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Istoricul modificărilor
August 2017
• Informaţii adăugate pentru adăugarea contactelor din Agendă.

• Instrucţiuni adăugate pentru rezolvarea erorilor de aplicaţie.

Iulie 2016
• Suport adăugat pentru limbile croată, română, sârbă, slovacă şi slovenă.

Ianuarie 2016
• Versiune iniţială de document pentru produsele cu funcţii multiple cu afişaj tactil similar tabletelor.
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Prezentare generală
Utilizaţi aplicaţia pentru a copia carduri de asigurare, de identitate şi alte carduri de dimensiuni pentru portofel
de pe geamul scannerului. Cu ajutorul aplicaţiei, puteţi să:

• Scanaţi şi imprimaţi ambele feţe ale cărţii de identitate pe o singură pagină.

• Expediaţi carduri scanate ca fişiere ataşate de e-mail.

• Salvaţi cardurile scanate într-un folder din reţea.

În cazul imprimantelor cu hard disk, aplicaţia permite copierea mai multor carduri concomitent.

Acest document furnizează instrucţiuni despre configurarea, utilizarea şi depanarea aplicaţiei.
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Configurarea aplicaţiei
Înainte de a începe, asiguraţi-vă că setările de reţea şi e-mail ale imprimantei sunt configurate corect. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi Ghidul utilizatorului pentru imprimantă.

Este posibil să aveţi nevoie de drepturi administrative pentru a configura aplicaţia.

Accesarea serverului EWS
1 Obţineţi adresa IP a imprimantei. Efectuaţi oricare dintre următoarele operaţii:

• Localizaţi adresa IP pe ecranul de început al imprimantei.

• Din ecranul de pornire a imprimantei, atingeţi Setări > Reţea/Porturi > Prezentare generală a reţelei.

2 Deschideţi un browser web, apoi tastaţi adresa IP a imprimantei.

Personalizarea pictogramei aplicaţiei
1 Din Embedded Web Server, navigaţi către pagina de configurare a aplicaţiei:

Aplicaţii > Copie card > Configurare

2 Specificaţi ce text şi ce imagine doriţi să apară pe ecranul de început.

Notă: Pentru informaţii suplimentare, consultaţi ajutorul afişat prin deplasarea mouse-ului deasupra
acestora.

3 Faceţi clic pe Aplicare.

Opţiuni de configurare
1 Din Embedded Web Server, navigaţi către pagina de configurare a aplicaţiei:

Aplicaţii > Copie card > Configurare

2 Configuraţi opţiunile de ieşire şi setările de scanare.

Note:

• Setarea de scalare se aplică numai la imprimarea cardurilor.

• La scanarea unui card, asiguraţi-vă că rezoluţia de scanare nu este mai mare de 300 dpi pentru
color şi 600 dpi pentru alb-negru.

• La scanarea mai multor carduri, asiguraţi-vă că rezoluţia de scanare nu este mai mare de 150 dpi
pentru color şi 300 dpi pentru alb negru.

• Aveţi nevoie de un hard disc de imprimantă pentru a scana mai multe carduri.

• Pentru informaţii suplimentare despre setări, consultaţi ajutorul afişat prin deplasarea mouse-ului
deasupra acestora.

3 Faceţi clic pe Aplicare.

Configurarea aplicaţiei 5



Exportul sau importul unui fișier de configurare
Note:

• Importul fişierelor de configurare suprascrie configurările existente ale aplicaţiei.

• La exportul unui fişier de configurare, parolele nu sunt salvate. Setaţi din nou parola după importul
fişierului.

1 Din Embedded Web Server, navigaţi către pagina de configurare a aplicaţiei:

Aplicaţii > Copie card > Configurare

2 Faceţi clic pe Import sau Export.
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Utilizarea aplicaţiei

Încărcarea cardurilor pe geamul scanerului
Puneţi cardurile cu faţa în jos pe geamul scannerului, în colţul prevăzut cu săgeată, apoi întoarceţi-l când vi
se cere acest lucru.

