as definições do equipamento

1 No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de 
rede]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do 
administrador" na página 4-10 para obter mais informações.)

2 No ecrã de Definições de Rede, toque em [0 Definição de Detalhe].

3 No ecrã de Definições de Detalhes, toque em [1 Definição de 
Dispositivo].

Surge o ecrã Definições de Dispositivo.

4 Especifique as definições pretendidas.

5 Toque em [OK].

As informações do equipamento estão configuradas.

2
Nota 

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em 
[Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso 
contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os 
ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.
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4.24 Definições de ajuste da hora

O relógio interno do equipamento pode ser corrigido através da rede.

Parâmetros de ajuste da hora

Os parâmetros de ajuste da hora são os seguintes:

Depois de especificar esta definição, toque em [1 Defin. do Sistema] 
em Definições do Administrador, toque em [3 Definição Data/Hora] e, 
em seguida, configure a data.

Não é efectuado o ajuste automático periódico.

Item Descrição

Definição NTP Especifique se pretende ligar o NTP.

Endereço de servidor NTP Configura o endereço IP do servidor NTP. Para saber mais 
sobre a especificação das definições, consulte "Endereço 
do servidor NTP" na página 4-128.

Nº da Porta Configura o número da porta utilizada para comunicar com 
o servidor NTP. Para mudar o valor, prima a tecla [C] 
(apagar) e, em seguida, utilize o teclado para digitar o valor 
(entre 1 e 65535).
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Para especificar as definições de ajuste da hora

1 No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de 
rede]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do 
administrador" na página 4-10 para obter mais informações.)

2 No ecrã de Definições de Rede, toque em [0 Definição de Detalhe].

3 No ecrã de Definições de Detalhes, toque em [2 Definição de Ajuste 
de Tempo].

Surge o ecrã de Definições de Ajuste da Hora.

4 Especifique as definições pretendidas.

5 Toque em [OK].

As informações do equipamento estão configuradas.

2
Nota 

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em 
[Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso 
contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os 
ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.
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Endereço do servidor NTP

É possível especificar o endereço IP do servidor NTP.

1 Em Definições de Ajuste da Hora, toque em [Endereço de Host].

Surge o ecrã de Endereço host.

2 Toque em [Introd. Endereço IP] ou [Introd. Nome de Host].

– Para especificar o endereço host com o endereço IP, toque em 
[Introd. Endereço IP].

– Para especificar o endereço host com o nome do host, toque em 
[Introd. Nome de Host].

3 Introduza o endereço do host (endereço IP ou nome do host (até 
255 caracteres)).

– Para editar os valores que introduziu com a "Introd. Endereço IP", 
toque em [ ] ou em [ ] para deslocar o cursor para a área 
pretendida, toque em [Apagar], e introduza o novo valor.

– Para apagar todos os valores, prima a tecla [C] (apagar).
– Se o endereço host ultrapassar os 81 caracteres, toque em 

[Detalhes] para visualizar o ecrã de Detalhes do Endereço host 
com os restantes endereços host.

4 Toque em [OK].

O endereço do servidor NTP está configurado.
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2
Nota 

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].

!
Detalhe 

Para saber mais sobre o procedimento para introduzir caracteres 
utilizando o teclado que surge no ecrã consulte "Introduzir texto" na 
página 7-6.
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4.25 Definições da notificação do estado

É possível especificar as definições para notificar o administrador do estado 
do equipamento por e-mail. A notificação do estado é enviada se o endereço 
de e-mail for introduzido e se for seleccionada alguma das condições de 
aviso.

Parâmetros de notificação do estado

Os parâmetros de notificação do estado são os seguintes:

Especifique a "Localização da Impressora" incluída no texto de e-mail da 
função de notificação do estado no PageScope Web Connection. Para 
saber mais, consulte "IPP" na página 5-99.

Item Descrição

Definição Endereço de Notifica-
ção

Configura o endereço de e-mail para o qual deve ser envi-
ada a notificação do estado do equipamento. Utilize o te-
clado que surge no painel táctil para digitar o endereço de 
e-mail (até 320 caracteres).
Para registar vários endereços de e-mail, separe-os com 
uma vírgula (,).

Definição de Item de Notificação Configura as condições sob as quais a notificação do es-
tado do equipamento deve ser enviada por email. Para 
saber mais sobre a especificação das definições, consulte 
"Definições do item de notificação" na página 4-132.

Definição da Hora de Notificação Configura a hora em que a notificação do estado do equi-
pamento deve ser enviada. Para mudar o valor, prima a te-
cla [C] (apagar) e, em seguida, utilize o teclado numérico 
para digitar o valor (entre 1 e 10 minutos).
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Para especificar as definições de notificação do estado

1 No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de 
rede]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do 
administrador" na página 4-10 para obter mais informações.)

2 No ecrã de Definições de Rede, toque em [0 Definição de Detalhe].

3 No ecrã Definições dos Detalhes, toque em [3 Definição de Notificação 
de Estado].

– Para deixar de especificar as definições do modo utilitário, toque 
em [Sair] na área do subvisor. Caso contrário, cancele o modo 
utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os ecrãs até surgir o ecrã 
para o modo copiar, fax, ler ou caixa.

– Consulte a "Parâmetros do E-mail TX (SMTP)" na página 4-107 
para obter mais informações.

Surge o ecrã de Definições de Notificação do Estado.

4 Especifique as definições pretendidas.
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Definições do item de notificação

É possível especificar as condições sob as quais a notificação do estado do 
equipamento deve ser enviada por e-mail.

1 No ecrã de definições da notificação do estado, toque em [2 Definição 
de Item de Notificação].

Surge o ecrã de definições do item de notificação.

2 Toque em [LIGADO] ou [DESLIG] para cada item.

3 Toque em [OK].

– Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].

As condições estão configuradas para enviar a notificação do estado 
do equipamento por e-mail.
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4.26 Definição Relatório do Contador Total

Pode ser especificado o horário de notificação do contador total e o destino 
de notificação.

As definições que podem ser especificadas no ecrã do contador total 
encontram-se descritas abaixo.

Item Descrição

Def. Horário Especifique o período para notificar o contador total. Po-
dem ser especificados dois tipos de horários de notifica-
ção. Para detalhes de especificação da definição, consulte 
"Definição do Horário" na página 4-135.

Def. Endereços notificação Especifique o endereço de e-mail do destino de notifica-
ção. O horário também pode ser especificado por endere-
ço. Para detalhes de especificação da definição, consulte 
"Definição Endereço de Notificação" na página 4-138.

Nickname Dispos. Especifique o nome do modelo incluído no e-mail de noti-
ficação. Utilize o teclado que aparece no painel táctil para 
digitar o nome do modelo (até 20 caracteres).

Botão [Enviar Agora] Toque para enviar o contador total actual para o destino 
de notificação.
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Para especificar as definições de notificação do contador total

1 No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de 
rede].

2 No ecrã de Definições de Rede, toque em [0 Definição de Detalhe].

3 No ecrã Definição Detalhada, toque em [4 Definições Relatório 
Contador Total].

É apresentado o ecrã de Definição Relatório Contador Total.

4 Especifique as definições pretendidas.

5 Toque em [Fechar].

2
Nota 

Para visualizar o ecrã Definição de Administrador, consulte "Para 
visualizar o ecrã de definições do administrador" na página 4-10.

2
Nota 

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em 
[Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso 
contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os 
ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.
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Definição do Horário

Pode ser especificado o horário para envio do contador total. Segue-se a 
descrição de um exemplo para especificar "Horário1".

As definições que podem ser especificadas encontram-se descritas abaixo

Ao especificar "Diário" como período de notificação

Ao especificar "Semanal" como período de notificação

Item Descrição

Intervalo de Dia(s) Introduza os dias de cada mês para envio do horário. 
Para mudar o valor, prima a tecla [C] (apagar) e, em segui-
da, utilize o teclado para digitar o valor (entre 1 e 31).

Item Descrição

Intervalo de semana(s) Introduza o intervalo de semanas para envio do horário. 
Para mudar o valor, prima a tecla [C] (apagar) e, em segui-
da, utilize o teclado para digitar o valor (entre 1 e 6).

Dia da semana Seleccione o dia da semana para envio do horário.



4 Especificar as definições no painel de controlo

4-136 bizhub 500/420/360 (Phase 3)

Ao especificar "Mensal" como período de notificação.

Item Descrição

Intervalo do Mês Introduza o intervalo de meses para envio do horário. 
Para mudar o valor, toque em [Entrada], prima a tecla [C] 
(Apagar) e utilize o teclado numérico para digital o valor 
(entre 1 e 6).

Data do Mês Introduza a data do mês para envio do horário. Para mudar 
o valor, toque em [Entrada], prima a tecla [C] (Apagar) e uti-
lize o teclado numérico para digital o valor (entre 1 e 31).
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Para especificar as definições de endereço de notificação

1 No ecrã Definição de Notificação do Contador Total, toque em 
[Horário1].

É apresentado o ecrã de definição Horário1.

2 Especifique o período de notificação.

3 Toque em [OK].

O ecrã Definição de Notificação do Contador Total aparece 
novamente.

2
Nota 

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].



4 Especificar as definições no painel de controlo

4-138 bizhub 500/420/360 (Phase 3)

Definição Endereço de Notificação

É possível especificar os endereços de e-mail para envio do contador total. 
Podem ser especificados até três endereços. Segue-se a descrição de um 
exemplo para especificar "Endereço 1".

1 No ecrã de Definição Relatório Contador Total, toque em [Endereço1].

É apresentado o ecrã Endereço 1.

2 Toque em [Editar Endereço de E-Mail] e utilize o teclado que aparece 
para introduzir o endereço de e-mail (até 255 caracteres).

3 Toque em [OK].

4 Toque em [Fixe horário].

É apresentado o ecrã Fixe horário.

5 Seleccione se pretende utilizar esta agenda para enviar para este 
endereço.
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6 Toque em [OK] e, em seguida, toque novamente em [OK] no ecrã que 
aparece a seguir.

O ecrã Definição Relatório Contador Total aparece novamente.

2
Nota 

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].
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4.27 Confirmação PING

É possível especificar as definições para verificar a rede TCP/IP utilizando 
o PING.

Parâmetros de confirmação do PING

Os parâmetros do PING são os seguintes:

Para especificar as definições de confirmação do PING

1 No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de 
rede]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do 
administrador" na página 4-10 para obter mais informações.)

2 No ecrã de Definições de Rede, toque em [0 Definição de Detalhe].

3 No ecrã de Definições dos Detalhes, toque em [5 Confirmação PING].

Surge o ecrã de Confirmação do PING.

4 Especifique as definições pretendidas.

Item Descrição

Endereço PING TX Configura o endereço host do equipamento para ping.
Para saber mais sobre a especificação das definições, 
consulte "Endereço PING TX" na página 4-142.

Verificar Ligação Envia um ping para verificar a ligação.
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5 Toque em [Fechar].

2
Nota 

Para deixar de especificar as definições do modo utilitário, toque em 
[Sair] na área do subvisor. Caso contrário, cancele o modo utilitário ao 
tocar em [Fechar] em todos os ecrãs até surgir o ecrã para o modo 
copiar, fax, ler ou caixa.
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Endereço PING TX

É possível especificar o endereço host do equipamento para ping.

1 No ecrã de confirmação do PING, toque em [Endereço de Host].

Surge o ecrã do endereço host.

2 Toque em [Introd. Endereço IP] ou [Introd. Nome de Host].

– Para especificar o endereço host com o endereço IP, toque em 
[Introd. Endereço IP].

– Para especificar o endereço host com o nome do host, toque em 
[Introd. Nome de Host].

– Ao seleccionar [Introd. Nome de Host], verifique se as definições 
DNS foram especificadas correctamente antes de efectuar a 
selecção. Para saber mais, consulte "Definições TCP/IP" na 
página 4-57.

3 Introduza o endereço do host (endereço IP ou nome do host (até 
255 caracteres)).

– Para editar os valores que introduziu com a "Introd. Endereço IP", 
toque em [ ] ou em [ ] para deslocar o cursor para a área 
pretendida, toque em [Apagar], e introduza o novo valor.

– Para apagar todos os valores, prima a tecla [C] (apagar).
– Se o endereço host ultrapassar os 81 caracteres, toque em 

[Detalhes] para visualizar o ecrã de Detalhes do Endereço host 
com os restantes endereços host.

4 Toque em [OK].

O endereço PING TX está configurado.
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2
Nota 

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].

!
Detalhe 

Para saber mais sobre o procedimento para introduzir caracteres 
utilizando o teclado que surge no ecrã consulte "Introduzir texto" na 
página 7-6.
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4.28 Definições do SLP

A utilização do SLP pode ser activada ou desactivada. Se estiver definido 
para "Activar", os equipamentos podem ser pesquisados utilizando o 
TWAIN. Se estiver definido para "Desactivar", o equipamento não pode ser 
pesquisado.

Para especificar as definições do SLP

1 No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de 
rede]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do 
administrador" na página 4-10 para obter mais informações.)

2 No ecrã de Definições de Rede, toque em [0 Definição de Detalhe].

3 No ecrã de Definições dos Detalhes, toque em [6 Definição SLP].

Surge o ecrã de Definições do SLP.

4 Toque em [Activar] ou [Desactivar].

5 Toque em [OK].

A utilização do SLP é activada ou desactivada.

2
Nota 

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].

Para deixar de especificar as definições do modo utilitário, toque em 
[Sair] na área do subvisor. Caso contrário, cancele o modo utilitário ao 
tocar em [Fechar] em todos os ecrãs até surgir o ecrã para o modo 
copiar, fax, ler ou caixa.
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4.29 Definições do LPD

A utilização do LPD para impressão pode ser activada, ou desactivada.

Para especificar as definições do LPD

1 No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de 
rede]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do 
administrador" na página 4-10 para obter mais informações.)

2 No ecrã de Definições de Rede, toque em [0 Definição de Detalhe].

3 no ecrã de definições dos detalhes, toque em [7 Definição LPD].

Surge o ecrã de Definições do LPD.

4 Toque em [Activar] ou [Desactivar].

5 Toque em [OK].

A utilização do LPD é activada ou desactivada.

2
Nota 

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em 
[Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso 
contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os 
ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.



4 Especificar as definições no painel de controlo

4-146 bizhub 500/420/360 (Phase 3)

4.30 Definições Prefixo/Sufixo

Os caracteres registados podem ser adicionados ao endereço de e-mail que 
está especificado para o envio de e-mail. Assim elimina o facto de ter de 
introduzir os caracteres que são frequentemente introduzidos, tais como o 
nome do domínio.

Parâmetros prefixo/sufixo

Os parâmetros prefixo/sufixo são os seguintes:

Item Descrição

Definição LIGADO/DESLIGADO Este parâmetro configura se pretende ou não activar a 
função prefixo/sufixo.

Definição de Prefixo/Sufixo Regista as cadeias dos caracteres que são utilizadas pela 
função prefixo/sufixo. Para saber mais sobre a especifica-
ção das definições, consulte "Definições Prefixo/Sufixo" 
na página 4-146.
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Para especificar as definições prefixo/sufixo

1 No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de 
rede]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do 
administrador" na página 4-10 para obter mais informações.)

2 No ecrã de Definições de Rede, toque em [0 Definição de Detalhe].

3 No ecrã Definições de Detalhes, toque [8 Definição de Prefixo/Sufixo].

Surge o ecrã Definição de Prefixo/Sufixo.

4 Especifique as definições pretendidas.

O prefixo/sufixo está configurado.
Se [LIGADO] estiver seleccionado, continue com o registo dos 
prefixos/sufixos.
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2
Nota 

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em 
[Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso 
contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os 
ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.
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Definição prefixo/sufixo

É possível registar as cadeias de caracteres que são utilizadas pela função 
de entrada de prefixo/sufixo.

1 No ecrã de Definições Prefixo/Sufixo, toque em [2 Definição de 
Prefixo/Sufixo].

Surge o ecrã Definição de Prefixo/Sufixo.

2 Toque em [Prefixo].

Surge o ecrã Prefixo.

3 Introduza a cadeia de caracteres que é utilizada como um prefixo (até 
20 caracteres).

– Para saber mais sobre o procedimento para introduzir caracteres, 
consulte "Introduzir texto" na página 7-6.
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4 Toque em [OK].

– Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].

O prefixo está configurado.

5 Toque em [Sufixo].

Surge o ecrã Sufixo.

6 Introduza a cadeia de caracteres que deve ser utilizada como sufixo 
(até 64 caracteres).

– Para saber mais sobre o procedimento para introduzir caracteres, 
consulte "Introduzir texto" na página 7-6.

7 Toque em [OK].

– Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].

O sufixo está configurado.

8 Toque em [Fechar].
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4.31 Acção para Certificado Inválido

Quando esta máquina estiver para ser ligada a um servidor SSL como 
cliente, é possível especificar o método operativo, se a validação do 
certificado do servidor SSL tiver expirado.

2
Nota 

As funções que podem ser especificadas encontram-se descritas abaixo 
SMTP over SSL
POP over SSL
LDAP over SSL

Para especificar as definições de Acção para Certificado Inválido

1 No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de 
rede].

2 No ecrã de Definições de Rede, toque em [0 Definição de Detalhe].

3 No ecrã Definição Detalhada, toque em [9 Ajuste para invalidar teste].

O ecrã Ajuste para invalidar teste é apresentado.

4 Seleccione o método do processo de trabalho quando desactivado.

5 Toque em [OK].

Item Descrição

Continuar O trabalho continua, mesmo quando a validação de uma 
certificação de servidor tiver expirado.

Apagar Tarefa O trabalho é eliminado quando a validação de uma certifi-
cação de servidor tiver expirado.
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2
Nota 

Para visualizar o ecrã Definição de Administrador, consulte "Para 
visualizar o ecrã de definições do administrador" na página 4-10.

2
Nota 

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em 
[Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso 
contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os 
ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.
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4.32 Definições do SNMP

É possível especificar as definições do SNMP.

Parâmetros do SNMP

Os parâmetros do SNMP são os seguintes:

As definições v1/v2c podem ser especificadas, tal como descrito abaixo.

Item Descrição

Definição SNMP Especifique se pretende utilizar o SNMP.

SNMP v1/v2c(IP) Seleccione se pretende utilizar SNMP v1/v2c (IP).

SNMP v3(IP) Seleccione se pretende utilizar SNMP v3 (IP).

SNMP v1(IPX) Seleccione se pretende utilizar SNMP v1 (IPX).

No Porta UDP Especifique o número de porta UDP. Para mudar o valor, 
prima a tecla [C] (apagar) e, em seguida, utilize o teclado 
para digitar o valor (entre 1 e 65535).

