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Historie změn
Srpen 2017
• Byly přidány informace o přidání kontaktů do adresáře.

• Byly přidány pokyny pro řešení chyb aplikace.

Červenec 2016
• Byla přidána podpora pro chorvatštinu, rumunštinu, srbštinu, slovenštinu a slovinštinu.

Leden 2016
• První vydání dokumentu pro multifunkční zařízení s dotykovým displejem podobným tabletu.
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Přehled
Tuto aplikaci použijte ke kopírování karet pojištěnce, průkazů totožnosti a dalších karet, které se vejdou do
náprsní tašky, ze skleněné plochy skeneru. Pomocí aplikace můžete provést následující:

• Naskenovat obě strany karty a vytisknout je na jednu stranu papíru.

• Odesílat naskenované karty jako přílohy e-mailů.

• Ukládat naskenované karty do síťové složky.

Pro tiskárny s pevným diskem aplikace umožňuje kopírovat více karet současně.

Tento dokument poskytuje pokyny pro konfiguraci a použití aplikace a pro řešení problémů s aplikací.
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Konfigurace aplikace
Než začnete, ujistěte se, že jsou správně nakonfigurována nastavení tiskárny pro síť a e-mail. Další informace
naleznete v Uživatelské příručce k tiskárně.

Ke konfiguraci aplikace budete možná potřebovat práva správce.

Přístup k serveru Embedded Web Server
1 Zjistěte adresu IP tiskárny. Postupujte jedním z následujících způsobů:

• Vyhledejte adresu IP na domovské obrazovce tiskárny.

• Na domovské obrazovce tiskárny stiskněte možnosti Nastavení > Síť/porty > Přehled sítě.

2 Otevřete webový prohlížeč a zadejte IP adresu tiskárny.

Přizpůsobení ikony aplikace
1 Z prostředí serveru Embedded Web Server přejděte na konfigurační stránku aplikace:

Aplikace > Kopírování karet > Konfigurovat

2 Zadejte text a obrázek, které se zobrazí na domovské obrazovce.

Poznámka: Další informace získáte v nápovědě po přesunutí ukazatele myši na příslušné místo.

3 Klepněte na tlačítko Použít.

Konfigurace možností
1 Z prostředí serveru Embedded Web Server přejděte na konfigurační stránku aplikace:

Aplikace > Kopírování karet > Konfigurovat

2 Nakonfigurujte možnosti výstupu a nastavení skenování.

Poznámky:

• Nastavení měřítka platí pouze při tisku karet.

• Při skenování karty se ujistěte, že rozlišení skenování nepřesahuje 300 dpi pro barevné skenování
a 600 dpi pro černobílé skenování.

• Při skenování více karet se ujistěte, že rozlišení skenování nepřesahuje 150 dpi pro barevné
skenování a 300 dpi pro černobílé skenování.

• Ke skenování více karet je vyžadován pevný disk tiskárny.

• Další informace o nastaveních získáte v nápovědě po přesunutí ukazatele myši na příslušné
nastavení.

3 Klepněte na tlačítko Použít.
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Import nebo export konfiguračního souboru
Poznámky:

• Při importu konfiguračních souborů se přepíší stávající konfigurace aplikací.

• Při exportu konfiguračního souboru se neuloží hesla. Po importu souboru znovu nastavte heslo.

1 Z prostředí serveru Embedded Web Server přejděte na konfigurační stránku aplikace:

Aplikace > Kopírování karet > Konfigurovat

2 Klepněte na možnost Import nebo Export.
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Použití aplikace

Položení karet na skleněnou plochu skeneru
Umístěte karty přední stranou dolů na skleněnou plochu skeneru, do rohu se šipkou, a po zobrazení výzvy je
obraťte.

Poznámky:

• Ujistěte se, že jste mezi okrajem skleněné plochy skeneru a kartami ponechali mezeru nejméně 10 mm
(přibližně 0,5 palce).

• Při skenování karet nepřekračujte rozměry papíru velikosti Legal.

• Můžete skenovat až tři karty najednou, ale musíte mezi nimi nechat mezeru nejméně 30 mm (přibližně
1 palec).

Pro jednu kartu: Pro více karet:

Skenování a kopírování karet
1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu aplikace.

2 Položte karty na skleněnou plochu skeneru.

3 Proveďte jednu nebo více z následujících akcí:

Poznámka: Další informace najdete v části „Konfigurace možností“ na straně 5.

Kopírování více karet

V závislosti na modelu tiskárny proveďte některý z následujících postupů:

• Povolte možnost Použít více karet nebo Více karet.

• Stiskněte možnost  a poté povolte možnost Použít více karet.
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Kopírování karet

Poznámka: Chcete-li zabránit oříznutí naskenovaných obrazů, použijte při tisku papír velikosti Letter
nebo A4.

a V závislosti na modelu tiskárny proveďte některý z následujících postupů:

• Povolte možnost Vytisknout kopii nebo Kopírovat.

