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Ιστορικό αλλαγών

Οκτώβριος 2022
Προστέθηκαν οι ακόλουθες πληροφορίες:

• Scan Management

– Πρόσβαση στην πύλη Web Scan Management

– Διαμόρφωση των ρυθμίσεων Scan Management

– Διαχείριση λογαριασμού αποθήκευσης στο cloud

– Διαχείριση προορισμών σάρωσης

– Αποστολή εργασιών σάρωσης με χρήση της εφαρμογής Cloud Scan

• Πύλη Translation Assistant

– Χρήση της Πύλης Translation Assistant

• Fleet Management

– Προστέθηκαν πληροφορίες για τις ειδοποιήσεις.

Ιούλιος 2022
Προστέθηκαν οι ακόλουθες πληροφορίες:

• Account Management

– Διαμόρφωση των Active Directory Federation Services (AD FS)

– Διαμόρφωση του Azure AD Federation

• Fleet Management

– Χρήση του MPS Express

– Επεξεργασία πολλών τοπικών παραγόντων από την καρτέλα Τοπικοί παράγοντες.

• Print Management

– Διατήρηση ονομάτων αρχείων εργασιών εκτύπωσης για τη σελίδα αναφοράς

• Analytics

– Χρήση της αναφοράς πλήρους εξαγωγής δεδομένων

Ιούνιος 2022
Προστέθηκαν οι ακόλουθες πληροφορίες:

• Διαχείριση εκτυπωτή

– Ενεργοποίηση ειδοποίησης email πληρεξουσίου

Απρίλιος 2022
Προστέθηκαν οι ακόλουθες πληροφορίες:

• Fleet Management

– Επεξεργασία Τοπικού Παράγοντα

Ιστορικό αλλαγών 6



• Διαχείριση εκτυπωτή

– Υποστήριξη Ubuntu για το Lexmark Print Management Client.

– Σελίδα Ρυθμίσεις εταιρείας.

– Δημιουργία και εκχώρηση πολιτικών.

Μάρτιος 2022
Προστέθηκαν οι ακόλουθες πληροφορίες:

• Fleet Management

– Ανανέωση πληροφοριών εκτυπωτή με χρήση του Τοπικού Παράγοντα

– Αποστολή αρχείων καταγραφής του Τοπικού Παράγοντα από την πύλη Cloud Services της LexmarkTM

• Διαχείριση εκτυπωτή

– Επιλογή θήκης κατά την αποστολή μιας εργασίας εκτύπωσης μέσω του Lexmark Cloud Print
Management for Chrome

• Analytics

– Αναφορά Εξαγωγής έκδοσης προγράμματος-πελάτη

Ιανουάριος 2022
Προστέθηκαν οι ακόλουθες πληροφορίες:

• Fleet Management

– Ενημέρωση του υλικολογισμικού του εκτυπωτή

– Συμβάντα διαγνωστικού ελέγχου

– Εκχώρηση ετικετών σε εκτυπωτές

– Εξαγωγή εκδόσεων εφαρμογών σε αρχείο CSV

– Υποστήριξη τοπικής προσαρμογής για τον Τοπικό Παράγοντα

• Διαχείριση εκτυπωτή

– Διαμόρφωση λήξης εκπροσώπου

– Διαμόρφωση εταιρικών πολιτικών

Νοέμβριος 2021
Προστέθηκαν οι ακόλουθες πληροφορίες:

• Διαχείριση εκτυπωτή

– Ενοποίηση του Microsoft Universal Print με την πλατφόρμα Lexmark Cloud Print Management

– Καρτέλα Προγράμματα-πελάτες εκτύπωσης

• Fleet management

– Ενότητα αναλωσίμων

– Τμήμα μετρητών

– Τοπικός Παράγοντας

• Account Management

– Προεπιλεγμένες απαιτήσεις κωδικού
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Οκτώβριος 2021
Προστέθηκαν οι ακόλουθες πληροφορίες:

• Διαχείριση εκτυπωτή

– Λειτουργία εκτύπωσης επισκέπτη

– Λειτουργία Cloud Print Release

• Fleet management

– Πλοήγηση στο Embedded Web Server για το Native Agent

– Κατάσταση επικοινωνίας εκτυπωτή και οι κάρτες Κατάστασης Fleet Agent

Ιούλιος 2021
Προστέθηκαν οι ακόλουθες πληροφορίες:

• Γενικές αλλαγές

– Λίστα υποστηριζόμενων μοντέλων εκτυπωτών για το Native Agent

– Προβολή της έκδοσης υλικολογισμικού των μη εγγεγραμμένων εκτυπωτών

• Fleet management

– Προσθήκη εκτυπωτών με χρήση του Native Agent

– Προεγγραφή εκτυπωτών

– Ολοκλήρωση της εγγραφής του εκτυπωτή

Μάιος 2021
Προστέθηκαν οι ακόλουθες πληροφορίες:

• Fleet Management

– Για να προσαρμόσετε την αρχική οθόνη του εκτυπωτή

Απρίλιος 2021
Προστέθηκαν οι ακόλουθες πληροφορίες:

• Γενικές αλλαγές

– Προβολή της έκδοσης υλικολογισμικού των μη εγγεγραμμένων εκτυπωτών

• Διαχείριση εκτυπωτή

– Απενεργοποίηση της σελίδας λήψης της συσκευής-πελάτη

– Ενεργοποίηση του ονόματος ουράς εκτύπωσης για Cloud Print Management και Hybrid Print
Management

– Απενεργοποίηση της λειτουργίας εκτύπωσης και διατήρησης

– Απενεργοποίηση της επιλογής αλλαγής του αριθμού των αντιγράφων πριν από την απελευθέρωση της
εκτύπωσης

– Εμφανίζει τη διεύθυνση e-mail για την υποβολή μέσω e-mail

Ενημερώθηκαν οι ακόλουθες πληροφορίες:

• Κατανόηση αναφορών

• Ο εκτυπωτής δεν επικοινωνεί με τον παράγοντα

• Ο εκτυπωτής δεν επικοινωνεί με την πύλη Cloud Fleet Management μετά από την ανάπτυξη
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Αύγουστος 2020
Προστέθηκαν οι ακόλουθες πληροφορίες:

• Γενικές αλλαγές

– Λίστα υποστηριζόμενων μοντέλων εκτυπωτών για αυτόματη απελευθέρωση εκτύπωσης

• Print Management

– Εκτύπωση εργασιών με χρήση της αυτόματης απελευθέρωσης εκτύπωσης

– Προβολή κατάστασης ορίων χρήστη
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Τι νέο υπάρχει
Αυτή η ενότητα συνοψίζει τις νέες λειτουργίες, βελτιώσεις και άλλες ενημερώσεις για τις Lexmark Cloud
Services.

Έκδοση Οκτωβρίου 2022

Scan Management

Το Scan Management είναι μια υπηρεσία Lexmark Cloud που παρέχει μια άμεση λύση σάρωσης σε cloud. Η
εταιρεία σας μπορεί να αποστέλλει με ασφάλεια εργασίες σάρωσης στις υπηρεσίες cloud OneDrive και
SharePoint. Τα σαρωμένα αρχεία αποστέλλονται απευθείας στον καθορισμένο προορισμό και δεν
μεταβιβάζονται ούτε αποθηκεύονται στις Lexmark Cloud Services.

Σημειώσεις:

– Οι χρήστες πρέπει να έχουν ενεργό λογαριασμό Microsoft.

– Τα σαρωμένα έγγραφα περιορίζονται σε μέγεθος αρχείου 20 MB.

Χρησιμοποιώντας το Scan Management, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

• Πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη Scan Management. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Πρόσβαση
στην πύλη Web Scan Management” στη σελίδα  181.

• Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις Scan Management. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Διαμόρφωση των
ρυθμίσεων Scan Management” στη σελίδα  181.

Τι νέο υπάρχει 10



• Διαχειριστείτε τους προορισμούς σάρωσης χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες αποθήκευσης στο cloud
OneDrive, Google Drive και SharePoint. Ο προορισμός σάρωσης είναι μια υπηρεσία αποθήκευσης στο
cloud στην οποία ο χρήστης μπορεί να στείλει σαρωμένα έγγραφα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε
“Διαχείριση προορισμών σάρωσης” στη σελίδα  183.

• Αποστείλετε εργασίες σάρωσης από εκτυπωτές Lexmark χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Cloud Scan
eSF. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Αποστολή εργασιών σάρωσης με χρήση της εφαρμογής Cloud
Scan” στη σελίδα  185.