[Definição v1/v2c] Especifique quando pretende seleccionar v1 ou v2c. Para 
detalhes de especificação da definição, consulte "Defini-
ção v1/v2c" na página 4-155.

[Definição v3] Especifique quando v3 é seleccionado. Para detalhes de 
especificação da definição, consulte "Definição v3" na 
página 4-156.

Item Descrição

Definição escrita Especifique se pretende activar a definição de escrita.

Ler Nome Comunidade Especifique o nome da comunidade de leitura. A predefini-
ção é "public". Utilize o teclado que surge no painel táctil 
para digitar o nome da comunidade leitura.

Escrev Nome Comunidade Especifique o nome da comunidade de leitura. A predefini-
ção é "private". Utilize o teclado que surge no painel táctil 
para digitar o nome da comunidade escrita.
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Para especificar as definições do SNMP

1 No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de 
rede]. (Consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do 
administrador" na página 4-10 para obter mais informações.)

2 No ecrã Definição de Rede, toque em [Avan.] e, em seguida, em 
[1 Definição SNMP].

3 Especifique as definições pretendidas.

4 Toque em [OK].

O SNMP está configurado.
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Definição v1/v2c

1 No ecrã Definição de Rede, toque em [Definição v1/v2c].

2 Especifique as definições para v1/v2c.

3 Toque em [OK].

É novamente apresentado o ecrã Definição SNMP.
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Definição v3

As definições que podem ser especificadas encontram-se descritas abaixo

Ecrã Definição SNMP v3 1/3

Ecrã Definição de Leitura SNMP v3 2/3

Ecrã Definição de Escrita SNMP v3 3/3

Item Descrição

Nome Contexto Especifique o nome de contexto. Utilize o teclado que apa-
rece no painel táctil para introduzir o nome de contexto (até 
63 caracteres).

Descubrir utiliz. Seleccione se pretende activar a definição de Utilizador de 
Identificação.

Descubrir Nome Utilizador Especifique o nome do utilizador de identificação Utilize o 
teclado que aparece no painel táctil para introduzir o nome 
do utilizador de identificação (até 32 caracteres).

Item Descrição

Ler Nome Utilizador Especifique o nome do utilizador de leitura Utilize o teclado 
que aparece no painel táctil para introduzir o nome do uti-
lizador de leitura (até 32 caracteres).

Nível segurança Seleccione o nível de segurança de autenticação.

Ler senha utilizador Especifique a senha de autenticação Utilize o teclado que 
aparece no painel táctil para introduzir cada senha para o 
nível de segurança (até 32 caracteres).
Se a opção "senha de autenticação" estiver seleccionada, 
introduza apenas a senha de autenticação.
Se a opção "senha privada" estiver seleccionada, introdu-
za ambas as senhas.

Item Descrição

Escreva Nome utiliz. Especifique o nome do utilizador de escrita Utilize o tecla-
do que aparece no painel táctil para introduzir o nome do 
utilizador de escrita (até 32 caracteres).

Nível segurança Seleccione o nível de segurança de autenticação.

Escreva senha utili. Especifique a senha de autenticação Utilize o teclado que 
aparece no painel táctil para introduzir cada senha para o 
nível de segurança (até 32 caracteres). 
Se a opção "Senha autent." estiver seleccionada, introduza 
apenas a senha de autenticação.
Se a opção "Senha Privada" estiver seleccionada, introdu-
za ambas as senhas.
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Para especificar as definições v3

1 No ecrã Definição de Rede, toque em [Definição v3].

É apresentado o ecrã Definição SNMP v3 1/3.

2 Especifique as definições pretendidas.

3 Toque em [Avan.].

É apresentado o ecrã Definição SNMP v3 2/3.

4 Especifique as definições pretendidas.

5 Toque em [Avan.].

É apresentado o ecrã Definição SNMP v3 3/3.
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6 Especifique as definições pretendidas.

7 Toque em [OK].

É novamente apresentado o ecrã Definição SNMP.

2
Nota 

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em 
[Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso 
contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os 
ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.
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4.33 Definição de Boas-vindas

Pode ser especificada uma definição de Boas-Vindas.

Ecrã Definir Boas-Vindas

Para especificar as definições de Boas-Vindas

1 No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de 
rede].

2 No ecrã Definição de Rede, toque em [Avan.] e toque em [2 Definir Bem 
Vindo].

É apresentado o ecrã Definir Bem Vindo.

3 Especifique as definições pretendidas.

4 Toque em [OK].

Item Descrição

Definição Buas Vindas Seleccione se pretende activar a definição de Boas-Vin-
das. Se a opção "DESLIGADO" estiver seleccionada em 
"Definição Socket TCP", alguns programas no seu compu-
tador poderão não ser utilizáveis.

Nome Buas Vindas Especifique o nome que é utilizado para a definição de 
Boas-Vindas. Utilize o teclado que surge no painel táctil 
para digitar o nome (até 63 caracteres).
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2
Nota 

Para visualizar o ecrã Definição de Administrador, consulte "Para 
visualizar o ecrã de definições do administrador" na página 4-10.

2
Nota 

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em 
[Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso 
contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os 
ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.
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4.34 Definição do Socket TCP

É possível especificar as definições do socket TCP. O socket TCP é utilizado 
para os programas informáticos e a transmissão de dados desta máquina.

As definições que podem ser especificadas encontram-se descritas abaixo

Ecrã Definição Socket TCP 1/2

Ecrã Definição do Socket TCP 2/2

Item Descrição

Definição Socket TCP Seleccione se pretende utilizar a definição do socket TCP. 
Se a opção "DESLIGADO" estiver seleccionada em "Defi-
nição Socket TCP", alguns programas no seu computador 
poderão não ser utilizáveis.

Número Porta Especifique o número da porta que é utilizada. Para mudar 
o valor, prima a tecla [C] (apagar) e, em seguida, utilize o 
teclado para digitar o valor (entre 1 e 65535).

Item Descrição

Socket TCP (Modo ASCII) Seleccione se pretende utilizar a definição do Socket TCP 
(Modo ASCII).

No Porta (Modo ASCI) Especifique o número da porta que é utilizada com o modo 
ASCII. Para mudar o valor, prima a tecla [C] (apagar) e, 
em seguida, utilize o teclado para digitar o valor (entre 1 
e 65535).
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Para especificar as definições do Socket TCP

1 No ecrã de definições do administrador, toque em [5 Definição de 
rede].

2 No ecrã Definição de Rede, toque em [Avan.] e toque em [3 Definição 
Socket TCP].

É apresentado o ecrã Definição Socket TCP 1/2.

3 Especifique as definições pretendidas.

4 Toque em [Avan.].

É apresentado o ecrã Definição Socket TCP 2/2.

5 Especifique as definições pretendidas.

6 Toque em [OK].
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2
Nota 

Para visualizar o ecrã Definição de Administrador, consulte "Para 
visualizar o ecrã de definições do administrador" na página 4-10.

2
Nota 

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].

Para desistir de especificar as definições do modo Utilitário, toque em 
[Sair] na área do subvisor ou prima a tecla [Utilitário/Contador]. Caso 
contrário, cancele o modo utilitário ao tocar em [Fechar] em todos os 
ecrãs até surgir o ecrã para o modo copiar, fax, ler ou caixa.

Quando um certificado está definido para "Capacitar" nesta máquina, 
aparece o ecrã [Definição SSL] ou [Número de Porta (SSL)]. Para efectuar 
uma transmissão SSL, especifique as definições.

Para efectuar uma autenticação do servidor externo nesta máquina, 
são necessárias as definições SSL do socket TCP para aceder a esta 
máquina a partir da aplicação que está a utilizar o socket TCP.
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4.35 Definições AbrirAPI

Especifique se a interface está ou não aberta a software com uma função 
de comunicação com a fotocopiadora. As definições para "Defin. de 
Acesso", "Port No.", "SSL" e "Autenticação" do OpenAPI podem ser 
alteradas.

Definições de acesso

Define se deve ou não permitir acesso a outros sistemas que utilizem o 
OpenAPI. (Predefinição de origem: Permitir)

1 No ecrã Definição de Administrador, toque em [Ligação do Sistema]. 
(Consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do administrador" na 
página 4-10 para obter mais informações.)

2 No ecrã Ligação do sistema, toque em [1 Defin. IS AbrirAPI].

3 No ecrã Definição do OpenAPI, toque em [Defin. de Acesso].

Surgem os botões para seleccionar as definições.

4 Toque na tecla de selecção pretendida.

– Para permitir o acesso utilizando o OpenAPI, toque em [Permitir].
– Para proibir o acesso utilizando o OpenAPI, toque em [Restringir].
O acesso utilizando o OpenAPI está configurado para ser permitido ou 
proibido.
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Nº de Porta

Especifique o número de porta a que os outros sistemas acedem utilizando 
o OpenAPI (número de porta inicial: 50001, número de porta inicial (SSL): 
50003).

1 No ecrã Definição de Administrador, toque em [Ligação do Sistema]. 
(Consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do administrador" na 
página 4-10 para obter mais informações.)

2 No ecrã Ligação do sistema, toque em [1 Definição IS AbrirAPI].

3 No ecrã Definição do OpenAPI, toque em [Port. No.].

É apresentado o ecrã Definição de Porta IS OpenAPI.

4 Prima a tecla [C] (apagar) para apagar o valor e, em seguida, utilize o 
teclado numérico para digitar o valor (entre 1 e 65535).

– Se for especificado um valor fora do intervalo permitido, aparece a 
mensagem "Erro Introd". Digite um valor dentro do intervalo 
permitido.

5 Toque em [OK].

– Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].

O número da porta a que os outros sistemas acedem utilizando o 
OpenAPI está definido.

2
Nota 

Se for especificado o número de porta para comunicação SSL, 
o certificado tem de ser pré-instalado a partir do PageScope Web 
Connection. Para saber mais, consulte "SSL/TLS" na página 5-121.
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SSL

Especifique se pretende encriptar com o SSL o acesso de outros sistemas 
que utilizem o OpenAPI. (Definição predefinida: Deslig.)

1 No ecrã Definição de Administrador, toque em [Ligação do Sistema]. 
(Consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do administrador" na 
página 4-10 para obter mais informações.)

2 No ecrã Ligação do sistema, toque em [1 Defin. IS AbrirAPI].

3 No ecrã Ligação do Sistema, toque em [SSL].

4 Toque na tecla pretendida.

A codificação SSL é activada ou desactivada.

2
Nota 

Para utilizar o SSL, é necessário que seja, antecipadamente, emitido 
um certificado do PageScope Web Connection. Para detalhes, consulte 
"SSL/TLS" na página 5-121.
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Autenticação

Especifique se pretende utilizar autenticação para o acesso de outros 
sistemas que utilizem o OpenAPI. (Definição predefinida: Deslig.)

1 No ecrã Definição de Administrador, toque em [Ligação do Sistema]. 
(Consulte a "Para visualizar o ecrã de definições do administrador" na 
página 4-10 para obter mais informações.)

2 No ecrã Ligação do sistema, toque em [1 Defin. IS AbrirAPI].

3 No ecrã Definição do OpenAPI, toque em [Autenticação].

É apresentado o ecrã Defin. IS AbrirAPI.

4 Toque na tecla pretendida em "Autenticação".

– Se "LIGADO" estiver seleccionado, continue para o passo 5 e 
introduza o nome de início de sessão e a palavra-passe.

– Se "DESLIGADO" estiver seleccionado, continue para o passo 9.

5 Toque em [Nome de Início de Sesso].
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6 Introduza o nome de início de sessão (até 8 caracteres) e, em seguida, 
toque em [OK].

O nome de início de sessão é configurado.

7 Toque em [Palavra-passe].

8 Introduza a palavra-passe (até 8 caracteres) e, em seguida, toque 
em [OK].

A palavra-passe do utilizador está configurada.

9 Toque em [OK].

Está definida a função de autenticação quando o OpenAPI é utilizado.

2
Nota 

Para cancelar as alterações efectuadas às definições, toque em 
[Cancelar].

!
Detalhe 

Para saber mais sobre o procedimento para introduzir caracteres, 
consulte "Introduzir texto" na página 7-6.
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4.36 External Server Authentication

Ao efectuar a autenticação do utilizador através de um servidor externo, 
são necessárias múltiplas definições, dependendo do tipo de servidor em 
utilização. Especifique as definições utilizando os procedimentos que se 
seguem como referência.

É possível especificar as definições de autenticação do servidor externo, 
de acordo com o ambiente de rede a utilizar.

2
Nota 

De futuro, o sistema operativo pode ser actualizado ou pode ser lançado 
um novo sistema operativo. Para detalhes, consulte o manual do sistema 
operativo.

Item Descrição (referência)

Active Directory Especifique quando utilizar o Windows 2000 Server, 
Windows Server 2003.

NTLM v1 ou NTLM v2 Especifique quando utilizar o Windows NT 4.0 Server. 
NTLM v2 está disponível no Windows NT 4.0 (Service 
Pack 4).

NDS Especifique quando utilizar NetWare 5.1 ou NetWare 6.0.



4 Especificar as definições no painel de controlo

4-170 bizhub 500/420/360 (Phase 3)

Utilizar o Active Directory

Antes de especificar as definições, prepare as informações descritas abaixo.
- Palavra-passe do Administrador (necessária)
- Endereço MFP IP (necessário)
- Máscara de Subnet (necessária)
- Gateway Predefinido
- Prioridade Servidor DNS (necessário)
- Substituir endereço do servidor DNS 1
- Substituir endereço do servidor DNS 2
- Nome domínio DNS inicial
- Nome Host DNS
- Nome de domínio predefinido do Active Directory (necessário)
- Endereço do servidor NTP (Definição de Ajuste de Tempo)
- Lista dos utilizadores para autenticação (necessária)

!
Detalhe 

Quando a opção "Active Directory" estiver seleccionada em 
"Autenticação Servidor Externo", especifique uma senha com um ou 
mais caracteres. Se não for especificada senha, a autenticação irá falhar.

Não utilize """ nem "+" na senha do servidor externo. Para detalhes sobre 
condições operativas de um servidor externo, consulte o administrador 
de rede.

Se a opção "Regras Senha" estiver activada, não é possível registar uma 
senha com menos de 8 caracteres. Para detalhes sobre detalhes da 
senha, consulte o Manual de Operação [Operações de cópia].

Para efectuar autenticação de utilizador utilizando um servidor externo, 
toque em [LIGADO (Servidor Externo)] e especifique o tipo de servidor. 
É possível registar até 20 servidores em "Active Directory".

Quando a opção "Active Directory" estiver especificada, o [Nome de 
Domínio] é apresentado no ecrã Autenticação do Utilizador e é possível 
iniciar sessão seleccionando um dos servidores registados em "Active 
Directory".
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Para especificar as definições de autenticação do servidor externo

1 Visualizar o ecrã de Definição de Administrador.

2 No ecrã Definição TCP/IP 2/5 a partir do ecrã Definição de Rede, 
especifique as definições que se seguem.

– IP Address
– Máscara de Subnet
– Gateway Predefinido

3 No ecrã Definição TCP/IP 3/5 a partir do ecrã Definição de Rede, 
especifique as definições que se seguem. Especifique o servidor DNS 
que está ligado ao "Active Directory".

– Prioridade Servidor DNS
– Substituir Serv. DNS 1
– Substituir Serv. DNS 2
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4 No ecrã Definição TCP/IP 4/5 a partir do ecrã Definição de Rede, 
especifique as definições seguintes.

– Nome domínio DNS inicial

5 No ecrã Definição TCP/IP 5/5 a partir do ecrã Definição de Rede, 
especifique as definições que se seguem como necessárias.

– Definir DNS Dinâmico
– Nome Host
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6 Em [Definição de Administrador] – [Autentificação do 
Utilizador/Acompanhamento de Conta] – [Método de Autentificação], 
especifique as definições que se seguem.

– Especifique "ON (Servidor externo)" em Autentificação do 
Utilizador.

– Especifique "Active Directory" em Tipo Servidor Externo.

– Especifique o nome de domínio e a predefinição. 
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– Para "Active Directory", seleccione o nome de domínio entre 
múltiplos nomes.

7 Em [Definição de Administrador] – [1 Definição do Sistema] – [3 Defin. 
de Data/Hora], especifique as definições que se seguem.

– Especifique a hora actual e o fuso horário.
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2
Nota 

Para visualizar o ecrã Definição de Administrador, consulte "Para 
visualizar o ecrã de definições do administrador" na página 4-10.

Para o procedimento de definição TCP/IP, consulte "Definições TCP/IP" 
na página 4-57.

Para o procedimento de definição de autenticação do utilizador e 
acompanhamento de conta, consulte o Manual de Operação [Operações 
de cópia].

Para o procedimento de definição de data e hora, consulte o Manual de 
Operação [Operações de cópia].

2
Nota 

Se estiverem especificadas as definições do servidor NTP (Definição de 
Ajuste de Tempo), é possível definir a hora exacta nesta máquina através 
de uma rede. Para saber mais, consulte "Definições de ajuste da hora" 
na página 4-126.



4 Especificar as definições no painel de controlo

4-176 bizhub 500/420/360 (Phase 3)

Utilizar Novell NDS

Antes de especificar as definições, prepare as informações descritas abaixo. 
Podem ser especificadas definições com Novell NDS Netware Server 4.0 ou 
posterior.
- Palavra-passe do Administrador (necessária)
- Nome inicial Directório NDS (necessário)
- Nome contexto inicial NDS (necessário)
- Lista dos utilizadores para autenticação (necessária)

!
Detalhe 

Não utilize """ nem "+" na senha do servidor externo. Para detalhes sobre 
condições operativas de um servidor externo, consulte o administrador 
de rede.

Se a opção "Regras Senha" estiver activada, não é possível registar uma 
senha com menos de 8 caracteres. Para detalhes sobre detalhes da 
senha, consulte o Manual de Operação [Operações de cópia].
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Para especificar as definições de utilização de Novell NDS

1 Visualizar o ecrã de Definição de Administrador.

2 Em [Definição de Administrador] – [Autentificação do 
Utilizador/Acompanhamento de Conta] – [Método de Autentificação], 
especifique as definições que se seguem.

– Especifique "ON (Servidor externo)" em Autentificação do 
Utilizador.

– Especifique "NDS" em Tipo de Servidor Externo.
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– Introduza o nome de directório e o nome de contexto do 
servidor NDS.

2
Nota 

Para visualizar o ecrã Definição de Administrador, consulte "Para 
visualizar o ecrã de definições do administrador" na página 4-10.