Note:

• Lăsaţi o distanţă de cel puţin 10 mm (aproximativ 0,5 inchi) între muchia geamului scanerului şi carduri.

• La scanarea cardurilor, nu depăşiţi dimensiunea hârtiei cu format Legal.

• Puteţi scana până la trei carduri concomitent, dar trebuie să lăsaţi un spaţiu de cel puţin 30 mm
(aproximativ 1 inch) între carduri.

Pentru un singur card: Pentru mai multe carduri:

Scanarea și copierea cardurilor
1 Din ecranul de pornire, atingeţi pictograma aplicaţiei.

2 Încărcaţi cardurilor pe geamul scanerului.

3 Alegeţi una sau mai multe dintre următoarele opţiuni:

Notă: Pentru informaţii suplimentare, consultaţi “Opţiuni de configurare” la pagina 5.

Copierea mai multor carduri

În funcţie de modelul imprimantei, efectuaţi una dintre următoarele operaţii:

• Activaţi Utilizarea mai multor carduri sau Multicard.

• Atingeţi şi apoi activaţi Utilizarea mai multor carduri.

Copierea cardurilor

Notă: Pentru a evita imaginile trunchiate, utilizaţi hârtie Letter sau A4 la imprimare.

a În funcţie de modelul imprimantei, efectuaţi una dintre următoarele operaţii:

• Activaţi Imprimarea unui exemplar sau Copiere.

• Atingeţi şi apoi activaţi Imprimarea unui exemplar.
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b Configuraţi setările.

Trimiterea cardurilor ca atașare la un mesaj de poștă electronică
a În funcţie de modelul imprimantei, efectuaţi una dintre următoarele operaţii:

• Activaţi Trimitere prin poştă electronică sau Poştă electronică.

• Apăsaţi şi apoi activaţi Trimitere prin poştă electronică.

b Configuraţi setările.

Notă: Pentru a utiliza contactele din Agendă, atingeţi  de lângă câmpul destinatarului.

Scanarea cardurilor într-un folder din reţea

În funcţie de modelul imprimantei, efectuaţi una dintre următoarele operaţii:

• Activaţi Trimitere către reţea sau Reţea.

• Atingeţi şi apoi activaţi Trimitere către reţea.

4 Dacă este necesar, reglaţi setările de scanare.

5 Atingeţi Scanare.

Notă: Pentru a scana cealaltă parte, întoarceţi cardurile atunci când vi se solicită.

Ajustarea setărilor de scanare
1 Din ecranul de pornire, atingeţi pictograma aplicaţiei.

2 În funcţie de modelul imprimantei, efectuaţi una dintre următoarele operaţii:

• Atingeţi Setări de scanare.

• Atingeţi  > Setări de scanare.

3 Reglaţi setările.

Note:

• Setarea de scalare se aplică numai la imprimarea cardurilor.

• Pentru reglarea automată a contrastului, din secţiunea Contrast, selectaţi Optim pentru conţinut.

• Pentru informaţii despre reglarea altor setări din Embedded Web Server, consultaţi “Opţiuni de
configurare” la pagina 5.

4 Atingeţi Scanare.
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Rezolvarea problemelor

Eroare aplicaţie
Încercaţi una sau mai multe dintre următoarele variante:

Verificaţi jurnalul de diagnosticare

1 Deschideţi un browser Web şi apoi tastaţi IP/se, unde IP este adresa IP a imprimantei.

2 Faceţi clic pe Soluţii încorporate, apoi efectuaţi următoarele:

a Ştergeţi fişierul de jurnalizare.

b Setaţi nivelul de jurnalizare la Da.

c Generaţi fişierul de jurnalizare.

3 Analizaţi jurnalul şi apoi rezolvaţi problema.

Ajustaţi setările de scanare

1 Din Embedded Web Server, navigaţi către pagina de configurare a aplicaţiei:

Aplicaţii > Copie card > Configurare

2 Din opţiunile de scanare, selectaţi o rezoluţie de scanare mai redusă sau opriţi scanarea color.

3 Faceţi clic pe Aplicare.

Dacă imprimanta funcţionează cu nivelul 4 de firmware, atunci retrogradaţi versiunea

aplicaţiei

Notă: Această funcţie este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.