• Stiskněte možnost  a povolte možnost Vytisknout kopii.

b Nakonfigurujte síťové nastavení.

Odeslání karet jako přílohy e-mailu
a V závislosti na modelu tiskárny proveďte některý z následujících postupů:

• Povolte možnost Odesílání na e-mail nebo E‑mail.

• Stiskněte možnost  a poté povolte možnost Odesílání na e-mail.

b Nakonfigurujte síťové nastavení.

Poznámka: Chcete-li použít kontakty z adresáře, stiskněte možnost  za polem příjemce.

Skenování karet do síťové složky

V závislosti na modelu tiskárny proveďte některý z následujících postupů:

• Povolte možnost Odeslání do sítě nebo Síť.

• Stiskněte možnost  a poté povolte možnost Odesílání do sítě.

4 V případě potřeby upravte nastavení skenování.

5 Stiskněte tlačítko Skenovat.

Poznámka: Chcete-li skenovat druhou stranu, po výzvě otočte karty.

Nastavení skenování
1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu aplikace.

2 V závislosti na modelu tiskárny proveďte některý z následujících postupů:

• Stiskněte možnost Nastavení skenování.

• Stiskněte možnost  > Nastavení skenování.

3 Upravte nastavení.

Poznámky:

• Nastavení měřítka platí pouze při tisku karet.

• Chcete-li automaticky upravovat kontrast, vyberte v části Kontrast možnost Optimalizováno pro
obsah.

• Informace o úpravě dalších nastavení v části Embedded Web Server viz „Konfigurace možností“ na
straně 5.

4 Stiskněte tlačítko Skenovat.
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Řešení problémů

Chyba aplikace
Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

Zkontrolujte protokol diagnostiky.

1 Otevřete webový prohlížeč a zadejte IP/se, kde IP je adresa IP tiskárny.

2 Klepněte na položku Integrovaná řešení a poté postupujte takto:

a Vymažte soubor protokolu.

b Nastavte úroveň protokolování na hodnotu Ano.

c Vytvořte soubor protokolu.

3 Proveďte analýzu protokolu a poté vyřešte problém.

Nastavení skenování

1 Z prostředí serveru Embedded Web Server přejděte na konfigurační stránku aplikace:

Aplikace > Kopírování karet > Konfigurovat

2 V možnostech skenování vyberte nižší rozlišení pro skenování nebo vypněte barevné skenování.

3 Klepněte na tlačítko Použít.

Pokud tiskárna používá úroveň firmwaru 4, potom přejděte na starší verzi aplikace.

Poznámka: Tato nabídka je dostupná pouze v některých modelech tiskáren.
V prostředí serveru Embedded Web Server proveďte jednu z následujících akcí:

Kontrola úrovně firmwaru tiskárny

1 Klikněte na možnost Stav.

2 V části Tiskárny zkontrolujte úroveň firmwaru.

Úroveň firmwaru musí být alespoň yyyyy.04y.yyyy, kde y jsou údaje tiskárny.

Přechod na nižší verzi aplikace

Poznámka: Při přechodu na nižší úroveň aplikace se odstraní stávající konfigurace aplikace.

1 Klepněte na možnost Aplikace.

2 Vyberte aplikaci v seznamu a klepněte na tlačítko Přechod na starší verzi.

Obraťte se na zástupce společnosti Lexmark.
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Síťový cíl přestal fungovat nebo není platný.
Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

Ujistěte se, že je cíl sdílený a má platnou síťovou adresu.

1 Z prostředí serveru Embedded Web Server přejděte na konfigurační stránku aplikace:

Aplikace > Kopírování karet > Konfigurovat

2 V oblasti Možnosti výstupu ověřte adresu cílového serveru.

Ujistěte se, že je tiskárna připojena k síti.

Další informace naleznete v Uživatelské příručce k tiskárně.

Ujistěte se, že jsou přihlašovací údaje uživatele správné.

Zkontrolujte protokol diagnostiky.

1 Otevřete webový prohlížeč a zadejte IP/se, kde IP je adresa IP tiskárny.

2 Klepněte na položku Integrovaná řešení a poté postupujte takto:

a Vymažte soubor protokolu.

b Nastavte úroveň protokolování na hodnotu Ano.

c Vytvořte soubor protokolu.

3 Proveďte analýzu protokolu a poté vyřešte problém.

Obraťte se na správce systému

Karty nelze správně naskenovat
Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

Při umisťování karet na skleněnou plochu skeneru nechejte mezi kartami mezeru nejméně

30 mm (přibližně 1 palec)

Další informace najdete v části „Položení karet na skleněnou plochu skeneru“ na straně 7.

Vyčistěte skleněnou plochu skeneru.

Další informace naleznete v Uživatelské příručce k tiskárně.