Para o procedimento de definição de autenticação do utilizador e 
acompanhamento de conta, consulte o Manual de Operação [Operações 
de cópia].
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Utilizar NTLM v1/NTLM v2

Antes de especificar as definições, prepare as informações descritas abaixo.
- Palavra-passe do Administrador (necessária)
- Nome Inicial Domínio (necessário)
- Lista dos utilizadores para autenticação (necessária)

!
Detalhe 

Não utilize """ nem "+" na senha do servidor externo. Para detalhes sobre 
condições operativas de um servidor externo, consulte o administrador 
de rede.

Se a opção "Regras Senha" estiver activada, não é possível registar uma 
senha com menos de 8 caracteres. Para detalhes sobre detalhes da 
senha, consulte o Manual de Operação [Operações de cópia].

Para especificar definições de utilização de NTLM v1/NTLM v2

1 Visualizar o ecrã de Definição de Administrador.

2 Em [Definição de Administrador] – [Autentificação do 
Utilizador/Acompanhamento de Conta] – [Método de Autentificação], 
especifique as definições que se seguem.

– Especifique "ON (Servidor externo)" em Autentificação do 
Utilizador.
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– Especifique "NTLM v1" ou "NTLM v2" em Tipo Servidor Externo.

– Introduza o nome de domínio predefinido.

2
Nota 

Para visualizar o ecrã Definição de Administrador, consulte "Para 
visualizar o ecrã de definições do administrador" na página 4-10.

Para o procedimento de definição de autenticação do utilizador e 
acompanhamento de conta, consulte o Manual de Operação [Operações 
de cópia].

2
Nota 

NTLM v2 está disponível no Windows NT 4.0 (Service Pack 4).
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5 Especificar as definições com o 

PageScope Web Connection

5.1 Os itens podem ser especificados utilizando o 
PageScope Web Connection

O PageScope Web Connection é um utilitário de gestão de dispositivos 
suportado pelo servidor HTTP integrado no dispositivo. Ao utilizar um Web 
browser num computador ligado à rede, os ajustes do equipamento podem 
ser especificados a partir do PageScope Web Connection.

Ao mudar as definições, as operações tais como digitar texto podem ser 
efectuadas mais facilmente a partir do computador.

Podem ser especificadas as seguintes definições de rede e de leitura.

Modo utilizador

As seguintes definições podem ser especificadas por todos os utilizadores.

Item Descrição

Separador System User Authentication 
– User Password 
Change

É possível especificar a definição ao iniciar ses-
são com autenticação do utilizador. É possível 
mudar a palavra-passe do utilizador com ses-
são iniciada.

User Authentication 
– User Information

É possível ver as informações do utilizador ao 
iniciar sessão com autenticação do utilizador. 
É possível verificar as informações do utilizador 
com sessão iniciada.

Account Track Infor-
mation

É possível verificar as informações de uma con-
ta registada.

Separador Scan Address Book Regista os destinos abreviados no livro de en-
dereços.

Group Regista múltiplos destinos como um só destino.

Program Regista as definições de digitalização além dos 
destinos.

Temporary One-
Touch

Regista destinos temporários.

Subject Selecciona ou edita o assunto utilizado pela 
função de e-mail.

Text Selecciona ou edita o texto utilizado pela função 
de e-mail.
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Modo Administrador

As seguintes definições mais avançadas podem ser especificadas pelo 
administrador.

Item Descrição

Separador System User Authentication 
– User Registration

Adicione e regista novos utilizadores.

User Authentication 
– Default Function 
Permission

Especifica se devem ser permitidas funções 
que podem ser operadas por um utilizador 
registado.

Account Track Infor-
mation

Adicione e regista novas contas.

Administrator Pass-
word

Altera a palavra-passe do administrador.

Separador Scan Address Book Regista os destinos abreviados no livro de en-
dereços.

Group Regista múltiplos destinos como um só destino.

Program Regista as definições de digitalização além dos 
destinos.

Temporary One-
Touch

Regista destinos temporários.

Subject Selecciona ou edita o assunto utilizado pela 
função de e-mail.

Text Selecciona ou edita o texto utilizado pela função 
de e-mail.

Application Registra-
tion

Registe uma aplicação que seja utilizada com o 
RightFax.

Prefix/Suffix Regista o prefixo e sufixo que são indicados 
como as informações do destino ao enviar 
e-mails.

Import/Export Importa ou exporta os dados do livro de ende-
reços.

Other Configura as restrições de acesso no livro de 
endereços.

Separador Network TCP/IP Setting Especifica as definições TCP/IP.

IP Filtering Configura a função de filtragem do endereço IP.

NetWare Setting Especifica as definições de NetWare.

NetWare Status Utilizado para verificar o estado do NetWare.

IPP Setting Especifica as definições de impressão do IPP.

FTP Setting – TX Especifica as definições de cliente, tais como o 
servidor proxy FTP.

FTP Setting – Server Especifica as definições do servidor FTP.

SNMP Setting Especifica as definições do SNMP.
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Separador Network SMB Setting – 
WINS Setting

Especifica as definições do SNMP.

SMB Setting – 
Client Setting

Especifica as definições WINS.

SMB Setting – 
Print Setting

Especifica as definições de impressão do SMB.

Apple Talk Setting Especifica as definições AppleTalk.

Bonjour Setting Especifica as definições da função Bonjour.

LDAP Setting Especifica as definições de ligação ao servidor 
LDAP.

LDAP Server Regis-
tration

Especifica as definições de ligação ao servidor 
LDAP.

Email Setting – 
E-Mail RX (SMTP)

Registe o servidor LDAP para efectuar procu-
ras.

E-Mail Setting – 
E-Mail TX (SMTP)

Especifica as definições de envio de e-mail.

E-Mail Setting –
I-Fax Advanced 
Setting

Especifica as definições ao utilizar a função de 
Internet fax. Para saber mais, consulte o Manual 
de Operação [Network fax operations (Opera-
ções de Facsimile de Rede)].

Network Fax Setting Especifica as definições ao utilizar a função de 
fax de rede. Para saber mais, consulte o Manual 
de Operação [Network fax operations (Opera-
ções de Facsimile de Rede)].

SSL/TLS Especifica as definições de SSL/TLS. O proce-
dimento para criar certificados também é expli-
cado.

SSL/TLS – 
Processing Method

O procedimento para criar certificados também 
é explicado.

Authentication – 
User Authentication/ 
Account Track

Especifica o método de processamento quando 
o certificado SSL está desactivado.

Authentication – 
Auto Logout

Especifica as definições de autenticação do uti-
lizador e de acompanhamento de conta.

OpenAPI Setting Define o OpenAPI.

TCP Socket Setting Especifica as definições do socket TCP.

Item Descrição
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5.2 Utilizar o PageScope Web Connection

Ambiente de trabalho

!
Detalhe 

O PageScope Web Connection é um utilitário de gestão de dispositivos 
suportado pelo servidor HTTP incorporado no dispositivo.
Utilizando um Web browser num computador ligado à rede, é possível 
especificar definições da máquina a partir do PageScope Web 
Connection.

Para obter detalhes acerca dos formatos de apresentação, consulte 
"Iniciar e terminar sessão" na página 5-11.

2
Nota 

O Windows NT 4.0 e o Mac OS 8/9 não suportam versões do Flash Player 
8 nem posteriores. Ao utilizar Sistemas Operativos desses, transfira o 
Flash Player 7 do web site da Adobe ou seleccione HTML no estilo de 
apresentação do Pag-eScope Web Connection.

Item Ambiente de trabalho

Rede Ethernet (TCP/IP)

Programa de aplicação infor-
mática

Web browsers compatíveis:
Microsoft Internet Explorer Ver.6 ou superior recomendada (*)
(JavaScript activado e Cookie activado),
Netscape Navigator Ver.7.02 ou superior
(JavaScript activo e cookies activos)
Adobe® Flash® Player (é necessário o plug-in versão 7.0 ou 
superior se o formato de apresentação seleccionado for 
"Flash")
(*) Se estiver a ser utilizado o Internet Explorer Ver. 5.5, terá de 
ser instalado o Microsoft XML parser MSXML3.X.
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Aceder ao PageScope Web Connection

O PageScope Web Connection pode ser acedido directamente a partir de 
um Web browser.

1 Inicie o web browser.

2 Na barra de endereço, digite o endereço IP deste equipamento e, 
em seguida, prima a tecla [Enter].

!
Detalhe 

Abaixo está a URL depois de activar o SSL/TLS.
https://<endereço_IP_do_equipamento>/Redireccionado para 
"https://" mesmo se "http://" tiver sido introduzido.

2
Nota 

Se a autenticação do utilizador estiver activa, surge uma página para 
introduzir o nome de utilizador e a palavra-passe antes de poder 
trabalhar com o equipamento.
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Estrutura da Página

A página que surge imediatamente após PageScope Web Connection é 
acedida, é denominada a página do modo utilizador.

A configuração da página do PageScope Web Connection é apresentada 
em seguida.

1
2
3

11

5 6 10

12

4
9

7
8

Nº Item Descrição

1 Logotipo KONICA 
MINOLTA

Clique no logotipo para ir para o Web site da Konica 
Minolta na seguinte URL. 
http://konicaminolta.com/

2 Logotipo PageScope Web 
Connection

Clique no logotipo para apresentar as informações de 
versão do PageScope Web Connection.

3 Modo de início de sessão Apresenta o modo de início de sessão actual (público, 
utilizador registado, administrador). Apresenta o modo 
de início de sessão actual (público, utilizador registado, 
nome da Conta, administrador, administrador da caixa).

4 Botão [Logout] Clique para terminar sessão no modo actual.

5 Visualização de Estados Os estados da secção de impressora e de digitalizador 
deste equipamento são apresentados através de ícones.
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!
Detalhe 

Para cada método de início de sessão, consulte "Iniciar e terminar 
sessão" na página 5-11.

6 Visualização de Mensa-
gens

Caso tenha ocorrido um erro no equipamento, são apre-
sentados o estado da anomalia/erro e outras informa-
ções de erro.

7 Help A página especificada em "Manual Online da URL" é 
apresentada.
Para saber mais, consulte o Manual de Operação IC-204.

8 Botão Refresh Clique para actualizar a página apresentada.

9 Nome do dispositivo Apresenta o nome do dispositivo que está a ser acedido.

10 Separadores Seleccione a categoria da página a visualizar. São apre-
sentados os seguintes separadores no modo de utiliza-
dor.
• System
• Job
• Box
• Print
• Scan

11 Menus São listadas as informações e as definições relativas ao 
separador seleccionado. O menu que surge é diferente 
consoante o separador seleccionado.

12 Informações e Definições São apresentados os pormenores do item seleccionado 
do menu.

Nº Item Descrição
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Cache do Web browser

As informações mais recentes podem não surgir nas páginas do PageScope 
Web Connection por estarem guardadas versões mais antigas na cache do 
Web browser. Além disso, os seguintes problemas podem ocorrer quando a 
cache é utilizada.

Ao utilizar o PageScope Web Connection, desactive a cache do Web 
browser.

!
Detalhe 

Caso o utilitário seja utilizado com a cache activada e o modo 
administrador encerrou, surge a página de encerramento mesmo depois 
do utilitário ter sido acedido novamente. Além disso, desde que o painel 
de controlo do equipamento permaneça bloqueado e não possa ser 
utilizado, o equipamento terá de ser reiniciado. Para evitar que tal 
aconteça, desactive a cache.

2
Nota 

Os menus e os comandos podem variar consoante a versão do web 
browser. Para saber mais, consulte a ajuda web browser.

Para o Internet Explorer

1 No menu "Ferramentas", clique em "Opções de Internet".

2 No separador Geral, clique em [Definições] em "Ficheiros temporários 
da Internet".

3 Seleccione "Todas as visitas à pagina" e, em seguida, clique em [OK].

Para o Netscape Navigator

1 No menu "Editar", clique em "Preferências".

2 Na caixa "Categoria", clique em "Avançadas" e, em seguida, em 
"Cache".

3 Em "Comparar a página na cache com a página na rede", seleccione 
"Sempre que vir a página".
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5.3 Iniciar e terminar sessão

Ao aceder ao PageScope Web Connection, aparece a página para um 
utilizador público. Para iniciar sessão como utilizador registado ou como 
administrador ao efectuar a autenticação de utilizador, é necessário terminar 
e voltar a iniciar sessão.

Terminar sessão

2
Nota 

Quando iniciada, a sessão tem um tempo limite, após o qual é 
automaticamente desligada, se não forem efectuadas operações 
durante um período de tempo especificado.

O tempo limite para os modos Utilizador e Administrador pode ser 
especificado na página que aparece, clicando em "Authentication 
(Network Tab)" e em "Auto Logout" in Administrator mode.

1 Clique em [Logout] no canto superior esquerdo da janela.
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A sessão termina e aparece a página de início de sessão.
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Iniciar sessão no modo de utilizador (utilizador público)

Há dois procedimentos para iniciar sessão no modo Utilizador: um para 
utilizadores registados e outro para utilizadores públicos. Se a autenticação 
do utilizador não for efectuada, inicie sessão como utilizador público.

1 Na página de início de sessão, seleccione "Public User".

– Caso necessário, seleccione o idioma e o formato de 
apresentação.
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2 Clique em [Login].

É apresentada a página do modo Utilizador.

2
Nota 

Se o formato de apresentação seleccionado for "Flash", aparecerão as 
seguintes opções na funcionalidade Flash. É requerido o Flash Player 
para utilizar a funcionalidade Flash.
Ícones e mensagens de Estado
Apresentação da página quando está seleccionado o "Input Tray" no 
menu por baixo de "Device Information" no separador System
Apresentação da página do separador Job

Se for utilizado um ecrã de leitura de software, recomendamos que 
seleccione "HTML" como formato de apresentação.
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Iniciar sessão no modo Utilizador (utilizador registado/administrador 

da caixa)

Há dois procedimentos para iniciar sessão no modo Utilizador: um para 
utilizadores registados e outro para utilizadores públicos. Os procedimentos 
que se seguem descrevem como efectuar a autenticação do utilizador e 
iniciar sessão com um nome de utilizador específico.

2
Nota 

Clique no ícone à direita da caixa "User Name" e seleccione um nome 
de utilizador na lista.

1 Na página de início de sessão, escreva o nome de utilizador e a 
palavra-passe.

– Para iniciar sessão como administrador da caixa, escreva 
"boxadmin" no campo User Name e introduza a palavra-passe 
especificada em "Especificar Definições do Administrador da 
Caixa" em Palavra-passe.

– Caso necessário, seleccione o idioma e o formato de 
apresentação.
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2 Clique em [Login].

É apresentada a página do modo Utilizador.

2
Nota 

Se o parâmetro "Proibir funções quando erro Aut.", no modo de 
Administrador, estiver definido para "Modo 2" e um utilizador introduzir 
uma palavra-passe incorrecta o número de vezes especificado, esse 
utilizador é bloqueado e não poderá continuar a utilizar o equipamento. 
Contacte o administrador para cancelar as restrições de funcionamento.

Se for utilizado um ecrã de leitura de software, recomendamos que 
seleccione "HTML" como formato de apresentação.

Para especificar as definições do administrador da caixa, consulte o 
Manual de Operação [Operações de caixa].
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Iniciar sessão no modo de administrador

Para especificar definições de sistema e de rede, inicie sessão no modo 
Administrador.

2
Nota 

Ao ser iniciada sessão no modo Administrador, o painel de controlo 
desta máquina é bloqueado e não pode ser utilizado.

Consoante o estado do equipamento, pode não ser possível registar-se 
no modo administrador.

1 Na página de início de sessão, seleccione "Administrator".

– Caso necessário, seleccione o idioma e o formato de 
apresentação.
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2 Introduza a palavra-passe para o administrador da máquina e clique 
em [OK].

É apresentada a página de modo Administrador.
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2
Aviso 

Se o parâmetro "Proibir funções quando erro Aut.", no modo de 
Administrador, estiver definido para "Modo 2" e for introduzida uma 
palavra-passe de administrador incorrecta o número de vezes 
especificado, deixará de ser possível entrar no modo de Administrador. 
Para obter detalhes quanto ao parâmetro "Proibir funções quando erro 
Aut.", consulte o Manual de Operação [Operações de cópia].

Se for utilizado um ecrã de leitura de software, recomendamos que 
seleccione "HTML" como formato de apresentação.
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5.4 Autenticação do utilizador (modo Utilizador)

Mudar a palavra-passe do utilizador

É possível especificar a definição ao iniciar sessão com autenticação 
do utilizador. É possível mudar a palavra-passe do utilizador com sessão 
iniciada.

As definições que podem ser especificadas encontram-se descritas abaixo

1 No separador System, clique em [User Authentication].

2 Introduza as definições necessárias.

3 Clique no botão [Apply].

4 Clique na tecla [OK].

Item Descrição

Current Password Introduza a palavra-passe actual.

New Password Introduza a nova palavra-passe (até 31 caracteres).

Retype New Password Reintroduza a palavra-passe para confirmação.
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Verificar as informações de registo do utilizador

É possível ver as informações do utilizador ao iniciar sessão com 
autenticação do utilizador. É possível verificar as informações do utilizador 
com sessão iniciada.

1 No separador System, clique em [User Information].

2 Verifique os detalhes.
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5.5 Acompanhamento de conta (modo de Utilizador)

As informações de conta podem ser verificadas ao efectuar autenticação 
de acompanhamento de conta. É possível verificar as informações da conta 
com sessão iniciada.

Para verificar as informações de acompanhamento de conta

1 No separador System, clique em [Account Track Information].

2 Verifique as informações.
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5.6 Livro de endereços

Registar novos destinos

Os novos destinos podem ser registados para as funções de leitura.

O separador ler só aparece quando são permitidos os registos pelo 
utilizador.

Registar Novos Livros de Endereços

Clique no separador ler e, em seguida, clique em "Address Book".

Os destinos abreviados podem ser editados ou registados.

As informações podem ser introduzidas do seguinte modo:

Quando "E-mail" está seleccionado

Quando "FTP" está seleccionado

Item Descrição

Name Introduza o nome do destino (até 24 caracteres).

Index Seleccione a palavra para pesquisa para pesquisar destinos.

E-Mail Address Introduza o endereço do e-mail de destino (até 320 caracte-
res).

Item Descrição

Name Introduza o nome do destino (até 24 caracteres).

Index Seleccione a palavra para pesquisa para pesquisar destinos.

Host Address Introduza o endereço IP ou o nome do host do servidor FTP 
de destino (até 63 caracteres). Ao introduzir o nome do host, 
seleccione a caixa de verificação "Please check to enter host 
name.".

File Path Introduza o caminho do ficheiro de destino (até 96 caracte-
res).