Din Embedded Web Server, efectuaţi una dintre următoarele operaţii:

Verificaţi nivelul firmware-ului imprimantei

1 Faceţi clic pe Stare.

2 Din secţiunea Imprimantă, verificaţi nivelul firmware-ului.

Nivelul firmware-ului trebuie să fie cel puţin yyyyy.04y.yyyy, unde y reprezintă detaliile
imprimantei.

Retrogradaţi versiunea aplicaţiei

Notă: Retrogradarea versiunii aplicaţiei elimină configuraţiile existente ale aplicaţiei.

1 Faceţi clic pe Aplicaţii.

2 Din listă, selectaţi aplicaţia şi apoi faceţi clic pe Retrogradare.

Contactaţi reprezentantul dvs. Lexmark
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O destinaţie de reţea nu mai funcţionează sau este
nevalidă
Încercaţi una sau mai multe dintre următoarele variante:

Asiguraţi-vă că destinaţia este partajată și că are o adresă de reţea validă

1 Din Embedded Web Server, navigaţi către pagina de configurare a aplicaţiei:

Aplicaţii > Copie card > Configurare

2 Din secţiunea Opţiuni de ieşire, confirmaţi adresa serverului de destinaţie.

Asiguraţi-vă că imprimanta este conectată la reţea

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Ghidul utilizatorului pentru imprimantă.

Asiguraţi-vă că acreditările utilizatorului sunt corecte

Verificaţi jurnalul de diagnosticare

1 Deschideţi un browser Web şi apoi tastaţi IP/se, unde IP este adresa IP a imprimantei.

2 Faceţi clic pe Soluţii încorporate, apoi efectuaţi următoarele:

a Ştergeţi fişierul de jurnalizare.

b Setaţi nivelul de jurnalizare la Da.

c Generaţi fişierul de jurnalizare.

3 Analizaţi jurnalul şi apoi rezolvaţi problema.

Contactaţi administratorul de sistem

Nu se pot scana cardurile în mod corespunzător
Încercaţi una sau mai multe dintre următoarele variante:

Lăsaţi un spaţiu de cel puţin de 30 mm (aproximativ 1 inch) între carduri la amplasarea lor
pe geamul scanerului

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi “Încărcarea cardurilor pe geamul scanerului” la pagina 7.

Curăţaţi sticla scanerului

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Ghidul utilizatorului pentru imprimantă.
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Asiguraţi-vă că timpul de expirare a ecranului imprimantei este setat la cel puţin 300 de

secunde

Aplicaţia scanează şi salvează cardurile într-un folder de reţea înainte ca imprimanta să revină la starea
Pregătită. Puteţi efectua sarcini ulterioare de scanare numai după ce toate datele de ieşire scanate sunt
salvate în folderul de reţea.

Nu se poate trimite fișierul
Încercaţi una sau mai multe dintre următoarele variante:

Asiguraţi-vă că setările serverului de e-mail pentru imprimantă sunt configurate corect

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Ghidul utilizatorului pentru imprimantă.

Asiguraţi-vă că adresa de e-mail este corectă

Asiguraţi-vă că imprimanta este conectată la reţea

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Ghidul utilizatorului pentru imprimantă.

Contactaţi administratorul

Nu se pot scana mai multe carduri
Încercaţi una sau mai multe dintre următoarele variante:

Asiguraţi-vă că este instalat un hard disk pentru imprimantă

Funcţia de scanare a mai multor carduri este disponibilă numai în cazul imprimantelor cu hard disk. Pentru
a verifica dacă imprimanta dvs. este echipată cu un hard disk intern sau opţional, consultaţi Ghidul
utilizatorului pentru imprimantă.