Translation Assistant
• Η διαδικτυακή πύλη Translation Assistant είναι μια λύση cloud που σας επιτρέπει να μεταφορτώνετε ένα
έγγραφο σε μια γλώσσα-πηγή και να το μεταφράζετε σε μια γλώσσα-στόχο. Στη συνέχεια, μπορείτε να
κατεβάσετε ή να στείλετε με email το μεταφρασμένο έγγραφο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
την Πύλη Translation Assistant, ανατρέξτε στην ενότητα “Πύλη Translation Assistant” στη σελίδα  203.

Fleet Management
• Μπορείτε να δημιουργήσετε πολιτικές ειδοποιήσεων για τα επίπεδα τόνερ των εκτυπωτών. Οι χρήστες
λαμβάνουν ένα μήνυμα email όταν το επίπεδο του τόνερ φτάσει σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ειδοποιήσεις, ανατρέξτε στην ενότητα “Διαχείριση
ειδοποιήσεων” στη σελίδα  143.

Τι νέο υπάρχει 11



Έκδοση Ιουλίου 2022

Account Management
• Διαμορφώστε το Microsoft AD FS (Active Directory Federation Services) για δημιουργία ομοσπονδίας με
το Lexmark Print Management. Μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα διακριτικό ασφαλείας με τις
απαιτούμενες αξιώσεις για μια υπηρεσία παροχής πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε
“Επισκόπηση διαμόρφωσης AD FS” στη σελίδα  58.

• Μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ομοσπονδία για τις Lexmark Cloud Services με την υπηρεσία
καταλόγου Azure Active Directory της Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Επισκόπηση
διαμόρφωσης της Azure Active Directory” στη σελίδα  72.

Fleet Management
• Το MPS Express είναι ένα πρόγραμμα που επιτρέπει στους συνεργάτες να εγγράφονται στη Lexmark για
διαχείριση και συντήρηση συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το MPS Express,
ανατρέξτε στην ενότητα “Κατανόηση του MPS Express” στη σελίδα  144.

• Μπορείτε να επεξεργαστείτε πολλές ρυθμίσεις τοπικών παραγόντων από την καρτέλα Τοπικοί παράγοντες.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Επεξεργασία του Τοπικού Παράγοντα” στη σελίδα  118.

Print Management
• Προστέθηκαν πληροφορίες σχετικά με τη διατήρηση των ονομάτων αρχείων στη δημιουργία αναφορών.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Διαμόρφωση ρυθμίσεων εταιρείας” στη σελίδα  152.

Analytics
• Η αναφορά Πλήρους εξαγωγής δεδομένων περιέχει όλα τα δεδομένα συναλλαγών σε επίπεδο χρήστη που
καταγράφονται από το Cloud Print Management. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Κατανόηση
αναφορών” στη σελίδα  187.

Έκδοση Ιουνίου 2022

Print Management
• Προστέθηκαν πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση της ειδοποίησης email πληρεξουσίου. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Διαμόρφωση ρυθμίσεων εταιρείας” στη σελίδα  152.

έκδοση Απριλίου 2022

Print Management
• Προστέθηκε υποστήριξη για το Ubuntu στο Lexmark Print Management Client. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε “Εγκατάσταση του Lexmark Print Management Client” στη σελίδα  167.

• Ενημερωμένες πληροφορίες στη σελίδα Ρυθμίσεις εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε
“Διαμόρφωση ρυθμίσεων εταιρείας” στη σελίδα  152.

• Μπορείτε να δημιουργήσετε κανόνες και να εκχωρήσετε πολιτικές σε χρήστες και ομάδες. Αυτοί οι κανόνες
εφαρμόζονται για τους συγκεκριμένους χρήστες ή ομάδες στο Cloud Print Management. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε “Δημιουργία και εκχώρηση πολιτικών εκτύπωσης” στη σελίδα  159.
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Fleet Management
• Μπορείτε να επεξεργαστείτε, να διαγράψετε ή να απενεργοποιήσετε έναν Τοπικό Παράγοντα. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Ανανέωση πληροφοριών εκτυπωτή με χρήση του Τοπικού Παράγοντα”
στη σελίδα  117.