User ID Introduza a ID do Utilizador (até 47 caracteres).

Password Introduza a palavra-passe (até 31 caracteres).

anonymous Seleccione se pretende activar "ON" ou "OFF".

PASV Mode Seleccione se pretende activar "ON" ou "OFF".

Proxy Seleccione se pretende activar "ON" ou "OFF".

Port Number Introduza o número da porta (intervalo de introdução: 
1 a 65535, valor predefinido: 21).
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Quando "SMB" está seleccionado

Quando "User Box" está seleccionada

!
Detalhe 

As caixas de utilizador só podem ser utilizadas se a unidade de disco 
rígido opcional estiver instalada.

Item Descrição

Name Introduza o nome do destino (até 24 caracteres).

Index Seleccione a palavra para pesquisa para pesquisar destinos.

Host Address Introduza o endereço IP ou o nome do host do computador 
de destino (até 255 caracteres). Introduza o nome do host 
com letras maiúsculas. Ao introduzir o nome do host, selecci-
one a caixa de verificação "Please check to enter host name.".

File Path Introduza o caminho do ficheiro de destino com letras maiús-
culas (até 255 caracteres).

User ID Introduza o ID de utilizador do computador de destino (até 
127 caracteres).

Password Introduza a palavra-passe utilizada para iniciar sessão no 
computador de destino (até 14 caracteres).

Item Descrição

Name Introduza o nome do destino (até 24 caracteres).

Index Seleccione a palavra para pesquisa para pesquisar destinos.

User Box No. Introduza o número da caixa de destino (intervalo de entrada: 
1 a 999999999) 
Clique , e seleccione o número da caixa a partir da lista.
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Surge uma página de edição das definições e as definições podem ser 
alteradas. Os itens são os mesmos que os utilizados no registo.
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Para registar novos destinos

1 Clique em [New Registration].

Surge uma página para seleccionar o modo de transmissão.

2 Seleccione o modo de transmissão e clique em [Next].

Surge a página de registo.

3 Introduza as definições e clique em [Apply].
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Editar destinos abreviados

Clique em  do endereço que pretende mudar.
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Eliminar o Livro de Endereços

1 Clique em  do endereço que pretende eliminar.

É apresentada uma página de confirmação.

2 Para eliminar, clique no botão [OK].
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5.7 Destino de grupo

Clique no separador ler e, em seguida, clique em "Group".

Os destinos múltiplos registados na lista de destinos abreviados podem ser 
registados como um grupo.
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Para registar destinos de grupo

1 Clique em [New Registration].

Surge a página de registo.

2 Seleccione "Store Scanner" e, em seguida, clique no botão [Next].

3 Introduza o nome.
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4 Para cada modo de transmissão, seleccione os destinos.

– Clique em .
– Seleccione os destinos que pretende registar no grupo a partir da 

lista de destinos abreviados e clique em [Apply].
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5.8 Registo do programa

Clique no separador Ler e, em seguida, clique em "Program".

As informações podem ser introduzidas do seguinte modo:

Se "E-mail: Scan" estiver seleccionado

Item Descrição

No. Introduza o número de registo.

Name Introduza o nome de registo (até 24 caracteres).

Select from Address 
Book

Clique em , e seleccione o destino a partir da lista para que sejam 
apresentadas as listas de um toque.

E-Mail Address Introduza o endereço de e-mail de destino directamente. (até 320 ca-
racteres).

Resolution Seleccione a resolução.

File Type Seleccione o formato do ficheiro.

Scan Setting Seleccione a unidade dos dados a guardar.

Subject Especifique o assunto (Not Specified, 1 a 10). Se "Not Specified" es-
tiver seleccionado, é utilizado o título predefinido. Clique em  para 
verificar o conteúdo.

Text Especifique o texto (Not Specified, 1 a 10). Se "Not Specified" estiver 
seleccionado, é utilizado o texto predefinido. Clique em  para veri-
ficar o conteúdo.

Simplex/Duplex Seleccione "1-Sided", "2-Sided", ou "Cover + 2-Sided". 

Original Type Seleccione a qualidade do original, seja texto ou fotografia.

Separate Scan Activar/desactivar a função "Separate Scan".

Density Ajuste a densidade.

Zoom Seleccione a taxa de aumento ou redução para a leitura. Seleccione 
uma taxa de zoom predefinida ou especifique taxas separadas para as 
direcções X e Y.

Scan Size Seleccione o tamanho original ("Auto", "Standard Size", "Custom 
Size").
Para "Custom Size", especifique os tamanhos de leitura horizontal e 
vertical.

File Name Introduza o nome do ficheiro (até 30 caracteres).

Original Direction Seleccione a orientação do documento original.

Bind Seleccione a posição de encadernação original.

Special Original Seleccione se o documento contém diferentes formatos de página ou 
dobra em Z.

Book Scanning Seleccione se pretende ou não activar a leitura de livro. Se "ON" esti-
ver seleccionado, o método de leitura e a posição de encadernação 
são especificados.

Booklet Pagination Seleccione se pretende ou não activar a leitura de páginas. Se "ON" 
estiver seleccionado, a posição de encadernação é especificada.
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Erase Especifique a largura do perímetro do documento a apagar.

Center Erase Especifique a largura da área a apagar ao longo da encadernação.

Neg-/Positive Reverse Seleccione se as zonas pretas e brancas do documento devem ou não 
ser invertidas.

Non-Image Area Erase Seleccionar se as sombras ao longo das bordas dum documento de-
vem ou não ser apagadas da leitura.

Item Descrição
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Se "FTP: Scan" estiver seleccionado

Item Descrição

No. Introduza o número de registo.

Name Introduza o nome de registo (até 24 caracteres).

Select from Address 
Book

Clique em , e seleccione o destino a partir da lista para que sejam 
apresentadas as listas de um toque.

Direct Input Introduza o destino directamente. Especifique definições para o 
seguinte.
Host Address
File Path
User ID
Password
anonymous
PASV Mode
Proxy
Port Number
Ao introduzir o nome do host, seleccione a caixa de verificação 
"Please check to enter host name.".

Resolution Seleccione a resolução.

File Type Seleccione o formato do ficheiro.

Scan Setting Seleccione a unidade dos dados a guardar.

Simplex/Duplex Introduza o endereço de e-mail de destino directamente.

Original Type Seleccione a qualidade do original, seja texto ou fotografia.

Separate Scan Activar/desactivar a função "Separate Scan".

Density Ajuste a densidade.

Zoom Seleccione a taxa de aumento ou redução para a leitura. Seleccione 
uma taxa de zoom predefinida ou especifique taxas separadas para as 
direcções X e Y.

Scan Size Seleccione o tamanho original ("Auto", "Standard Size", "Custom 
Size").
Para "Custom Size", especifique os tamanhos de leitura horizontal e 
vertical.

E-Mail Notification O destino de envio do ficheiro pode ser notificado para o endereço 
especificado.

Destination Clique para seleccionar endereços de notificação .

File Name Introduza o nome do ficheiro (até 30 caracteres).

Original Direction Seleccione a orientação do documento original.

Bind Seleccione a posição de encadernação original.

Special Original Seleccione se o documento contém diferentes formatos de página ou 
dobra em Z.

Book Scanning Seleccione se pretende ou não activar a leitura de livro. Se "ON" esti-
ver seleccionado, o método de leitura e a posição de encadernação 
são especificados.

Booklet Pagination Seleccione se pretende ou não activar a leitura de páginas. Se "ON" 
estiver seleccionado, a posição de encadernação é especificada.
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Erase Especifique a largura do perímetro do documento a apagar.

Center Erase Especifique a largura da área a apagar ao longo da encadernação.

Neg-/Positive Reverse Seleccione se as zonas pretas e brancas do documento devem ou não 
ser invertidas.

Non-Image Area Erase Seleccionar se as sombras ao longo das bordas dum documento de-
vem ou não ser apagadas da leitura.

Item Descrição
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Se "SMB: Scan" estiver seleccionado

Item Descrição

No. Introduza o número de registo.

Name Introduza o nome de registo (até 24 caracteres).

Select from Address Book Clique em , e seleccione o destino a partir da lista para que 
sejam apresentadas as listas de um toque.

Direct Input Introduza o destino directamente. Especifique definições para 
o seguinte.
Host Address (utilize maiúsculas.)
File Path (utilize maiúsculas.)
User ID
Password
Ao introduzir o nome do host, seleccione a caixa de verifica-
ção "Please check to enter host name.".

Resolution Seleccione a resolução.

File Type Seleccione o formato do ficheiro.

Scan Setting Seleccione a unidade dos dados a guardar.

Simplex/Duplex Seleccione "1-Sided", "2-Sided", ou "Cover + 2-Sided". 

Original Type Seleccione a qualidade do original, seja texto ou fotografia.

Separate Scan Activar/desactivar a função "Separate Scan".

Density Ajuste a densidade.

Zoom Seleccione a taxa de aumento ou redução para a leitura. 
Seleccione uma taxa de zoom predefinida ou especifique 
taxas separadas para as direcções X e Y.

Scan Size Seleccione o tamanho original ("Auto", "Standard Size", 
"Custom Size").
Para "Custom Size", especifique os tamanhos de leitura hori-
zontal e vertical.

E-Mail Notification O destino de envio do ficheiro pode ser notificado para o 
endereço especificado.

Destination Clique para seleccionar endereços de notificação .

File Name Introduza o nome do ficheiro (até 30 caracteres).

Original Direction Seleccione a orientação do documento original.

Bind Seleccione a posição de encadernação original.

Special Original Seleccione se o documento contém diferentes formatos de 
página ou dobra em Z.

Book Scanning Seleccione se pretende ou não activar a leitura de livro. 
Se "ON" estiver seleccionado, o método de leitura e a posi-
ção de encadernação são especificados.

Booklet Pagination Seleccione se pretende ou não activar a leitura de páginas. 
Se "ON" estiver seleccionado, a posição de encadernação é 
especificada.

Erase Especifique a largura do perímetro do documento a apagar.
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Center Erase Especifique a largura da área a apagar ao longo da encader-
nação.

Neg-/Positive Reverse Seleccione se as zonas pretas e brancas do documento de-
vem ou não ser invertidas.

Non-Image Area Erase Seleccionar se as sombras ao longo das bordas dum docu-
mento devem ou não ser apagadas da leitura.

Item Descrição
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Se "User Box: Scan" estiver seleccionado

Item Descrição

No. Introduza o número de registo.

Name Introduza o nome de registo (até 24 caracteres).

Select from Address Book Introduza o endereço de e-mail de destino directamente.

Direct Input Introduza o número da caixa do destino (intervalo de entrada: 
de 1 a 999999999)

Resolution Seleccione a resolução.

File Type Seleccione o formato do ficheiro.

Scan Setting Seleccione a unidade dos dados a guardar.

Simplex/Duplex Seleccione "1-Sided", "2-Sided", ou "Cover + 2-Sided". 

Original Type Seleccione a qualidade do original, seja texto ou fotografia.

Separate Scan Seleccione "ON" ou "OFF".

Density Ajuste a densidade.

Zoom Seleccione a taxa de aumento ou redução para a leitura. 
Seleccione uma taxa de zoom predefinida ou especifique 
taxas separadas para as direcções X e Y.

Scan Size Seleccione o tamanho original ("Auto", "Standard Size", 
"Custom Size").
Para "Custom Size", especifique os tamanhos de leitura hori-
zontal e vertical.

E-Mail Notification O destino de envio do ficheiro pode ser notificado para o 
endereço especificado.

Destination Clique no botão da lista para seleccionar os endereços de 
notificação.

File Name Introduza o nome do ficheiro (até 30 caracteres).

Original Direction Seleccione a orientação do documento original.

Bind Seleccione a posição de encadernação original.

Special Original Seleccione se o documento contém diferentes formatos de 
página ou dobra em Z.

Book Scanning Seleccione se pretende ou não activar a leitura de livro. 
Se "ON" estiver seleccionado, o método de leitura e a posi-
ção de encadernação são especificados.

Booklet Pagination Seleccione se pretende ou não activar a leitura de páginas. 
Se "ON" estiver seleccionado, o método de leitura e a posi-
ção de encadernação são especificados.

Erase Especifique a largura do perímetro do documento a apagar.

Center Erase Especifique a largura da área a apagar ao longo da encader-
nação.

Neg-/Positive Reverse Seleccione se as zonas pretas e brancas do documento de-
vem ou não ser invertidas.

Non-Image Area Erase Seleccionar se as sombras ao longo das bordas dum docu-
mento devem ou não ser apagadas da leitura.
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Se "Group: Scan" estiver seleccionado

Item Descrição

No. Introduza o número de registo.

Name Introduza o nome de registo (até 24 caracteres).

Group Clique em  e, em seguida, seleccione um destino de grupo 
da lista, para apresentar o número do grupo.

Resolution Seleccione a resolução.

File Type Seleccione o formato do ficheiro.

Scan Setting Seleccione a unidade dos dados a guardar.

Subject Especifique o assunto (Not Specified, 1 a 10). Se "Not Spe-
cified" estiver seleccionado, é utilizado o título predefinido. 
Clique em  para verificar o conteúdo.

Text Especifique o texto (Not Specified, 1 a 10). Se "Not Specified" 
estiver seleccionado, é utilizado o texto predefinido. Clique 
em  para verificar o conteúdo.

Simplex/Duplex Seleccione "1-Sided", "2-Sided", ou "Cover + 2-Sided". 

Original Type Seleccione a qualidade do original, seja texto ou fotografia.

Separate Scan Seleccione "ON" ou "OFF".

Density Ajuste a densidade.

Zoom Seleccione a taxa de aumento ou redução para a leitura. 
Seleccione uma taxa de zoom predefinida ou especifique 
taxas separadas para as direcções X e Y.

Scan Size Seleccione o tamanho original ("Auto", "Standard Size", 
"Custom Size").
Para "Custom Size", especifique os tamanhos de leitura hori-
zontal e vertical.

E-Mail Notification O destino de envio do ficheiro pode ser notificado para o en-
dereço especificado.

Destination Clique para seleccionar endereços de notificação .

File Name Introduza o nome do ficheiro (até 30 caracteres).

Original Direction Seleccione a orientação do documento original.

Bind Seleccione a posição de encadernação original.

Special Original Seleccione se o documento contém diferentes formatos de 
página ou dobra em Z.

Book Scanning Seleccione se pretende ou não activar a leitura de livro. 
Se "ON" estiver seleccionado, o método de leitura e a posi-
ção de encadernação são especificados.

Booklet Pagination Seleccione se pretende ou não activar a leitura da página. 
Se "ON" estiver seleccionado, o método de leitura e a posi-
ção de encadernação são especificados.

Erase Especifique a largura do perímetro do documento a apagar.

Center Erase Especifique a largura da área a apagar ao longo da encader-
nação.
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Neg-/Positive Reverse Seleccione se as zonas pretas e brancas do documento de-
vem ou não ser invertidas.

Non-Image Area Erase Seleccionar se as sombras ao longo das bordas dum docu-
mento devem ou não ser apagadas da leitura.

Item Descrição
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Se "No Destination (Store Scanner)" estiver seleccionado

Item Descrição

No. Introduza o número de registo.

Name Introduza o nome de registo (até 24 caracteres).

Resolution Seleccione a resolução.

File Type Seleccione o formato do ficheiro.

Scan Setting Seleccione a unidade dos dados a guardar.

Simplex/Duplex Seleccione "1-Sided", "2-Sided", ou "Cover + 2-Sided". 

Original Type Seleccione a qualidade do original, seja texto ou fotografia.

Separate Scan Seleccione "ON" ou "OFF".

Density Ajuste a densidade.

Zoom Seleccione a taxa de aumento ou redução para a leitura. 
Seleccione uma taxa de zoom predefinida ou especifique 
taxas separadas para as direcções X e Y.

Scan Size Seleccione o tamanho original ("Auto", "Standard Size", 
"Custom Size").
Para "Custom Size", especifique os tamanhos de leitura hori-
zontal e vertical.

E-Mail Notification O destino de envio do ficheiro pode ser notificado para o en-
dereço especificado.

Destination Clique para seleccionar endereços de notificação .

File Name Introduza o nome do ficheiro (até 30 caracteres).

Original Direction Seleccione a orientação do documento original.

Bind Seleccione a posição de encadernação original.

Special Original Seleccione se o documento contém diferentes formatos de 
página ou dobra em Z.

Book Scanning Seleccione se pretende ou não activar a leitura de livro. 
Se "ON" estiver seleccionado, o método de leitura e a posi-
ção de encadernação são especificados.

Booklet Pagination Seleccione se pretende ou não activar a leitura de páginas. 
Se "ON" estiver seleccionado, a posição de encadernação é 
especificada.

Erase Especifique a largura do perímetro do documento a apagar.

Booklet Pagination Seleccione se pretende ou não activar a leitura de páginas. 
Se "ON" estiver seleccionado, a posição de encadernação é 
especificada.

Center Erase Especifique a largura da área a apagar ao longo da encader-
nação.

Neg-/Positive Reverse Seleccione se as zonas pretas e brancas do documento de-
vem ou não ser invertidas.

Non-Image Area Erase Seleccionar se as sombras ao longo das bordas dum docu-
mento devem ou não ser apagadas da leitura.
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Os destinos múltiplos registados na lista de destinos abreviados podem ser 
registados como um programa.
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Para registar novos destinos

1 Clique em [New Registration].

Surge uma página para seleccionar o modo de transmissão.

2 Seleccione o modo de transmissão e clique em [Next].

Surge a página de registo.
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3 Introduza as definições e clique em [Apply].
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5.9 Registo de um-toque temporário

Clique no separador Scan e, em seguida, clique em "Temporary 
One-Touch".

É possível registar destinos temporários.
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Para registar destinos temporários

1 Clique em [New Registration].

Surge uma página para seleccionar o modo de transmissão.

2 Seleccione o modo de transmissão e clique em [Next].

Surge a página de registo.

3 Introduza as definições e clique em [Apply].
Os detalhes das definições são os mesmos que os utilizados para o 
registo de programas.
Para saber mais, consulte "Registo do programa" na página 5-32.

2
Nota 

Para especificar um registo de destino temporário, seleccione o 
endereço de [Index List] – [Temporary One-Touch] no painel de controlo 
desta máquina.
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5.10 Registo do assunto

Clique no separador Scan e, em seguida, clique em "Subject".

É possível registar até 10 assuntos que podem ser utilizados no envio de 
e-mails.
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Para registar o assunto

Ao enviar um e-mail com um assunto fixo

0 Clique em "E-Mail Default" para o seleccionar.

1 Clique em  ao lado do assunto a ser registado ou editado.

Surge a página de registo.