Activaţi opţiunea de scanare a mai multor carduri

Utilizarea ecranului de pornire al imprimantei

1 Atingeţi pictograma aplicaţiei.

2 În funcţie de modelul imprimantei, efectuaţi una dintre următoarele operaţii:

• Activaţi Utilizarea mai multor carduri sau Multicard.

• Atingeţi şi apoi activaţi Utilizarea mai multor carduri.
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Utilizare serverului EWS

1 Navigaţi la pagina de configurare a aplicaţiei:

Aplicaţii > Copie card > Configurare

2 Din secţiunea Setări de scanare, selectaţi Scanare Multicard.

3 Faceţi clic pe Aplicare.

Nu se poate scana către destinaţia selectată
Încercaţi una sau mai multe dintre următoarele variante:

Asiguraţi-vă că destinaţia este validă

1 Din Embedded Web Server, navigaţi către pagina de configurare a aplicaţiei:

Aplicaţii > Copie card > Configurare

2 Din secţiunea Setări partiţie reţea, confirmaţi adresa serverului de destinaţie.

3 Dacă este necesar, ajustaţi setarea.

4 Faceţi clic pe Aplicare.

Dacă imprimanta și destinaţia se află în domenii diferite, asiguraţi-vă că informaţiile despre

domeniu sunt specificate

1 Din Embedded Web Server, navigaţi către pagina de configurare a aplicaţiei:

Aplicaţii > Copie card > Configurare

2 Din secţiunea Setări partiţie reţea, confirmaţi domeniul reţelei.

3 Dacă este necesar, ajustaţi setarea.

4 Faceţi clic pe Aplicare.

Configuraţi paravanul de protecţie (firewall) să permită comunicarea cu subreţeaua în care

se află imprimanta sau configuraţi destinaţia în aceeași subreţea cu cea a imprimantei

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.

Asiguraţi-vă că reţeaua funcţionează și că este posibilă comunicarea imprimantei cu

reţeaua

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Ghidul utilizatorului pentru imprimantă.

Asiguraţi-vă că este selectat tipul corect de autentificare și că sunt furnizate acreditările

corecte de utilizator
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Note

Notă referitoare la ediţie
August 2017

Următorul paragraf nu se aplică în cazul ţărilor în care astfel de prevederi nu sunt compatibile cu legile
locale: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., FURNIZEAZĂ ACEASTĂ PUBLICAŢIE "CA ATARE", FĂRĂ NICI
UN FEL DE GARANŢIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA
ACESTEA, GARANŢIILE IMPLICITE CU PRIVIRE LA VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN
ANUMIT SCOP. Unele state nu permit respingerea garanţiilor exprese sau implicite în anumite tranzacţii; prin
urmare, este posibil ca această declaraţie să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Această publicaţie poate conţine inadvertenţe tehnice sau erori tipografice. Informaţiile conţinute în această
publicaţie se modifică periodic; aceste modificări se vor include în ediţiile viitoare. Îmbunătăţirile sau
modificările produselor sau programelor descrise pot fi făcute în orice moment.

Referinţele din această publicaţie cu privire la diverse produse, programe sau servicii nu implică faptul că
producătorul intenţionează să le facă disponibile în toate ţările în care operează. Orice referinţă la un produs,
program sau serviciu nu se face cu intenţia de a declara sau sugera că numai acel produs, program sau
serviciu pot fi utilizate. Orice produs, program sau serviciu, echivalent din punct de vedere funcţional, care nu
încalcă nici un drept existent de proprietate intelectuală, poate fi utilizat în locul celor referite. Utilizatorul este
singurul responsabil în legătură cu evaluarea şi verificarea interoperabilităţii cu alte produse, programe sau
servicii, cu excepţia celor desemnate în mod expres de producător.

Pentru asistenţă Lexmark, vizitaţi http://support.lexmark.com.

Pentru informaţii despre piese de schimb şi descărcări, vizitaţi www.lexmark.com.

© 2017 Lexmark International, Inc.

Toate drepturile rezervate.

Mărci comerciale
Lexmark şi sigla Lexmark sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Lexmark International,
Inc., înregistrate în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări.

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deţinătorilor.
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