έκδοση Μαρτίου 2022

Print Management
• Κατά την αποστολή μιας εργασίας εκτύπωσης μέσω του Lexmark Cloud Print Management for Chrome,
μπορείτε πλέον να επιλέξετε τη θήκη που θα χρησιμοποιηθεί για την εργασία εκτύπωσης. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε “Αποστολή εργασιών εκτύπωσης από το λειτουργικό σύστημα Chrome OS” στη σελίδα
 170.

Fleet Management
• Μπορείτε να ανανεώσετε τις πληροφορίες του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας τον Τοπικό Παράγοντα. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Ανανέωση πληροφοριών εκτυπωτή με χρήση του Τοπικού Παράγοντα”
στη σελίδα  117.

• Μπορείτε να στείλετε αρχεία καταγραφής του Τοπικού Παράγοντα από την πύλη Lexmark Cloud Services.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Αίτημα συλλογής αρχείων καταγραφής για έναν Τοπικό Παράγοντα”
στη σελίδα  119.

Analytics
• Μπορείτε να κάνετε λήψη μιας αναφοράς με λεπτομέρειες σχετικά με την τελευταία εργασία εκτύπωσης
που υπέβαλε κάθε χρήστης. Στην αναφορά καταγράφονται μόνο εργασίες που έχουν υποβληθεί μέσω
του LPMC ή του προγράμματος-πελάτη επέκτασης του Google Chrome. Η αναφορά περιέχει επίσης τον
αριθμό έκδοσης του προγράμματος-πελάτη που χρησιμοποιήθηκε για την τελευταία υποβολή εργασίας.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Κατανόηση αναφορών” στη σελίδα  187.

έκδοση Ιανουαρίου 2022

Print Management
• Μπορείτε να ορίσετε το χρόνο λήξης του εκπροσώπου ενεργοποιώντας την επιλογή διαγραφής λήξης. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Διαχείριση πληρεξουσίων” στη σελίδα  164.

• Μπορείτε να ορίσετε τη σειρά εκτύπωσης διαμορφώνοντας τις πολιτικές για την εταιρεία. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε “Διαμόρφωση ρυθμίσεων εταιρείας” στη σελίδα  152.

• Μπορείτε να εκχωρήσετε επισκέπτες σε κέντρα κόστους ή τμήματα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε
“Διαμόρφωση ρυθμίσεων εταιρείας” στη σελίδα  152.

Fleet Management
• Μπορείτε να καθορίσετε πότε θα γίνεται ενημέρωση του υλικολογισμικού των εκτυπωτών διαμορφώνοντας
το πλαίσιο διαλόγου Ενημέρωση υλικολογισμικού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Ενημέρωση του
υλικολογισμικού του εκτυπωτή” στη σελίδα  133.

• Τα συμβάντα διαγνωστικού ελέγχου δημιουργούνται όταν υπάρχει ειδοποίηση που σχετίζεται με έναν
εκτυπωτή ή αναλώσιμο. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Κατανόηση συμβάντων διαγνωστικού
ελέγχου” στη σελίδα  125.
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• Οι χρήστες μπορούν να εισαγάγουν πολλές διευθύνσεις IP ή τους αριθμούς σειράς των σχετικών
εκτυπωτών σε μια εταιρεία και να εκχωρούν μία ή περισσότερες ετικέτες σε αυτούς. Για περισσότερες
πληροφορίες, βλ. “Εκχώρηση ετικετών σε εκτυπωτές” στη σελίδα  127.

• Οι χρήστες μπορούν να εξαγάγουν μια αναφορά που περιλαμβάνει όλες τις εγκατεστημένες εφαρμογές
eSF και τις αντίστοιχες εκδόσεις για ένα στόλο. Ο στόλος μπορεί να προέρχεται από μία μόνο εταιρεία ή
από όλες τις εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. “Εξαγωγή εκδόσεων εφαρμογών eSF” στη
σελίδα  135.

έκδοση Νοεμβρίου 2021

Fleet Management
• Η προβολή Αναλώσιμα στη σελίδα λεπτομερειών εκτυπωτή και η ενότητα Αναλώσιμα στη σελίδα λίστας
εκτυπωτών περιλαμβάνουν πλέον πληροφορίες σχετικά με τις ημέρες που απομένουν έως την
αντικατάσταση. Υπάρχουν προβλέψεις για κασέτες τόνερ και φωτοαγωγούς. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε “Προβολή πληροφοριών εκτυπωτή” στη σελίδα  122.