2 Introduza o assunto e clique em [Apply].
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5.11 Registo de texto

Clique no separador Scan e, em seguida, clique em "Text".

É possível registar até 10 mensagens de texto que podem ser utilizadas no 
envio de e-mails.
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Para registar texto

Ao enviar um e-mail com uma mensagem de texto fixa

0 Clique em "E-Mail Default" para o seleccionar.

1 Clique em  ao lado do texto a ser registado ou editado.

Surge a página de registo.

2 Introduza o texto e clique em [Apply].



Especificar as definições com o PageScope Web Connection 5

bizhub 500/420/360 (Phase 3) 5-51

5.12 Modo Administrador

No modo administrador, pode configurar o sistema do equipamento. Estão 
disponíveis seis separadores (System, Job, Box, Print, Scan e Network).

Para saber mais sobre o procedimento para iniciar sessão no modo 
administrador, consulte "Iniciar sessão no modo de administrador" na 
página 5-17.

Funcionamento básico

1 Clique no separador adequado e seleccione a função a partir do menu 
à esquerda.

2 Configure os itens que surgem através da entrada directa ou através 
da selecção a partir da lista.

3 Clique em [Apply] para aplicar as definições.
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5.13 Definição de Ajuste de Hora

Seleccione se a data e hora do equipamento podem ser ajustadas através 
de aquisição do servidor NTP.

Para ajustar a hora

1 No separador System, clique em [Date/Time].

2 Clique em [Time Adjustment Setting].

3 Especifique definições para o seguinte.

4 Clique no botão [Apply].

– Para aplicar imediatamente o ajuste, clique no botão [Adjust].

Item Descrição

Time Adjustment Setting Seleccione se a hora é ou não ajustada automaticamente 
através do NTP.

NTP Server Address Introduza o endereço do servidor NTP (até 255 caracteres 
no formato "***.***.***.***" ou FQDN). Apenas os símbolos "-" 
e "." podem ser utilizados.

Port No. Introduza o número da porta do servidor NTP. (Intervalo: 
1 a 65535)
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5.14 Autenticação do utilizador (modo Administrador)

Registo de utilizador

A definição pode ser especificada ao efectuar a autenticação de utilizador. 
Registe os utilizadores que podem iniciar sessão.

As definições que podem ser especificadas encontram-se descritas abaixo

Item Descrição

No. Introduza o número de registo de utilizador.

User Name Introduza nome de utilizador.

E-Mail Address Introduza o endereço de correio electrónico do utilizador.

User Password Introduza a palavra-passe do utilizador.

Retype User Password Reintroduza a palavra-passe para confirmação.

Account Name Ao efectuar o acompanhamento de conta, seleccione o nome 
da conta. Clique em  e seleccione o nome na lista.

Function Permission Especifique se pretende permitir as operações descritas 
abaixo.
Copy
Scan
Fax
Print
User Box
Print Scan/Fax from Box

Max. Allowance Set Especifique se pretende activar o limite do número de folhas 
utilizadas para copiar e imprimir. Se "Enable" estiver especifi-
cado, introduza o valor máximo entre 1 e 99999999).
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Para registar um utilizador

1 No separador System, clique em [User Authentication].

2 Clique no botão [New Registration].
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3 Especifique as definições necessárias.

4 Clique no botão [Apply].

5 Clique na tecla [OK].
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Verificar ou mudar as informações de utilizador registado

É possível verificar ou mudar as informações de utilizador registado. 
Podem ser definidas as seguintes definições.

Item Descrição

No. Apresenta o número de registo de utilizador.

User Name Introduza nome de utilizador.

E-Mail Address Introduza o endereço de correio electrónico do utilizador.

Change User Password Seleccione quando deverá ser alterada a palavra-passe de 
utilizador.

User Password Introduza a palavra-passe do utilizador.

Retype User Password Reintroduza a palavra-passe para confirmação.

Function Permission Especifique se pretende permitir as operações descritas 
abaixo.
Copy
Scan
Fax
Print
User Box
Print Scan/Fax from Box

Max. Allowance Set 
(Total Allowance)

Especifique se pretende activar o limite do número de folhas 
utilizadas para copiar e imprimir. Se "Enable" estiver especifi-
cado, introduza o valor máximo entre 1 e 99999999).
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Para verificar ou mudar as informações de utilizador registado

1 No separador System, clique em [User Authentication].

2 Clique em  na lista de utilizadores para o utilizador que pretende 
verificar.
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3 Verifique as informações de registo e altere-as consoante necessário.

4 Clique no botão [Apply].
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Para eliminar um utilizador registado

1 No separador System, clique em [User Authentication].

2 Clique em  na lista de utilizadores para o utilizador que pretende 
eliminar.
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3 Verifique a mensagem e clique no botão [OK].
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Permissão predefinida da função

É possível especificar as permissões para as funções operativas de todos os 
utilizadores registados.

As definições que podem ser especificadas encontram-se descritas abaixo

Item Descrição

Copy Especifique se pretende permitir a função de cópia.

Scan Especifique se pretende permitir a função de digitalização.

Fax Especifique se pretende permitir o envio de faxes.

Print Especifique se pretende permitir a função de impressão.

User Box Especifique se pretende permitir a função que guarda a caixa 
de utilizador e a função que edita a caixa de utilizador.

Print Scan/Fax from Box Seleccione se pretende permitir a impressão de documentos 
guardados em caixas durante a digitalização, ou quando um 
fax é enviado ou recebido.
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Para especificar definições de permissão da função predefinida

1 No separador System, clique em [User Authentication].

2 Clique em [Default Function Permission].

3 Especifique as definições necessárias.

4 Clique no botão [Apply].

5 Clique na tecla [OK].
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5.15 Registo de acompanhamento de conta 
(modo Administrador)

Registo do acompanhamento de conta

É possível especificar definições ao efectuar autenticação de 
acompanhamento de conta. Registe a conta que pode iniciar sessão.

As definições que podem ser especificadas encontram-se descritas abaixo

Item Descrição

No. Introduza o número de registo da conta.

Account Name Introduza o nome da conta (até 8 caracteres).

Password Introduza a palavra-passe da conta (até 8 caracteres).

Retype Password Reintroduza a palavra-passe para confirmação.

Max. Allowance Set Especifique se pretende activar o limite do número de folhas 
utilizadas para copiar e imprimir. Se "Enable" estiver especifi-
cado, introduza o valor máximo entre 1 e 99999999).
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Para registar uma conta

1 No separador System, clique em [Account Track Registration].

2 Clique no botão [New Registration].
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3 Especifique as definições pretendidas.

4 Clique no botão [Apply].

5 Clique na tecla [OK].
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Verificar ou mudar as informações de conta registada

As definições que podem ser verificadas ou mudadas encontram-se 
descritas abaixo.

Para verificar ou mudar as informações de conta registada

1 No separador System, clique em [User Authentication].

2 Clique em  na lista de contas para a conta que pretende verificar.

Item Descrição

No. Apresenta o número de registo da conta.

Account Name Introduza o nome da conta (até 8 caracteres).

Password is changed. Seleccione quando mudar a palavra-passe.

Password Introduza a palavra-passe da nova conta (até 8 caracteres).

Retype Password Reintroduza a palavra-passe para confirmação.

Max. Allowance Set 
(Total Allowance)

Especifique se pretende activar o limite do número de folhas 
utilizadas para copiar e imprimir. Se "Enable" estiver especifi-
cado, introduza o valor máximo entre 1 e 99999999).
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3 Verifique as informações de registo e altere-as consoante necessário.

4 Clique no botão [Apply].
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Para eliminar contas registadas

1 No separador System, clique em [User Authentication].

2 Clique em  na lista de contas para a conta que pretende eliminar.
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3 Verifique a mensagem e clique no botão [OK].
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5.16 Palavra-passe do administrador

A palavra-passe do administrador pode ser alterada.

!
Detalhe 

A utilização de uma aplicação registada só está disponível quando as 
duas condições abaixo são cumpridas.

Para alterar a palavra-passe do administrador

1 No separador System, clique em [Administrator Password].

2 Introduza a nova palavra-passe do administrador e, em seguida, 
clique em [Apply].
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5.17 Registo de Aplicações

Ao utilizar uma aplicação, tal como Right Fax Server registada num servidor 
externo, é possível registar as definições e o endereço do servidor da 
aplicação. Ao registar uma aplicação e servidor, pode ligar automaticamente 
a, e utilizar o servidor da aplicação seleccionada.

2
Nota 

Só é possível registar uma aplicação se forem satisfeitas as condições 
que se seguem:

Se o kit de fax não estiver instalado.

Se o fax da Internet estiver desactivado.

Registar uma Aplicação

É possível registar até 5 aplicações e servidores no Registo de Aplicações. 
É possível especificar definições, tais como itens personalizados, de acordo 
com o conteúdo da aplicação registada. Os modelos que se seguem estão 
disponíveis no PageScope Web Connection. Foram pré-especificados 
vários itens personalizados para cada aplicação nos modelos.

2
Nota 

Se não estiver a ser utilizado um modelo, especifique os detalhes dos 
itens personalizados manualmente.

Fax Walk Up

No. Nome do botão Nome da função Tipo de 

teclado

Valor pre-

definido

Definição 

Opcional

1 Sender Name (CS) Name ASCII Walkup -

2 FAX Number (CS) PersonalFaxNumber ASCII - -

3 TEL Number (CS) PersonalVoiceNumber ASCII - -

4 Subject Subject ASCII - -

5 Billing Code 1 BillingCode1 ASCII - -

6 Billing Code 2 BillingCode2 ASCII - -
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Para Fax com Conta

Para Documentos Seguros

No. Nome do botão Nome da função Tipo de 

teclado

Valor pre-

definido

Definição 

Opcional

1 Sender Name (CS) Name ASCII - -

2 User ID ID ASCII Walkup -

3 Password Password ASCII - -

4 Password Auth# Authentication - - None

5 Subject Subject ASCII - -

6 Billing Code 1 BillingCode1 ASCII - -

7 Billing Code 2 BillingCode2 ASCII - -

8 CoverSheet Type CoverSheet ASCII - -

9 Hold For Preview HoldForPreview - - False

No. Nome do botão Nome da função Tipo de 

teclado

Valor pre-

definido

Definição 

Opcional

1 User ID ID ASCII Walkup -

2 Password Password ASCII - -

3 Password Auth# Authentication - - None

4 Subject Subject ASCII - -

5 Billing Code 1 BillingCode1 ASCII - -

6 Billing Code 2 BillingCode2 ASCII - -

7 CoverSheet Type CoverSheet ASCII - -

8 Document PW DocumentPassword ASCII - -

9 Delivery Method Delivery - - Secure
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Para Entrega Certificada

Novos Itens de Registo de Uma Aplicação

Ao registar uma aplicação, os itens que podem ser introduzidos são 
descritos abaixo.

No. Nome do botão Nome da função Tipo de 

teclado

Valor pre-

definido

Definição 

Opcional

1 User ID ID ASCII Walkup -

2 Password Password ASCII - -

3 Password Auth# Authentication - - None

4 Subject Subject ASCII - -

5 Billing Code 1 BillingCode1 ASCII - -

6 Billing Code 2 BillingCode2 ASCII - -

7 CoverSheet Type CoverSheet ASCII - -

8 Document PW DocumentPassword ASCII - -

9 Delivery Method Delivery - - Certified

Item Descrição

No. Apresenta o número de registo da aplicação que foi seleccio-
nada.

Application Name Introduza o nome da aplicação (até 16 caracteres).

Host Address Introduza o nome de anfitrião do servidor que está registado 
na aplicação (até 15 caracteres).

File Path Introduza o caminho do ficheiro da aplicação (até 96 caracte-
res).

User ID Introduza o ID de utilizador para iniciar sessão no servidor (até 
47 caracteres).

Password Introduza a palavra-passe para iniciar sessão no servidor (até 
31 caracteres).

Anonymous Seleccione se pretende activar anónimo.

PASV Mode Seleccione se pretende activar o modo PASV.

Proxy Seleccione se pretende activar o proxy.

Port No. Introduz o número da porta (intervalo de entrada: de 1 a 
65535).
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Além disso, introduza as definições descritas abaixo para especificar os 
itens personalizados.

É possível especificar os detalhes de cada botão de função, tal como 
descrito abaixo

2
Nota 

O número de caracteres a introduzir no valor predefinido é variável, 
dependendo da função que tiver sido seleccionada.

Item Descrição

Custom Item List Apresenta os itens personalizados, nome do botão e valor 
predefinido se tiver sido seleccionado um modelo. Clique em 

 do item, a adicionar ou a alterar.

Item Descrição

No. Apresenta o número do item que foi seleccionado.

Button Name Introduza o nome do botão (até 16 caracteres).

Function Name Seleccione ID, Name, GeneralFaxNumber, GeneralVoice-
Number, PersonalFaxNumber, PersonalVoiceNumber, Pas-
sword, Authentication, Subject, DelaySendDateTime, 
BillingCode1, BillingCode2, CoverSheet, DocumentPas-
sword, Delivery, HoldForPreview, ou TimeoutDateTime como 
nome da função.

Message on Panel Introduza o nome a apresentar no painel MFP (até 32 carac-
teres).

Display Method Seleccione Enable, Enable Function (MFP Panel Input Requi-
red), Disable, ou Do Not Display como método de apresenta-
ção.

Default Value Introduza o valor predefinido. Para ocultar o valor predefinido, 
seleccione "Input string shown as ****".

Keyboard Type Seleccione ASCII como tipo de teclado.

Options (Quando Authenticati-
on estiver activada.)

Seleccione None ou Password.

Options (Quando Delivery esti-
ver activada.)

Seleccione Normal, Secure, Certified e Secure Certified.

Options (Quando Hold for Pre-
view estiver activada.)

Seleccione Yes ou No.

Input Type (Quando DelaySen-
dDateTime está activado.)

Seleccione Year/Month/Day/Hour/Minute.

Default (Quando DelaySendDa-
teTime está activado.)

Seleccione Device Time ou Not Specify.
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Para registar uma aplicação

1 Seleccione a aplicação a registar e clique no botão [Registration/Edit].

– Aparece a indicação "Not Registered" no caso de aplicações não 
registadas.

2 Seleccione o tipo de modelo e clique no botão [Next]
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3 Especifique as definições da aplicação e clique no botão [Next].
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4 Especifique as definições dos itens personalizados do botão.
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5 Clique em  para especificar os detalhes de cada função. Quando 
acabar de especificar as definições, clique no botão [Apply].

6 Clique no botão [Apply].

7 Clique no botão [OK].
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Itens que podem ser especificados em Editar Aplicação

É possível especificar as definições de cada item descrito abaixo em Editar 
Aplicação.

Definição de Aplicação

Item Descrição

No. Apresenta o número de registo da aplicação que foi seleccio-
nada.

Application Name Introduza o nome da aplicação (até 16 caracteres).
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Definição do Servidor

Item Descrição

Host Address Introduza o nome de anfitrião do servidor que está registado 
na aplicação (até 15 caracteres).

File Path Introduza o caminho do ficheiro da aplicação (até 96 caracte-
res).

User ID Introduza o ID de utilizador para iniciar sessão no servidor (até 
47 caracteres).

Password Introduza a palavra-passe para iniciar sessão no servidor (até 
31 caracteres).

Anonymous Seleccione se pretende activar anónimo.

PASV Mode Seleccione se pretende activar o modo PASV.

Proxy Seleccione se pretende activar o proxy.

Port No. Introduz o número da porta (intervalo de entrada: de 1 a 
65535).
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Definição Personalizada

Item Descrição

Custom Item List Apresenta os itens personalizados, nome do botão e valor 
predefinido se tiver sido seleccionado um modelo. Clique em 

 do item, a adicionar ou a alterar.
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Definição de Digitalização

Item Descrição

File Type Seleccione para activar a definição do tipo de ficheiro e selec-
cione PDF ou TIFF como tipo de ficheiro.
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Definição de Notificação

Item Descrição

Print Notification Seleccione para receber notificação da impressão.

Port No. Introduz o número da porta (intervalo de entrada: de 1 a 
65535).

Queue Name Introduza o nome da fila (até 32 caracteres).

Event Seleccione Error, Success ou Always como tipo de evento de 
notificação.

E-Mail Notification Seleccione efectuar notificações por e-mail.

E-Mail Address Introduza o endereço de e-mail de destino (até 32 caracteres).

Event Seleccione Error, Success ou Always como tipo de evento de 
notificação.

File Notification Seleccione para notificação do nome do ficheiro.

Event Seleccione Error, Success ou Always como tipo de evento de 
notificação.
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Para editar uma aplicação registada

1 Seleccione a aplicação a editar e clique no botão [Registration/Edit].
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2 Seleccione o tipo de item a editar e clique no botão [Next].

3 Especifique as definições.
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4 Clique no botão [Apply].

5 Clique no botão [OK].
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Para eliminar uma aplicação registada

1 Seleccione a aplicação a eliminar e clique no botão [Delete].

2 Assinale a definição e clique no botão [OK].

O nome da aplicação muda para "Not Registered".
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5.18 Prefix/Suffix

É possível registar o prefixo e o sufixo indicados como informações do 
destino ao enviar e-mails. Se o registo de livro de endereços por parte 
dos utilizadores estiver desactivado, surge o menu de registo do livro 
de endereços.
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Para registar prefixos e sufixos

1 No separador Scan, clique em [Prefix/Suffix].

2 Clique em  ao lado do prefixo/sufixo a registar ou editar.

Surge a página de registo.

3 Especifique o prefixo/sufixo e clique em [Apply].

Item Descrição

Prefix Regista um prefixo (definição: até 20 caracteres).

Suffix Regista um sufixo (definição: até 64 caracteres).
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5.19 Import/Export

Utilizado para importar dados do livro de endereços a partir do computador 
ou exportar o livro de endereços do equipamento.

Importar

% Clique em [Browse...], seleccione os dados do livro de endereços e 
clique em [Import].

Exportar

% Clique nos dados de destino a exportar e, em seguida, clique em 
[Export].
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5.20 Outros

Especifique as restrições do livro de endereços.

Item Descrição

Prohibit User Operation Especifique se pretende permitir o registo do destino pelos 
utilizadores.
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5.21 TCP/IP

2
Aviso 

Para activar todas as alterações efectuadas às definições de rede, 
desligue e volte a ligar o interruptor principal.

Ao DESLIGAR o interruptor de alimentação principal, aguarde pelo 
menos 10 segundos antes de o voltar a LIGAR; caso contrário, 
a copiadora poderá não funcionar normalmente.
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TCP/IP

Especifique as definições TCP/IP.
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Item Descrição

TCP/IP Active/desactive TCP/IP.