Ujistěte se, že je časový limit obrazovky tiskárny nastaven na nejméně 300 sekund

Aplikace naskenuje a uloží karty do síťové složky dříve, než tiskárna přejde zpět do stavu připravenosti.
Dokud nebudou veškeré naskenované výstupy uloženy v síťové složce, nelze provést žádné následné úlohy
skenování.
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Soubor nelze odeslat
Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

Ujistěte se, že jsou správně nakonfigurována nastavení e-mailového serveru tiskárny

Další informace naleznete v Uživatelské příručce k tiskárně.

Ujistěte se, že je e-mailová adresa správná

Ujistěte se, že je tiskárna připojena k síti.

Další informace naleznete v Uživatelské příručce k tiskárně.

Obraťte se na správce

Nelze skenovat více karet
Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

Ujistěte se, že je nainstalován pevný disk tiskárny

Funkce skenování více karet je dostupná pouze v tiskárnách vybavených pevným diskem. Informaci, zda
je tiskárna dodána s interním nebo volitelným pevným diskem, naleznete v Uživatelské příručce k tiskárně.

Zapněte možnost skenování více karet

Pomocí domovské obrazovky tiskárny

1 Stiskněte ikonu aplikace.

2 V závislosti na modelu tiskárny proveďte některý z následujících postupů:

• Povolte možnost Použít více karet nebo Více karet.

• Stiskněte možnost  a poté povolte možnost Použít více karet.

Použití serveru Embedded Web Server

1 Přechod na konfigurační stránku pro aplikaci:

Aplikace > Kopírování karet > Konfigurovat

2 V oblasti Nastavení skenování vyberte možnost Skenování více karet.

3 Klepněte na tlačítko Použít.
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Nelze skenovat do vybraného cíle
Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

Ujistěte se, zda je cíl platný

1 Z prostředí serveru Embedded Web Server přejděte na konfigurační stránku aplikace:

Aplikace > Kopírování karet > Konfigurovat

2 V oblasti Nastavení sdílení v síti ověřte adresu cílového serveru.

3 V případě potřeby upravte nastavení.

4 Klepněte na tlačítko Použít.

Pokud se tiskárna a cíl nacházejí v různých doménách, ujistěte se, že jsou zadány

informace o doméně

1 Z prostředí serveru Embedded Web Server přejděte na konfigurační stránku aplikace:

Aplikace > Kopírování karet > Konfigurovat

2 V oblasti Nastavení sdílení v síti ověřte síťovou doménu.

3 V případě potřeby upravte nastavení.

4 Klepněte na tlačítko Použít.

Nakonfigurujte bránu firewall tak, aby umožňovala komunikovat s podsítí, v níž se nachází

tiskárna, nebo nastavte cíl ve stejné podsíti, v níž se vyskytuje tiskárna

Další informace získáte od správce.

Ujistěte se, že je síť funkční a tiskárna může komunikovat se sítí

Další informace naleznete v Uživatelské příručce k tiskárně.

Ujistěte se, že je vybrán správný typ ověřování a jsou poskytnuty správné přihlašovací

údaje uživatele

Řešení problémů 12



Poznámky

Poznámky k vydání
Srpen 2017

Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují místním zákonům: SPOLEČNOST
LEXMARK INTERNATIONAL, INC. PŘEDKLÁDÁ TUTO PUBLIKACI VE STAVU „JAK JE“ BEZ JAKÝCHKOLI
ZÁRUK, AŤ VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH, NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH
ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÉ ÚČELY. Některé státy nepřipouštějí při určitých
transakcích možnost zříci se vyjádřených nebo nevyjádřených záruk. Z těchto důvodů se na vás nemusí
uvedené prohlášení vztahovat.

Tato publikace může obsahovat technické nepřesnosti nebo tiskové chyby. Obsažené informace jsou
pravidelně aktualizovány; změny budou zahrnuty do novějších vydání. Popsané výrobky nebo programy mohou
být kdykoliv zlepšeny nebo změněny.

Odkazy na výrobky, programy nebo služby uvedené v této publikaci neznamenají, že by výrobce zamýšlel
zpřístupnit je ve všech zemích, ve kterých působí. Odkaz na výrobek, program nebo službu není zamýšlen jako
tvrzení nebo předpoklad, že by měl být použit pouze daný výrobek, program nebo služba. Místo nich lze použít
libovolný funkční ekvivalentní výrobek, program či službu, pokud se tím neporuší žádný existující nárok na
intelektuální vlastnictví. Za vyhodnocení a ověření provozu ve spojení s jinými výrobky, aplikacemi či službami,
než které jsou výslovně vyznačeny výrobcem, odpovídá uživatel.

Technickou podporu naleznete na http://support.lexmark.com.

Informace o dodávkách spotřebního materiálu a souborech ke stažení naleznete na webové stránce
www.lexmark.com.

© 2017 Lexmark International, Inc.

Všechna práva vyhrazena.

Ochranné známky
Lexmark a logo Lexmark jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Lexmark
International, Inc. v USA nebo dalších zemích.

Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.
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