• Η ενότητα Μετρητές της σελίδας λεπτομερειών εκτυπωτή περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το πλήθος
σελίδων σάρωσης, αντιγραφής και φαξ. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Προβολή πληροφοριών
εκτυπωτή” στη σελίδα  122.

• Μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Τοπικού Παράγοντα, η οποία έχει διαμορφωθεί και
εγκατασταθεί σε έναν κεντρικό υπολογιστή, για να εγγράφετε εκτυπωτές συνδεδεμένους μέσω USB στις
υπηρεσίες Lexmark Cloud Services. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Χρήση του Τοπικού
Παράγοντα” στη σελίδα  116. Ο Τοπικός Παράγοντας υποστηρίζει τη συλλογή δεδομένων για τους
εγγεγραμμένους εκτυπωτές.

Σημ.: Ο Τοπικός Παράγοντας υποστηρίζει μόνο εκτυπωτές Lexmark.

Print Management
• Η υποδομή Microsoft Universal Print, που φιλοξενείται από τη Microsoft, είναι πλέον ενσωματωμένη στην
πλατφόρμα Lexmark Cloud Print Management. Οι χρήστες μπορούν να υποβάλουν εργασίες εκτύπωσης
μέσω του Microsoft Universal Print για απελευθέρωση στις συσκευές Lexmark. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Διαμόρφωση ρυθμίσεων εταιρείας” στη σελίδα  152.

• Η σελίδα Συσκευές-πελάτες εκτύπωσης είναι ενεργοποιημένη.

Account Management
• Κατά τη ρύθμιση του κωδικού πρόσβασης πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Κατανόηση των απαιτήσεων για κωδικούς
πρόσβασης” στη σελίδα  52
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Έκδοση Οκτωβρίου 2021

Print Management
• Η Εκτύπωση επισκέπτη είναι μια δυνατότητα των υπηρεσιών Lexmark Cloud Services που επιτρέπει
στους χρήστες-επισκέπτες να εκτυπώνουν έγγραφα χωρίς πρόσβαση ή ρύθμιση ενός λογαριασμού σε
ένα δίκτυο οργανισμού. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει επίσης στους χρήστες-επισκέπτες να εκτυπώνουν
έγγραφα χωρίς να είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στις υπηρεσίες Lexmark Cloud Services. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε “Ρύθμιση της δυνατότητας εκτύπωσης επισκέπτη” στη σελίδα  175.

• Με τη δυνατότητα Cloud Print Release, οι χρήστες μπορούν να απελευθερώνουν εργασίες εκτύπωσης
από εκτυπωτές που δεν υποστηρίζουν εφαρμογές eSF. Αυτοί οι εκτυπωτές διαθέτουν εγκατεστημένη τη
δυνατότητα Cloud Print Release μέσω μιας ενημέρωσης υλικολογισμικού. Αυτή η δυνατότητα είναι
διαθέσιμη μόνο σε εκτυπωτές με οθόνη 2,8 ιντσών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους
εκτυπωτές που υποστηρίζουν τη δυνατότητα Cloud Print Release, ανατρέξτε στην ενότητα
“Υποστηριζόμενα μοντέλα εκτυπωτών” στη σελίδα  28. Διαμορφώστε εκτυπωτές για Cloud Print Release
χρησιμοποιώντας την πύλη Cloud Fleet Management ή εισάγοντας τις διαμορφώσεις μέσω του Embedded
Web Server (EWS) του εκτυπωτή. Οι χρήστες μπορούν επίσης να επεξεργαστούν με μη αυτόματο τρόπο
κάθε ρύθμιση για τo Cloud Print Release και να την αναπτύξουν. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε
“Ρύθμιση της Απελευθέρωση εκτύπωσης Cloud” στη σελίδα  177.

Fleet Management
• Η λειτουργία Fleet Management για τους διαχειριστές οργανισμών γίνεται ευκολότερη με την προσθήκη
των καρτών Κατάσταση επικοινωνίας εκτυπωτή και Κατάσταση Fleet Agent. Μπορείτε να προσαρμόσετε
τον πίνακα εργαλείων για να προσθέσετε αυτές τις κάρτες. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε
“Διαχείριση του πίνακα εργαλείων” στη σελίδα  21.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συνδέσεις σε αυτές τις κάρτες για να βρείτε τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

– Κατάσταση επικοινωνίας εκτυπωτών

• Εντοπισμός εκτυπωτών που δεν επικοινωνούν.