Network Speed Especifique a velocidade de transmissão.

IP Address Setting Method Seleccione o método de definição do endereço IP.

IP Address Especifique o endereço IP do equipamento (sintaxe: 
"***.***.***.***" em que o intervalo de entrada para *** é de
0 a 255).

Subnet Mask Especifique a máscara da subrede da rede pretendida (sinta-
xe: "***.***.***.***" em que o intervalo de entrada para *** é de 
0 a 255).

Default Gateway Especifique a porta predefinida da rede pretendida (sintaxe: 
"***.***.***.***" em que o intervalo de entrada para *** é de 
0 a 255).

RAW Port Number 1 Especifique o número da porta RAW (intervalo de entrada: de 
1 a 65535).

RAW Port Number 2

RAW Port Number 3

RAW Port Number 4

RAW Port Number 5

RAW Port Number 6

Dynamic DNS Setting Especifique se pretende utilizar a definição DNS dinâmica.

Host Name Introduza o nome do host (até 63 caracteres).

DNS Domain Auto Obtain Especifique se pretende activar a aquisição automática do 
nome de domínio DNS.

DNS Default Domain Name Introduza o nome de domínio DNS predefinido (até 254 carac-
teres, incluindo os caracteres do nome do host).

DNS Search Domain Name1-3 Introduza o nome de domínio da procura DNS (até 254 carac-
teres, incluindo os caracteres do nome do host).

DNS Server Auto Obtain Especifique se pretende activar a aquisição automática do 
servidor DNS.

Primary DNS Server Introduza o endereço do servidor DNS prioritário (sintaxe: 
***.***.***.*** em que o intervalo de introdução para *** é 
0 a 255).

Secondary DNS Server1-2 Introduza o endereço do servidor DNS substituto (sintaxe: 
***.***.***.*** em que o intervalo de introdução para *** é 
0 a 255).

SLP Active/desactive o SLP.

LPD Active/desactive o LPD.
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Filtragem do endereço IP

Especifique a função de filtragem do endereço IP.

É possível aplicar restrições de acesso ao especificar o endereço IP host.

Item Descrição

Permit Access Activa/desactiva as definições do endereço de permissão de 
acesso e introduza os endereços a permitir (sintaxe: 
"***.***.***.***" em que o intervalo de entrada para *** é de 
0 a 255).

Deny Access Activa/desactiva as definições do endereço de recusa de 
acesso e introduza os endereços a recusar (sintaxe: 
"***.***.***.***" em que o intervalo de entrada para *** é de 
0 a 255).
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5.22 NetWare

Especificar as definições NetWare.
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Item Descrição

IPX Setting Especifique se pretende activar a definição IPX.

Ethernet Frame Type Seleccione o tipo de moldura.

NetWare Print Mode Especifique o modo de funcionamento do servidor de impres-
são, seleccionando "OFF", "Pserver", ou "NPrinter/ RPrinter".

Print Server Name Introduza o nome do servidor de impressão (até 63 caracteres 
com excepção de / \ : ; , * [ ] < > | + = ? .).

Print Server Password Introduza a palavra-passe do servidor de impressão (até 
63 caracteres).

Polling Interval Introduza a taxa de leitura de impressões em espera (intervalo 
de entrada: de 1 a 65535 segundos).

Bindery/NDS Setting Seleccione "NDS" ou "NDS/Bindery".

File Server Name Introduza o nome do servidor do ficheiro Bindery (até 47 ca-
racteres excluindo / \ : ; , * [ ] < > | + = ? .).

NDS Context Name Introduza o nome do contexto NDS (até 191 caracteres ex-
cluindo / \ : ; , * [ ] < > | + = ? .).

NDS Tree Name Introduza o nome da árvore NDS (até 63 caracteres excluindo 
/ \ : ; , * [ ] < > | + = ? .).

Print Server Name Introduza o nome do servidor de impressão (até 63 caracteres 
excluindo / \ : ; , * [ ] < > | + = ? .).

Printer Number Introduz o número da impressora Nimpressora/Rimpressora 
(intervalo de entrada: de 0 a 255).

User Authentication Setting Seleccione se pretende utilizar a definição.
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Estado NetWare

O servidor NetWare e os nomes da fila podem ser apresentados para 
mostrar o estado da ligação NetWare.
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5.23 IPP

Especificar as definições da impressão IPP.
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Item Descrição

IPP Setting Especifique se pretende activar a função IPP.

Printer Name Introduz o nome da impressora (até 127 caracteres alfanumé-
ricos, hífens e sublinhado).

Printer Location Introduz a localização da impressora (até 127 caracteres). 
Os conteúdos introduzidos em "Print Location" estão incluí-
dos nos e-mails de notificação de estado. Para detalhes de 
notificação de estado, consulte "Definições da notificação do 
estado" na página 4-130.

Printer Information Introduz as informações sobre a impressora (até 
127 caracteres).

Printer URI Apresenta a URL da impressora que pode imprimir utilizando 
IPP.

Support Operation Especifica as operações de impressão suportadas por IPP a 
partir da lista de itens.
Print Job
Valid Job
Cancel Job
Open Job Attributes
Open Job
Open Printer Attributes

IPP Authentication Setting Seleccione quando efectuar autenticação IPP e especifique a 
definição descrita abaixo.
Authentication Method
User Name
Password
realm
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5.24 FTP

FTP TX

Especifica as definições do cliente, tais como o servidor proxy do FTP.

Item Descrição

FTP TX Especifique se pretende utilizar esta máquina como um servi-
dor FTP.

Proxy Server Address Introduza o endereço do servidor proxy ("sintaxe: 
***.***.***.***" em que o intervalo de introdução para *** é 
0 a 255). Seleccione se pretende introduzir o nome do host.

Proxy Server Port Number Introduz o número da porta do servidor proxy (intervalo de 
entrada: de 1 a 65535).

Connection Timeout Especifique o tempo limite da ligação do servidor FTP 
(intervalo de introdução: 5 a 300 segundos).

Port No. Introduz o número da porta (intervalo de entrada: 
de 1 a 65535).
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Servidor FTP

Especificar as definições do servidor FTP.

Item Descrição

FTP Server Especifique a definição do servidor FTP para "ON" ou "OFF".
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5.25 SNMP

Especificar as definições do SNMP.
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Item Descrição

SNMP Especifique se pretende utilizar o SNMP. Além disso, 
seleccione o tipo SNMP a utilizar a partir da lista de itens.
SNMP v1/v2c(IP)
SNMP v3(IP)
SNMP v1(IPX)

UDP Port Setting Introduza o número da porta UDP (Intervalo de entrada: 
1 a 65535).

SNMP v1/v2c Setting Introduza o nome da comunidade de leitura e escrita. 
(até 15 caracteres)

SNMP v3 Setting Especifique cada uma das definições descritas abaixo.
Context Name
Discovery User Name
Read User Name, Security Level, auth-password, 
priv-password
Write User Name, Security Level, auth-password, 
priv-password
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5.26 SMB

Definição WINS

É possível especificar definições SMB WINS.

2
Nota 

Quando efectua digitalizações SMB (definição do nome do host) através 
de um router, especifique as definições WINS em conformidade com 
as definições de transmissão SMB em [SMB Settomg] – [Client Setting].

Item Descrição

WINS Especifique se pretende utilizar WINS.

Auto Obtain Setting Especifique se pretende utilizar a aquisição automática de 
WINS.

WINS Server Address1 Introduza o endereço do servidor WINS (sintaxe: ***.***.***.*** 
em que o intervalo de introdução para *** é 0 a 255).

WINS Server Address2
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Definição de cliente

Especifique as definições de leitura do SMB.

Item Descrição

SMB TX Especifique se pretende utilizar a transmissão SMB.

NTLM Setting Seleccione a versão NTLM a utilizar.
Seleccione [v1/v2] ou [v1] quando utilizar um computador 
numa rede com o sistema operativo Windows 98 SE ou 
Windows Me instalado.
Seleccione [v1] quando o serviço Samba estiver a operar um 
servidor através de uma rede.

User Authentication(NTLM) Especifique se pretende utilizar autenticação do utilizador 
com NTLM.



Especificar as definições com o PageScope Web Connection 5

bizhub 500/420/360 (Phase 3) 5-107

2
Nota 

Para utilizar o SMB (NTLM) da autenticação do servidor externo, [Scan 
Setting] ou [Print Setting] devem estar Ligados.

2
Nota 

NTLMv2 está disponível a partir do Windows NT 4.0 (Service Pack 4).
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Definição de Impressão

Especificar as definições de impressão SMB.

Item Descrição

SBM Print Especifique se pretende utilizar o serviço de impressão SMB 
(impressão Windows).

NetBIOS Name Introduz o nome NetBIOS (até 15 caracteres).

Print Service Name Introduza o nome do serviço de impressão (até 12 caracte-
res).

Workgroup Introduza o nome do grupo de trabalho (até 15 caracteres).
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5.27 AppleTalk

Especifique as definições do AppleTalk.

Item Descrição

AppleTalk Especifique se pretende utilizar AppleTalk.

Printer Name Introduz o nome da impressora (até 31 caracteres com 
excepção de = ~).

Zone Name Introduza o nome da zona (até 31 caracteres).

Current Zone Apresenta a zona actual.
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5.28 Bonjour Setting

É possível especificar as definições de Boas-vindas (Bonjour).

Item Descrição

Bonjour Especifique se pretende utilizar a definição de Boas-vindas.

Bonjour Name Especifique o nome do dispositivo que é utilizado com Boas-
vindas (até 63 caracteres).
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5.29 Definição LDAP

Definição LDAP

Especifique se pretende utilizar a definição LDAP.
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Registo do servidor LDAP

1 No separador Network, clique em [LDAP Setting].

2 Clique em [LDAP Server Registration].

3 Clique em  do servidor a registar.

– É possível especificar 5 servidores LDAP.
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4 Especifique as definições pretendidas.
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!
Detalhe 

A definição que deve ser especificada varia consoante o método de 
autenticação. Se estiver seleccionado "anonymous", as definições para 
"Domain Name", "Login Name", e "Password" não são necessárias.

Clique no botão [Check Connection] para verificar a ligação ao servidor 
LDAP com as definições especificadas.

2
Aviso 

Se as definições do servidor LDAP não estiverem correctamente 
especificadas, pode ocorrer uma falha de rede. O administrador do 
servidor deverá especificar as definições LDAP.

2
Nota 

Certifique-se de que utiliza um método de autenticação como o que 
é utilizado pelo servidor LDAP. Para detalhes, consulte o manual do 
servidor LDAP em utilização.

Se o método de autenticação estiver especificado como 
"GSS-SPNEGO", introduza o nome de domínio para "Active Directory".
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Item Descrição

No. Apresenta o número do servidor LDAP.

LDAP Server Name Introduza o nome do servidor LDAP.

Server Address Introduz o endereço do servidor LDAP (sintaxe: "***.***.***.***" 
ou FQDN onde o intervalo de entrada de *** é de 0 a 255). 
Símbolos "-" e "." podem ser utilizados.

Port No. Introduz o número da porta utilizada para comunicar com o 
servidor LDAP (intervalo de entrada: de 1 a 65535).

Enable SSL/Port No. (SSL) Especifica se pretende estabelecer comunicações com o 
servidor LDAP utilizando o SSL/TLS.

Search Base Introduz o ponto de início de pesquisa da pesquisa LDAP 
(até 255 caracteres).

Timeout Introduza o tempo limite da pesquisa LDAP (intervalo de 
entrada: de 5 a 300 segundos).

Max Search Results Introduz o número máximo de resultados a receber como 
resultado da pesquisa do LDAP (intervalo de entrada: de 
5 a 1000).

Authentication Method Configura o método de autenticação do LDAP.

Login Name Introduz o nome de início de sessão se a autenticação não 
estiver configurada para "anonymous" (até 255 caracteres).

Password Introduz a palavra-passe se a autenticação não estiver confi-
gurada para "anonymous" (até 128 caracteres).

Domain Name Introduza o nome de domínio se a autenticação estiver defini-
da para "GSS-SPNEGO" (até 64 caracteres).

Select Server Authentication 
Method

Seleccione o método de autenticação do servidor LDAP.

Use Referral Especifique se pretende utilizar a definição de referência. 
Ao utilizar a referência, a base da procura especificada na 
Definição do Servidor LDAP procura nos níveis superiores 
e inferiores como ponto de início.

Initial Setting for Search Details Especifique as condições para efectuar procuras LDAP deta-
lhadas. Seleccione OR, AND, Begins With, ou Ends With para 
Name, E-Mail, Fax Number, Last Name, First Name, City, 
Company Name e Department.
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5.30 Definição de E-Mail

E-mail RX (POP)

Podem ser especificadas definições para efectuar a autenticação do 
remetente da mensagem de correio electrónico com POP Antes de SMTP.
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2
Nota 

Se seleccionar [Please check to enter host name], certifique-se de que as 
definições DNS estão correctamente especificadas antes de efectuar a 
selecção. Para saber mais, consulte "TCP/IP" na página 5-92.

Item Descrição

E-Mail RX Setting Especifique se pretende utilizar a definição de recepção de 
e-mail.

POP Server Address Introduz o endereço do servidor POP receptor (sintaxe: 
"***.***.***.***" ou FQDN onde o intervalo de entrada de *** é 
de 0 a 255). Ao introduzir o nome do host, seleccione a caixa 
de verificação "Please check to enter host name.".

Login Name Introduza o nome de utilizador para iniciar sessão no servidor 
POP (até 63 caracteres).

Password Introduz a palavra-passe para iniciar sessão no servidor POP 
(até 15 caracteres alfanuméricos).

APOP Authentication Activa/desactiva a autenticação do APOP.

Connection Timeout Especifica o tempo de repouso da ligação do servidor (inter-
valo de entrada: de 30 a 300 segundos).

Port No. Introduz o número da porta do servidor (intervalo de entrada: 
de 1 a 65535).

Use SSL/TLS Port No. 
(SSL/TLS)

Seleccione para utilizar SSL/TLS. Além disso, introduza o 
número da porta a utilizar.

Auto Receive Check E efectuada uma definição para decidir se é ou não obtido au-
tomaticamente um e-mail. Quando é obtido automaticamen-
te, especifique o Intervalo de Emissão.
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E-mail TX (SMTP)

Especifique as definições de envio de e-mail.
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Item Descrição

E-Mail TX Setting Especifique se pretende utilizar a definição de transmissão 
de e-mail.

Scan to E-Mail Especifique se pretende utilizar a função Scan to E-Mail.

E-Mail Notification Especifique se pretende utilizar a função de notificação de 
e-mail.

Meter Counter Notification Especifique se pretende utilizar a função de notificação de 
contador total.

SMTP Server Address Introduz o endereço do servidor SMTP de envio (sintaxe: 
"***.***.***.***" ou FQDN onde o intervalo de entrada de *** é 
de 0 a 255).
Ao introduzir o nome do host, seleccione a caixa de verifica-
ção "Please check to enter host name.".

Port No. Introduz o número da porta do servidor (intervalo de entrada: 
de 1 a 65535).

Use SSL/TLS Port No. 
(SSL/TLS)

Especifique se pretende utilizar SSL/TLS durante a transmis-
são de e-mail. Para utilizar, seleccione a caixa de verificação 
e introduza o número da porta.

Connection Timeout Especifica o tempo de repouso da ligação do servidor (inter-
valo de entrada: de 30 a 300 segundos).

Max Mail Size Especifique se pretende limitar o tamanho das transmissões 
de e-mail.

Server Capacity Introduz a capacidade do servidor SMTP quando a restrição 
de tamanho do correio está activada (intervalo de entrada: de 
1 a 100 MB).

Admin. E-Mail Address Introduz o endereço DE para as transmissões de leitura e o 
endereço DE quando a autenticação do utilizador está desac-
tivada (até 320 caracteres).

POP before SMTP Especifique se pretende utilizar POP Before SMTP.

POP before SMTP Time Introduza o tempo POP Before SMTP (intervalo de introdu-
ção: 0-60 segundos).

SMTP Authentication Seleccione se pretende utilizar a autenticação do servidor 
SMTP.

User ID Introduza o ID de utilizador que está a efectuar a autenticação 
do servidor SMTP (até 63 caracteres).

Password Introduza a palavra-passe para autenticação do servidor 
SMTP (até 15 caracteres).

Domain Name Introduza o nome de domínio do servidor SMTP.

Binary Division Especifique se os grandes volumes de e-mail devem ser en-
viados em pequenas quantidades e separados. Utilize para 
enviar dados que excederam a capacidade máxima, quando 
a capacidade máxima é limitada por e-mail no servidor de 
correio.

Divided Mail Size Introduz o tamanho de divisão para os ficheiros binários 
(intervalo de entrada: de 100 a 15000 KB).
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!
Detalhe 

Ao executar um programa antivírus no servidor de correio electrónico, 
é possível que a função de divisão binária não possa ser utilizada. Para 
detalhes, consulte o administrador de rede.

Para receber e-mails em binário, é necessário um cliente de e-mail que 
suporte a recepção de e-mails separados. Note que mesmo que seja 
recebido e-mail separado, não poderá ser combinado dependendo do 
cliente de e-mail a ser utilizado.

2
Nota 

Se seleccionar [Please check to enter host name], certifique-se de que as 
definições DNS estão correctamente especificadas antes de efectuar a 
selecção. Para saber mais, consulte "TCP/IP" na página 5-92.

!
Detalhe 

Para efectuar a autenticação de utilizador com POP Antes de SMTP, 
as definições que irão permitir ao POP aceder ao servidor de correio têm 
de ser especificadas. Para saber mais, consulte "E-mail RX (POP)" na 
página 5-116.
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5.31 SSL/TLS

Especificar as definições de SSL/TLS. Quando a opção SSL/TLS está 
activada, a comunicação entre a máquina e o computador cliente é 
encriptada para evitar fugas de informação, tais como palavra-passe e 
dados transmitidos.

Se estiver instalado um certificado, surge a seguinte página.

2
Nota 

As informações apresentadas variam consoante as informações 
registadas.
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Se não estiver instalado um certificado, surge a seguinte página.

Se criar um certificado assinado por si ou obtiver e instalar um certificado de 
uma Autoridade Certificada, o SSL/TLS é activado.

Clique em [Setting] para alterar as informações do certificado, eliminar 
certificados ou criar novos certificados.
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Definições do SSL/TLS

Se estiver seleccionado "Create a self-signed Certificate", é necessário 
introduzir as seguintes definições.

Para criar o seu próprio certificado, seleccione "Create a self-signed 
Certificate".

Item Descrição

Common Name É apresentado o endereço IP da máquina ou o nome de do-
mínio. Ao aceder a esta máquina, são apresentadas as defini-
ções.

Organization Introduza o nome da empresa utilizado para criar um certifi-
cado da empresa (até 63 caracteres ASCII).

Organization Unit Introduz o nome do departamento utilizado para criar um cer-
tificado de departamento (até 63 caracteres ASCII).

Locality Introduz o nome da cidade utilizado para criar um certificado 
de cidade (até 127 caracteres ASCII).

State/Province Introduz o nome do estado/província utilizado para criar um 
certificado de estado/província (até 127 caracteres ASCII).

Country Introduz um código de país (2 caracteres) definido pelo 
ISO3166 para criar um certificado de país.
Estados Unidos da América: US, RU: GB, Itália: IT, Austrália: 
AU, Países Baixos: NL, Canadá: CA, Espanha: ES, República 
Checa: CZ, China: CN, Dinamarca: DK, Alemanha: DE, Japão: 
JP, França: FR, Bélgica: BE, Rússia: RU

Validity Start Date Introduz a data de início da validade. Surge a data/hora quan-
do esta página é aberta.

Validity Period Introduz o período de validade do certificado como um núme-
ro de dias a partir da data de início da validade (intervalo de 
entrada: de 1 a 3650 dias).

Encryption Strength Especifica o tipo de codificação.

Mode using SSL/TLS Especifica o modo utilizando o SSL/TLS.
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Se "Request a Certificate" estiver seleccionado, é necessário introduzir as 
seguintes definições.

Para solicitar um certificado à autoridade de certificados, seleccione 
"Request a Certificate".

Item Descrição

Common Name É apresentado o endereço IP da máquina ou o nome de do-
mínio. Ao aceder a esta máquina, são apresentadas as defini-
ções.

Organization Name Introduza o nome da empresa utilizado para criar um certifi-
cado da empresa (até 63 caracteres ASCII).

Organization Unit Introduz o nome do departamento utilizado para criar um cer-
tificado de departamento (até 63 caracteres ASCII).

Locality Introduza o nome da cidade/vila utilizado para criar um certi-
ficado de cidade/vila (até 127 caracteres ASCII).

State/Province Introduz o nome do estado/província utilizado para criar um 
certificado de estado/província (até 127 caracteres ASCII).

Country Introduz um código de país (2 caracteres) definido pelo 
ISO3166 para criar um certificado de país.
Estados Unidos da América: US, RU: GB, Itália: IT, Austrália: 
AU, Países Baixos: NL, Canadá: CA, Espanha: ES, República 
Checa: CZ, China: CN, Dinamarca: DK, Alemanha: DE, Japão: 
JP, França: FR, Bélgica: BE, Rússia: RU
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Para criar um certificado

1 Clique em [Setting].

Surge uma página para seleccionar a função.

2 Seleccione "Create a self-signed Certificate" ou "Request a 
Certificate" e, em seguida, clique em [Next].

Surge a página de registo.
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3 Especifique as definições pretendidas.

Exemplo de Criar um Certificado assinado por si.

4 Clique em [Apply] ou [Next].
Pode ser registado ou adquirido um certificado.

– Se tiver sido efectuado um pedido para um certificado, continue 
para o passo 5.

– Se tiver criado um certificado assinado por si, o procedimento 
termina aqui.

5 Guarde ou copie as informações do certificado guardadas.
Continue a instalar o certificado.
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Definições SSL/TLS – Instalar um certificado

Instalar o certificado emitido pela Autoridade Certificadora.

1 Clique em [Setting].

Surge uma página para seleccionar a função.

2 Seleccione "Install a Certificate" e, em seguida, clique em [Next].

Surge uma página de introdução de texto.

3 Copie as informações do certificado emitido e cole-as no texto. 
Em seguida, clique em [Next].

4 Seleccione o nível de encriptação e o modo de operação e clique no 
botão [Install].

2
Aviso 

Caso tenha sido criado um novo certificado, termine a sessão do modo 
administrador.
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Definir Força de Encriptação

1 Na página SSL/TLS, seleccione "Set an Encryption Strength" e, 
em seguida, clique no botão [Next].
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2 Seleccione a força da encriptação e clique no botão [Apply].
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Remover um certificado

1 Na página SSL/TLS, seleccione "Remove a Certificate" e clique no 
botão [Next].
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2 Verifique a mensagem e clique no botão [OK].
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Definir modo utilizando SSL

Defina o modo utilizando SSL.

1 Na página SSL/TLS, seleccione "Set Mode using SSL" e clique no 
botão [Next].
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2 Seleccione o modo utilizando SSL e clique no botão [Apply].
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Processar o modo

Quando esta máquina estiver para ser ligada a um servidor SSL como 
cliente, é possível especificar o método operativo, se a validação do 
certificado do servidor SSL tiver expirado.

2
Nota 

As funções que podem ser especificadas encontram-se descritas abaixo 
SMTP over SSL
POP over SSL
LDAP over SSL

Item Descrição

Continue O trabalho continua, mesmo quando a validação de uma cer-
tificação de servidor tiver expirado.

Delete the Job O trabalho é eliminado quando a validação de uma certifica-
ção de servidor tiver expirado.
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Para especificar o modo utilizando SSL

1 No separador Network, clique em [SSL/TLS].

2 Clique em [Processing Method].

3 Seleccione o método de processamento e clique no botão [Apply].
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5.32 Autenticação

Autentif. Utiliza./Acompanham. Conta

As definições que podem ser especificadas encontram-se descritas abaixo

Item Descrição

User Authentication Seleccione "OFF", "ON (External Server)" ou "ON (MFP)" 
como tipo de autenticação do utilizador.

Public User Access Ao efectuar a autenticação do utilizador, especifique se pre-
tende permitir utilizadores públicos.

External Server Authentication Ao efectuar a autenticação do servidor externo, seleccione o 
tipo de servidor.

Active Directory – Default 
Domain Name

Introduza o nome de domínio predefinido para Active Direc-
tory.

NTLM – Default Domain Name Introduza o nome de domínio predefinido para NTLM.

NDS – Default NDS Tree Name Introduza o nome da árvore NDS predefinido para NDS.

NDS – Default NDS Context 
Name

Introduza o nome de contexto NDS predefinido para NDS.

Account Track Seleccione se pretende efectuar o acompanhamento de 
conta.

Account Track Input Method Seleccione o método de autenticação de acompanhamento 
de conta.

Synchronize User Authenticati-
on & Account Track

Seleccione se pretende sincronizar a autenticação do utiliza-
dor e o acompanhamento de conta.

Number of Counters Assigned 
for Users

Introduza o número de contadores atribuídos a utilizadores 
(intervalo de entrada: 1 a 999).

When # of Jobs Reach Maxi-
mum

Especifique a operação quando o número de folhas a copiar 
ou imprimir atingir o valor máximo especificado.
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Para especificar definições de autenticação do utilizador e 

acompanhamento de conta

1 No separador Network, clique em [Authentication].

2 Introduza as definições necessárias.

3 Clique no botão [Apply].
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Fim de sessão automático

Especificar as definições para terminar a sessão automaticamente para o 
modo administrador e modo utilizador.

Se não for efectuada nenhuma operação dentro do espaço de tempo 
definido, o administrador ou utilizador terminam automaticamente a sessão.

Item Descrição

Admin Mode Logout Time Introduz o tempo para terminar a sessão automaticamente 
(intervalo de entrada: de 1 a 10, 20, 30, 40, 50, 60 minutos).

User Mode Logout Time Introduz o tempo para terminar a sessão automaticamente 
(intervalo de entrada: de 1 a 10, 20, 30, 40, 50, 60 minutos).
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5.33 OpenAPI

Especificar OpenAPI

2
Aviso 

A definição de [Use SSL/TLS] e [Port No. (SSL/TLS)] só está disponível 
quando a definição SSL/TLS está válida.

Item Descrição

Port No. Introduz o número da porta (intervalo de entrada: de 1 a 
65535).

Use SSL/TLS Port No. 
(SSL/TLS)

Especifique se pretende utilizar SSL/TLS. Para utilizar, selec-
cione a caixa de verificação e introduza o número da porta.
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5.34 Definição do Socket TCP

É possível especificar as definições do socket TCP.

As definições que podem ser especificadas encontram-se descritas abaixo

2
Aviso 

Ao mudar as definições do socket TCP, certifique-se de que desliga e 
volta a ligar a máquina.

Ao "DESLIGAR" e "LIGAR" o interruptor de alimentação principal, 
aguarde 10 segundos ou mais antes de voltar a "LIGAR" o interruptor; 
caso contrário, a copiadora poderá não funcionar normalmente.

A definição de [Use SSL/TLS] e [Port No. (SSL/TLS)] só está disponível 
quando a definição SSL/TLS está válida.

Definir a Socket TCP para [OFF] pode resultar na indisponibilidade de 
utilização de certas aplicações do computador.

Item Descrição

TCP Socket Especifique se pretende utilizar um socket TCP.

Port No. Introduz o número da porta (intervalo de entrada: de 1 a 
65535).

Use SSL/TLS Seleccione para utilizar SSL/TLS.

Port No. (SSL/TLS) Introduz o número da porta para o SSL/TLS (intervalo de 
entrada: de 1 a 65535).

TCP Socket(ASCII Mode) Especifique se pretende utilizar um socket TCP no modo 
ASCII.

Port No. (ASCII Mode) Introduz o número da porta (intervalo de entrada: de 1 a 
65535).
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Para especificar as definições do Socket TCP

1 No separador Network, clique em [TCP Socket Setting].

2 Introduza as definições necessárias.

3 Clique no botão [Apply].



5 Especificar as definições com o PageScope Web Connection

5-142 bizhub 500/420/360 (Phase 3)



6 Resolução de problemas 

da função de 

digitalização





Resolução de problemas da função de digitalização 6

bizhub 500/420/360 (Phase 3) 6-3

6 Resolução de problemas da função de 

digitalização

6.1 Lista de erros

Se for apresentada uma mensagem de erro, tome as medidas descritas em 
seguida.

Mensagem Causa e solução

Impossivel ligar a rede Não foi possível estabelecer uma ligação à rede. Verifique que o 
cabo de rede se encontra ligado correctamente. Para além disso, 
verifique que os parâmetros de definição da rede no ecrã de defini-
ção do administrador foram correctamente especificados.

O destino não pode ser 
seleccionado porque o 
número de destinos ex-
cedeu o número máximo 
de emissão possível.

O número de destinos especificado excede o número possível para 
uma transmissão por emissão. Reduza o número de destino de 
emissão ou envie a transmissão por grupos.

Impossível guardar a 
imagem na Caixa de Uti-
lizador devido a capaci-
dade insuficiente no 
Disco Rígido. Verifique o 
Historial do Trabalho.

O disco rígido está cheio. Apague dados desnecessários e, em se-
guida, tente guardar a imagem.

O número de Caixa do 
Utilizador atingiu o máxi-
mo.

O número de caixas de utilizador que podem ser registadas chegou 
ao número máximo possível. Elimine caixas de utilizador desneces-
sárias e, em seguida, tente registar caixas novas.

O número de documen-
tos na Caixa do Utiliza-
dor atingiu o máximo.

O número de caixas de documentos que podem ser guardados 
numa caixa de utilizador chegou ao número máximo possível. 
Apague documentos desnecessários e, em seguida, tente guardar 
o documento.

O número de trabalhos 
atingiu o máximo. Aguar-
de até que o trabalho 
esteja completo.

O número de trabalhos que podem ser programados atingiu o máxi-
mo. Espere até um trabalho ser completado ou elimine um trabalho 
em curso.
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7 Anexo

7.1 Especificações do produto

Funções de leitura

Item Especificações

Velocidade de leitura Igual à da fotocopiadora

Alcance de leitura O mesmo da fotocopiadora
(11e17 máximo)

Funções Ler para e-mail
Ler para FTP
Ler para SMB
Guardar na caixa do utilizador

Resolução de leitura 200/300/400/600 ppp

Formato de papel passível de leitura 11e17 w to 8-1/2e11 w/v, 5-1/2e 8-1/2 w, 
A3 w to A5 w

Funções especiais "Original Misto", "Original Especial", "Encadernação", 
"Apagar" (apagar molduras), "Apagar Centro", "Direcção 
Original"
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Função de rede

* Se definir a condição de pesquisa para "OU" ou "FIM" ao utilizar o servidor Lotus Domino, este 
não funcionará convenientemente.

2
Nota 

Para incorporar melhorias, estas especificações do produto podem ser 
alteradas sem aviso prévio.

Indicadores de estado

Item Especificações

Tipo Integrado

Tipo de estrutura IEEE802.2/802.3/Ethernet II/IEEE802.3SNAP

Tipo de cabo 10Base-T/100Base-TX

Conector RJ-45

Protocolos suportados TCP/IP (BOOTP, ARP, ICMP, DHCP, SNMP, HTTP, FTP, 
SMTP, POP, IPP, SMB, LPD, SLP, SSL), IPX/SPX, Apple-
Talk (EtherTalk) e LDAP

Servidores LDAP compatíveis OpenLDAP 2.0.27, Active Directory, Exchange5.5, 
Netscape/iPlanet Directory Server, Novell Netware5 
NDS, Novell eDirectory 8.6/8.7, e LotusDominoServer*

Protocolo LDAP suportado Protocolo LDAP Versão 3 (Versão 2 não suportada)

Versões SSL compatíveis SSL2, SSL3, e TLS1.0 (Deve estar instalado um certifica-
do x.509 no servidor.)

Multiprotocolo Detecção automática

Ferramenta de definição de rede 
(geral)

Configuração de Rede

Ferramenta de definição de rede 
(dedicada)

Browser da Web (Netscape Navigator, Internet Explorer)

Ambiente de trabalho Temperatura entre 32 e 122°F
Humidade entre 5% e 80%

Indicadores de estado 2 indicadores LED verdes

Configurar Guardado para memória não volátil

Indicador aceso/desligado Estado da rede

Indicador inferior aceso Ligação estabelecida

Indicador inferior intermitente A transmitir/a receber dados

Indicador superior aceso Ritmo dos dados em rede a 100 Mbps

Indicador superior desligado Ritmo dos dados em rede a 10 Mbps
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Especificações do Cabo 10/100Base-T UTP

Os padrões gerais da Ethernet aplicam-se ao ligar um cabo 10/100Base-T 
UTP a um conector RJ-45 na rede. Utilize cabos de Categoria 5 ou melhores 
(depende do comprimento).

Nº Pin Cor Ethernet

8 Azul/Branco

7 Azul

6 Laranja/Branco Receber-

5 Verde/Branco

4 Verde

3 Laranja Receber+

2 Castanho/Branco Transmitir-

1 Castanho Transmitir+
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7.2 Introduzir texto

O procedimento seguinte descreve o modo de utilização do teclado que 
surge no painel táctil para digitar os nomes das contas registadas e os 
tamanhos dos papéis normais. O teclado também pode ser utilizado para 
digitar números.

Pode surgir um dos teclados seguintes.

Exemplo

Ecrã de introdução da palavra-passe

Ecrã para introdução do nome de um formato de papel personalizado
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Ao tocar em [Maius] alterna a apresentação do teclado entre minúsculas 
(números) e maiúsculas (símbolos).
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Para escrever texto

% Toque no botão correspondente ao caracter pretendido no teclado 
que surge.
– Para digitar letras ou símbolos em maiúsculas, toque em [Maius].
– Os números também podem ser digitados no teclado.
Os caracteres introduzidos surgem na caixa de texto.

2
Nota 

Para cancelar as alterações nas definições, toque em [Cancelar].

Para apagar a totalidade do texto introduzido, prima a tecla [C] (apagar).

!
Detalhe 

Para mudar um carácter no texto introduzido, toque em [  ] e [  ] 
para deslocar o cursor para o carácter a ser alterado, toque em [Elim.] e, 
em seguida, digite a letra ou número pretendido.

Lista de caracteres disponíveis

Tipo Caracteres

Caracteres 
alfanuméricos/símbolos
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7.3 Glossário

Termo Definição

10Base-T/100Base-TX/ 
1000Base-T

Um padrão de Ethernet, que é um cabo com pares de cabos de 
cobre torcidos. A velocidade de transmissão de 10Base-T é de 
10 Mbps, de 100Base-TX é de 100 Mbps, e de 1000Base-T é de 
1000 Mbps.

Active Directory Um serviço que gere todas as informações, tais como os recursos 
de hardware dos servidores, clientes e impressoras, numa rede su-
portada pela Microsoft e os atributos e permissões de acesso dos 
utilizadores.

Adobe® Flash® Software desenvolvido pela Adobe, Inc. e utilizado para criar dados 
que combinam a animação de vectores gráficos e som, e o formato 
deste ficheiro de dados. O conteúdo bidireccional pode ser manipu-
lado utilizando um teclado e um rato. Os ficheiros podem manter-se 
relativamente compactos e podem ser acedidos com o plug-in do 
Web browser.

APOP Abreviatura de Authenticated Post Office Protocol (Protocolo de 
Correio Autentificado). Um método de autenticação com palavras-
passe encriptadas, que resulta numa maior segurança, em compa-
ração com as habituais palavras-passe não encriptadas utilizadas 
pelo POP para recolher mensagens de correio electrónico.

AppleTalk Um nome genérico para o protocolo desenvolvido pela Apple Com-
puter para redes informáticas.

Autenticação Dinâmica 
(Definição LDAP)

Uma opção de método de autenticação para ligar ao servidor LDAP 
a partir do produto multifunções. Seleccione esta opção se o nome 
e a palavra-passe de início de sessão no servidor LDAP tiver de ser 
introduzida todas as vezes pelo utilizador, quando as informações 
de destino são referenciadas a partir do servidor LDAP.

Auto IP Uma função para adquirir o endereço IP automaticamente. Se a 
aquisição do endereço IP com o DHCP tiver falhado, é adquirido um 
endereço IP do espaço de endereços 169.254.0.0.

bit Abreviatura de Binary Digit (Dígito Binário). A unidade mais pequena 
de informações (quantidade de dados) num computador ou impres-
sora. Apresenta dados utilizando 0 ou 1.

BMP Abreviatura de Bitmap. Um formato de ficheiro para guardar dados 
de imagens que utilizam a extensão .bmp. É normalmente utilizado 
em plataformas Windows. Pode especificar a profundidade de cor 
desde monocromática (2 valores) até cor completa (16.777.216 co-
res). As imagens não são, habitualmente, comprimidas quando são 
guardadas.