• Εντοπισμός Agent που δεν επικοινωνούν.

• Εντοπισμός Agent που χρειάζονται διαπιστευτήρια.

– Κατάσταση των Fleet Agent

• Εντοπισμός Fleet Agent που χρειάζονται ενεργοποίηση.

• Εντοπισμός Fleet Agent που δεν επικοινωνούν.

• Εύρεση πληροφοριών σχετικά με Fleet Agent που έχουν απεγκατασταθεί.

• Εύρεση πληροφοριών σχετικά με Fleet Agent που έχουν απενεργοποιηθεί.

έκδοση Ιουλίου 2021

Native Agent

Ο Native Agent είναι ένα πρόγραμμα παράγοντα του Fleet Management που επιτρέπει στους εκτυπωτές με
δυνατότητα σύνδεσης στο Internet of Things (IoT) να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες Lexmark Cloud Services.

Σημ.: Οι υποστηριζόμενοι εκτυπωτές πρέπει να ενημερωθούν στην πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Υποστηριζόμενα μοντέλα εκτυπωτών” στη σελίδα  28.
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Χρησιμοποιώντας τον Native Agent, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

• Προεγγράψτε τους εκτυπωτές στη και λάβετε κωδικό εγγραφής από τη διαδικτυακή πύλη Fleet
Management.

• Εντοπίστε και εγγράψτε εκτυπωτές.

• Διαχειριστείτε εκτυπωτές, αναπτύξτε διαμορφώσεις και εφαρμογές και ενημερώστε το υλικολογισμικό.

Υποδομή Lexmark Cloud Services

Οι πύλες Fleet Management και Print Management χρησιμοποιούν τις παρακάτω διευθύνσεις URL:

Σημ.: Αν το δίκτυό σας χρησιμοποιεί τείχος προστασίας, πρέπει να προσθέσετε αυτές τις διευθύνσεις URL
στη λίστα αποδεκτών διευθύνσεων.

• Κέντρο δεδομένων Βόρειας Αμερικής

– apis.iss.lexmark.com

– us.iss.lexmark.com

– iss.lexmark.com

– idp.us.iss.lexmark.com

– api.us.iss.lexmark.com

– apis.us.iss.lexmark.com

– lexmarkb2c.b2clogin.com

– prodlexcloudk8s239.iss.lexmark.com

– ccs.lexmark.com

– ccs-cdn.lexmark.com

– prod-lex-cloud-iot.azure-devices.net

– global.azure-devices-provisioning.net

– prodlexcloudk8s19.iss.lexmark.com

– login.microsoftonline.com

– lpm.us.iss.lexmark.com

• Κέντρο δεδομένων Ευρώπης

– apis.iss.lexmark.com

– eu.iss.lexmark.com

– iss.lexmark.com

– idp.eu.iss.lexmark.com

– api.eu.iss.lexmark.com

– apis.eu.iss.lexmark.com

– lexmarkb2ceu.b2clogin.com

– prodwesteulexcloudk8s54.iss.lexmark.com

– ccs.lexmark.com

– ccs-cdn.lexmark.com

– prod-westeu-lex-cloud-iot.azure-devices.net

– prod-lex-cloud-iot.azure-devices.net

– global.azure-devices-provisioning.net

– prodwesteulexcloudk8s199.iss.lexmark.com
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– login.microsoftonline.com

– lpm.eu.iss.lexmark.com

Σημ.: Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να επικοινωνήσει με την πύλη
Cloud Fleet Management μετά από την ανάπτυξη” στη σελίδα  211.

έκδοση Μαΐου 2021

Προσαρμογή αρχικής οθόνης εκτυπωτή
• Διαμορφώστε τη θέση των εικονιδίων εφαρμογών στην αρχική οθόνη του εκτυπωτή. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε “Για να προσαρμόσετε την αρχική οθόνη του εκτυπωτή” στη σελίδα  132.

• Αποκρύψτε τα εικονίδια εφαρμογών από την αρχική οθόνη.

• Διαχειριστείτε τις σελίδες αρχικής οθόνης.