Bonjour Tecnologia de rede da Macintosh para detecção automática de 
dispositivos ligados à rede e para especificação de definições. 
Anteriormente chamada "Rendezvous", o nome foi alterado para 
"Bonjour" a partir do SO Mac OS X v10.4.

Byte A unidade de informações (quantidade de dados) num computador 
ou impressora. A configuração é de 1 byte equivale a 8 bits.

Cliente Um computador que utiliza os serviços fornecidos por um servidor 
através de uma rede.
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Contraste A diferença na intensidade entre as partes luminosas e escuras da 
imagem (variação claro/escuro). Diz-se que um imagem com pouca 
variação de claro/escuro tem pouco contraste e que uma imagem 
com uma elevada variação claro/escuro tem um alto contraste.

Controlador Software que funciona como uma ponte entre um computador e um 
dispositivo periférico.

CSV Abreviatura de Comma Separated Values (Valores Separados por 
Vírgulas). Um dos formatos para guardar dados de bases de dados 
ou folhas de cálculo como ficheiros de texto. (a extensão do 
ficheiro é ".csv".) Os dados, que são separados por vírgulas (como 
delimitador), podem ser partilhados por diferentes aplicações.

Gateway Predefinido Um dispositivo, tal como um computador ou um router, utilizado 
como "portão" para aceder a computadores que não se encontrem 
na mesma LAN.

Definição de referência 
(Definição LDAP)

Se não existirem dados correspondentes ao destino no servidor 
LDAP objecto da procura, especifique qual o servidor LDAP que 
deve ser procurado em seguida, ou especifique um servidor LDAP. 
Especifique se pretende ou não que o produto multifunções procure 
no servidor LDAP especificado.

Densidade Uma indicação da quantidade de escuridão da imagem.

Desinstalar Para eliminar software instalado num computador.

DHCP Abreviatura de Dynamic Host Configuration Protocol (Protocolo de 
Configuração Dinâmica do Anfitrião). Um protocolo em que um 
computador cliente numa rede TCP/IP especifica automaticamente 
as definições da rede a partir do servidor. Com a gestão colectiva 
de um endereço IP para os clientes DHCP no servidor DHCP, pode 
evitar a duplicação de endereços e pode construir facilmente uma 
rede.

Disco rígido Os dados podem ser armazenados mesmo que a alimentação esteja 
desligada.

DNS Abreviatura de Domain Name System (Sistema do Nome do Domí-
nio). Um sistema que adquire os endereços IP suportados a partir de 
nomes de host num ambiente de rede. O DNS permite ao utilizador 
aceder a outros computadores através de uma rede, especificando 
os nomes dos host, em vez de ter dificuldade em memorizar e en-
tender os endereços IP.

DPI (ppp) Abreviatura de Dots Per Inch (Pontículas Por Polegada). Uma unida-
de de resolução utilizada por impressoras e digitalizadores. Indica 
quantas pontículas por polegada são representadas numa imagem. 
Quanto mais alto o valor, mais alta a resolução.

Endereço MAC Abreviatura de endereço Media Access Control. Com um número 
especial de ID para cada cartão Ethernet, podem ser enviados e 
recebidos dados entre cartões. Um número consiste em 48 bits. 
Os primeiros 24 bits consistem num número especial para cada fa-
bricante que controla e atribui IEEE. Os últimos 24 bits consistem 
num número que o fabricante atribui exclusivamente ao cartão.

Escala de Cinzentos Forma expressiva de imagem monocromática, utilizando as infor-
mações da graduação de preto para branco.

Ethernet Padrão de linha de transmissão LAN.

Termo Definição
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Extensão do ficheiro Os caracteres adicionados ao nome do ficheiro para diferenciar os 
formatos de ficheiros. A extensão do ficheiro é adicionada após um 
ponto final por exemplo, ".bmp" ou ".jpg".

Frequência do Ecrã Indica a densidade dos pontos utilizados para criar a imagem.

FTP Abreviatura de File Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de 
Ficheiros). Um protocolo para transferir ficheiros através da Internet 
ou de uma intranet na rede TCP/IP.

FTP anónimo Enquanto os sites FTP normais são protegidos por um nome de 
conta e uma palavra-passe, este tipo de site FTP pode ser utilizado 
por qualquer pessoa, sem palavra-passe, introduzindo simplesmen-
te "anónimo" como nome de conta.

Gateway Hardware e software utilizado como ponto de ligação entre redes. 
Uma gateway altera também os formatos dos dados, endereços e 
protocolos consoante a rede a que está ligada.

Gradação Os níveis claros e escuros de uma imagem. À medida que o número 
aumenta, podem ser produzidas variações de luminosidade mais 
delicadas.

GSS-SPNEGO/Simple/ 
Digest MD5

Métodos de autenticação para iniciar sessão no servidor LDAP. 
O método de autenticação (GSS-SPNEGO, SIMPLE ou Digest MD5) 
para o servidor LDAP difere consoante o servidor utilizado e as 
definições do servidor.

Host Name Nome de um dispositivo apresentado numa rede.

HTTP Abreviatura de HyperText Transfer Protocol (Protocolo de Transfe-
rência de Hipertexto). Um protocolo utilizado para enviar e receber 
dados entre um servidor Web e um cliente (Web browser). Os docu-
mentos com imagens, gravações e clips de vídeo podem ser troca-
dos com informações da forma expressiva.

ICM Abreviatura de Image Color Management (Gestão de Cores de Ima-
gens). O sistema de gestão de cores utilizado pelo Windows. As 
diferenças de cor entre dispositivos de entrada/saída, tais como 
monitores, digitalizadores e impressoras, são ajustadas para repro-
duzir as cores de forma a que sejam o mais próximas possível em 
qualquer dos dispositivos.

IMAP Abreviatura de Internet Message Access Protocol (Protocolo de 
Acesso de Mensagem de Internet). O protocolo para a recuperação 
de mensagens de e-mail com a função para a gestão de caixas de 
correio no servidor. Actualmente, o mais frequentemente utilizado é 
o IMAP4 (a quarta versão do IMAP).

Instalar Para instalar hardware, sistemas operativos, aplicações, controla-
dores de impressão num computador.

IP Address Um código (endereço) que é utilizado para identificar dispositivos in-
dividuais de rede através da Internet. É apresentado um máximo de 
três dígitos para quatro números, tal como 192.168.1.10. São atri-
buídos endereços IP aos dispositivos, incluindo computadores, que 
estão ligados à Internet.

IPP Abreviatura de Internet Printing Protocol (Protocolo de Impressão na 
Internet). Um protocolo que envia e recebe dados de impressão e 
controla impressoras pela Internet numa rede TCP/IP. Os dados po-
dem também ser enviados para impressoras em áreas remotas para 
imprimir pela Internet.

Termo Definição
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IPX Um protocolo utilizado com NetWare e que trabalha na faixa de rede 
do modelo de referência OSI.

J2RE Abreviatura de Java 2 Runtime Environment (java para ambiente de 
execução). É um tipo de equipamento JavaVirtual (Java VM) num 
ambiente de trabalho do programa escrito na linguagem java orien-
tada para os objectos, desenvolvida pela Sun Microsystems. É ne-
cessária para executar aplicações que tenham sido criadas com 
Java.

Java Uma linguagem de programação desenvolvida pela Sun Microsys-
tems que é executada na maioria dos computadores, independen-
temente do hardware e sistema operativo instalados. No entanto, 
para executar aplicações Java, é necessário um ambiente de traba-
lho denominado "Equipamento Java Virtual (Java VM)".

JPEG Abreviatura de Joint Photographic Experts Group (Grupo de Peritos 
de Fotografias Juntos). Um dos formatos de ficheiros utilizados para 
guardar dados de imagem. (A extensão do ficheiro é ".jpg".) A taxa 
de compressão é grosso modo entre 1/10 e 1/100. Este formato uti-
liza um método eficaz na compressão de imagens de tons contínu-
os, tais como fotografias.

Kerberos Um tipo de sistema de autenticação de rede utilizado pelo 
Windows 2000 ou superior. É utilizado na autenticação da Directoria 
Activa. Os utilizadores podem ser autenticados de modo seguro e 
eficaz com a autenticação de duas fases (utilização de início de ses-
são do utilizador e recurso de rede) num site dependente configura-
do na rede.

LAN Abreviatura de Local Area Network (Rede de Área Local). Uma rede 
que liga os computadores no mesmo piso, no mesmo edifício, ou 
em edifícios vizinhos.

LDAP Abreviatura de Lightweight Directory Access Protocol (Protocolo de 
Acesso à Directoria Leve). Numa rede TCP/IP, tal como a Internet ou 
uma intranet, este protocolo é utilizado para aceder a uma base de 
dados para gerir informações do ambiente e os endereços de e-mail 
dos utilizadores da rede.

Leitura Com a função de leitura do digitalizador, é lida uma imagem enquan-
to a fila de sensores de imagem se desloca gradualmente. A direc-
ção em que os sensores de imagem se deslocam chama-se 
direcção de digitalização principal, e a direcção na qual os sensores 
de imagem estão dispostos chama-se direcção de subdigitalização.

LPD Abreviatura de Line Printer Daemon. Um protocolo de impressora 
que utiliza TCP/IP e é independente da plataforma. Desenvolvido 
originalmente para a BSD UNIX, tornou-se no protocolo padrão de 
impressão e pode ser utilizado com qualquer computador geral.

LPR/LPD Abreviatura de Line Printer Request/Line Printer Daemon (Pedido de 
Impressora em Linha/Daemon de Impressora em Linha). Um método 
de impressão sobre uma rede num sistema Windows NT ou num sis-
tema UNIX. Utilizando o TCP/IP, pode enviar dados de impressão a 
partir do Windows ou Unix para uma impressora numa rede.

Máscara de Subnet A unidade utilizada para dividir uma rede TCP/IP em redes pequenas 
(subredes). É utilizada para identificar os bits num endereço de rede 
superiores aos do endereço IP.

Meio tom O método de reproduzir as partes escuras e claras de uma imagem 
por meio de pontos pretos e brancos de tamanho variável.

Termo Definição
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Memória Dispositivo de memória para armazenar dados temporariamente. 
Quando a alimentação estiver desligada, os dados podem ou não 
ser apagados.

MH Abreviatura de Modified Huffman (Huffman Modificado). Um método 
de codificação de compressão de dados para transmissões de fax. 
Os documento que contenham principalmente texto são comprimi-
dos até cerca de 1/10 das dimensões originais.

MIB Abreviatura de Management Information Base (Base de Informações 
de Gestão). Numa transmissão TCP/IP, isto utiliza o SNMP para 
definir o formato das informações de gestão para um grupo de dis-
positivos ligados em rede. Existem dois formatos: o MIB privado 
específico do fabricante e o MIB padrão.

Miniatura Uma pequena imagem que mostra o conteúdo do ficheiro de ima-
gem ou documentos (a imagem apresentada quando o ficheiro foi 
aberto).

MMR Abreviatura de Modified Read. Um método de codificação de com-
pressão de dados para transmissões de fax. Os documento que 
contenham principalmente texto são comprimidos até cerca de 1/20 
das dimensões originais.

NetBEUI Abreviatura de NetBIOS Extended User Interface (Interface de Utili-
zador Aumentado NetBIOS). Um protocolo de rede desenvolvido 
pela IBM. Pode construir uma rede de pequenas dimensões, bas-
tando para isso especificar o nome do computador.

NetWare Sistema operativo de rede desenvolvido pela Novell. O NetWare 
IPX/SPX é utilizado como protocolo de comunicação.

NTLM Abreviatura de NT LAN Manager (Gestor NT LAN). Método de auten-
ticação do utilizador utilizado pelo Windows NT ou posterior. Com 
os métodos de codificação MD4 e MD5, codificam-se as palavras-
passe.

NTP Abreviatura de Network Time Protocol (Protocolo de Hora da Rede). 
O protocolo para ajustar correctamente o relógio interno do compu-
tador na rede. Através de um método hierárquico, a hora é ajustada 
com o servidor ao nível mais alto utilizando o GPS para adquirir a 
hora correcta, que é, em seguida, referenciada por cada host de 
nível inferior.

Número da porta RAW O número da porta TCP utilizada quando o protocolo RAW é selec-
cionado para impressão em Windows TCP. Geralmente definido 
como 9100.

OCR Abreviatura de Optical Character Reader (Leitor de Carácter Óptico). 
Um dispositivo ou software que converte os documentos manuscri-
tos ou impressos em dados de texto através de uma leitura óptica 
dos mesmos e, comparando-os com um padrão previamente arma-
zenado, especifica os caracteres.

PASV Abreviatura de PASsiVe. Um modo de se ligar a um servidor FTP a 
partir de uma firewall. Caso este modo não esteja especificado, a fi-
rewall será considerada inacessível e a ligação irá terminar, evitando 
que o ficheiro seja enviado.

PDF Abreviatura de Portable Document Format (Formato de Documentos 
Portáteis). Um documento formatado electronicamente que utiliza a 
extensão .pdf. Baseado no formato PostScript, pode utilizar o sof-
tware grátis Adobe Acrobat Reader para visualizar documentos.

Termo Definição
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PDF Compacto Método de compressão para reduzir a quantidade de dados que uti-
lizam o formato PDF quando se convertem documentos a cores em 
dados.
É alcançada a mais elevada eficácia de compressão através da 
identificação das regiões de texto e de imagem, e da utilização da 
resolução e do método de compressão mais apropriado a cada re-
gião.
O formato PDF compacto pode ser seleccionado quando se conver-
tem documentos em dados utilizando as funções de digitalização 
deste equipamento.

Peer-to-peer Um formato de rede que permite que dispositivos ligados comuni-
quem sem utilizar um servidor dedicado.

Pixel Um pixel de imagem. A unidade mais pequena de uma imagem.

POP Abreviatura de Post Office Protocol (Protocolo de Correio). Um pro-
tocolo para a recuperação de mensagens de e-mail de um servidor 
de correio. Actualmente, o mais frequentemente utilizado é o POP3 
(a terceira versão do POP).

POP antes de SMTP Um método de autenticação do utilizador para envio de mensagens 
de correio electrónico. Primeiro, a operação de recepção é executa-
da e o utilizador é autenticado pelo servidor POP. Em seguida, os 
endereços IP nos quais o utilizador foi autenticado com êxito pelo 
servidor POP são autorizados a utilizar o servidor SMTP. Este méto-
do evita que terceiros não autorizados utilizem o servidor de correio 
electrónico para enviarem mensagens.

Número da porta O número que identifica a porta de transmissão de cada processo a 
ser executado num computador da rede. A mesma porta não pode 
ser utilizada por múltiplos processos.

Predefinição As definições iniciais. As definições seleccionadas quando o equi-
pamento é ligado pela primeira vez, ou as definições especificadas 
da primeira vez que a função é seleccionada.

Previsualização Uma função que lhe permite visualizar uma imagem antes de pro-
cessar uma tarefa de impressão ou digitalização.

Propriedade Informações sobre atributos.
Ao utilizar um controlador de impressora, podem especificar-se 
várias funções nas propriedades dos ficheiros.
Nas propriedades do ficheiro, pode verificar as informações sobre 
os atributos do ficheiro.

Protocolo As regras que permitem que os computadores comuniquem com 
outros computadores ou dispositivos periféricos.

realm (Definição IPP) Região de execução de funções de segurança. É construída por in-
formações de autenticação, tais como nome de utilizador e a pala-
vra-passe, e define as regras de segurança da região.

Resolução Apresenta a capacidade de reproduzir correctamente os detalhes 
de imagens e material impresso.

Samba Software de servidor UNIX que utiliza SMB (Server Message Block) 
para que os recursos do sistema UNIX possam ser utilizados a partir 
de um ambiente Windows.

Servidor Proxy Um servidor que é instalado para funcionar como ligação intermédia 
entre cada cliente e diferentes servidores, para garantir efectiva-
mente a segurança de todo o sistema em termos de ligações Inter-
net.

Termo Definição
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SLP Abreviatura de Service Location Protocol. São automaticamente 
procurados serviços e clientes numa rede TCP/IP.

SMB Abreviatura para Server Message Block (Bloqueio de Mensagem do 
Servidor). Um protocolo que partilha ficheiros e impressoras através 
de uma rede e que são principalmente utilizados pela Microsoft Win-
dows.

SMTP Abreviatura de Simple Mail Transfer Protocol (Protocolo de Trans-
ferência de Correio Simples). Um protocolo para o envio e reenca-
minhamento de e-mails.

SNMP Abreviatura de Simple Network Management Protocol (Protocolo de 
Gestão de Rede Simples). Um protocolo de gestão num ambiente 
de rede utilizando TCP/IP.

SO Abreviatura de Sistema Operativo. Software básico que controla o 
sistema de um computador.

SSL/TLS Abreviatura de Secure Socket Layer/Transport Layer Security (Nível 
de Ficha Segura/Segurança do Nível de Transporte). O método co-
dificado para transmitir dados com segurança entre o servidor Web 
e o browser.

TCP Socket Indica que o API da rede é usado com TCP/IP. É aberta uma via de 
transmissão utilizando este socket para a entrada e saída de fichei-
ros normais.

TCP/IP Abreviatura de Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
(Protocolo de Controlo de Transmissão/Protocolo de Internet). 
O protocolo de origem utilizado pela Internet e que utiliza os ende-
reços IP para identificar cada dispositivo de rede.

TIFF Abreviatura de Tagged Image File Format (Formato de Ficheiro de 
Imagem Etiquetada). Um dos formatos de ficheiros utilizados para 
guardar dados de imagem. (A extensão do ficheiro é ".tif".) Conso-
ante a etiqueta de indicação do tipo de dados, podem ser guarda-
das informações para vários formatos de imagem em únicos dados 
de imagem.

TIFF de Página Única Um único ficheiro TIFF que contém uma única página.

TWAIN A interface de origem para dispositivos de imagem, tais como digi-
talizadores e câmaras digitais e para aplicações, tais como software 
de gráficos. Para utilizar um dispositivo compatível com TWAIN, é 
necessário um controlador TWAIN.

USB Abreviatura de Universal Serial Bus (Bus de Série Universal). Um pa-
drão de interface geral para a ligação do rato, impressora e outros 
dispositivos a um computador.

Web Browser Software como o Internet Explorer e o Netscape Navigator, para 
visualização de páginas Web.

WINS Abreviatura de Windows Internet Naming Service. Um serviço que 
recorda servidores nomeados para a conversão de nomes de com-
putadores e endereços IP em ambiente Windows.

Zona Um nome dado numa rede AppleTalk. Esta é utilizada para agrupar 
diversos dispositivos numa rede AppleTalk.
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