έκδοση Απριλίου 2021

Cloud Fleet Management
• Μπορείτε τώρα να ζητήσετε το MIB (Management Information Base) Walk στην ενότητα Αρχεία
καταγραφής της σελίδας Λεπτομέρειες εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Προβολή
πληροφοριών εκτυπωτή” στη σελίδα  122.

• Οι εκτυπωτές που αναφέρουν στοιχεία μέσω του Fleet Agent περιλαμβάνουν πλέον κενές σελίδες στην
καταμέτρηση των ασπρόμαυρων σελίδων τους.

Cloud Print Management

Μπορείτε πλέον να κάνετε τα εξής:

• Ρύθμιση παραμέτρων για τις πολιτικές της εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Διαμόρφωση
ρυθμίσεων εταιρείας” στη σελίδα  152.

– Ενεργοποιήστε τη σελίδα λήψης συσκευής-πελάτη

– Εμφάνιση της διεύθυνσης e-mail για την υποβολή μέσω e-mail

– Ενεργοποιήστε την αλλαγή του αριθμού αντιγράφων πριν από την απελευθέρωση

– Ενεργοποίηση εκτύπωσης και διατήρηση

• Ορίστε ένα προσαρμοσμένο όνομα για μια ουρά εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Λήψη
του Lexmark Print Management Client” στη σελίδα  165.

• Ρύθμιση Σύνδεση διαχειριστή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό διαχειριστή για τον
έλεγχο ταυτότητας μέσω cloud.

Υποδομή Lexmark Cloud Services

Οι πύλες Fleet Management και Print Management χρησιμοποιούν τις παρακάτω διευθύνσεις URL:
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Σημ.: Αν το δίκτυό σας χρησιμοποιεί τείχος προστασίας, τότε αυτές οι διευθύνσεις URL πρέπει να
προστεθούν στη λίστα αποδεκτών διευθύνσεων.

• Κέντρο δεδομένων Βόρειας Αμερικής

– idp.us.iss.lexmark.com

– api.us.iss.lexmark.com

– apis.us.iss.lexmark.com

– prodlexcloudk8s239.iss.lexmark.com

– ccs.lexmark.com

– ccs-cdn.lexmark.com

– prod-lex-cloud-iot.azure‑devices.net

– prodlexcloudk8s19.iss.lexmark.com

– lpm.us.iss.lexmark.com

• Ευρωπαϊκό κέντρο δεδομένων

– idp.eu.iss.lexmark.com

– api.eu.iss.lexmark.com

– apis.eu.iss.lexmark.com

– prodwesteulexcloudk8s54.iss.lexmark.com

– ccs.lexmark.com

– ccs-cdn.lexmark.com

– prod-westeu-lex-cloud-iot.azure-devices.net

– prodwesteulexcloudk8s199.iss.lexmark.com

– lpm.eu.iss.lexmark.com

Σημ.: Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να επικοινωνήσει με την πύλη
Cloud Fleet Management μετά από την ανάπτυξη” στη σελίδα  211.

εφαρμογή eSF

Οι ακόλουθες εκδόσεις εφαρμογών eSF είναι πλέον διαθέσιμες για ανάπτυξη:

• Για έλεγχο ταυτότητας Cloud:

– e-Task v5 ή μεταγενέστερη έκδοση: 5.6.20

– e-Task v4 ή προγενέστερη έκδοση: 2.6.17

• Για απελευθέρωση εκτύπωσης:

– e-Task v5 ή μεταγενέστερη έκδοση: 5.10.8

– e-Task v4 ή προγενέστερη έκδοση: 2.6.5
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Επισκόπηση

Κατανόηση των Lexmark Cloud Services
Lexmark Το Cloud Services είναι μια πολυλειτουργική και ολοκληρωμένη διαδικτυακή τοποθεσία που βασίζεται
στο cloud, η οποία υποστηρίζει την πρόσβαση, τη ρύθμιση παραμέτρων και τη διαχείριση της λύσης Print
Management. Οι ακόλουθες διαδικτυακές πύλες παρέχουν δυνατότητες που υποστηρίζουν μια ολοκληρωμένη
εμπειρία με το Print Management:

• Account Management—Υποστηρίζει τη διαχείριση των χρηστών και της πρόσβασής τους στο σύστημα.

– Εκχωρήστε εταιρικούς ρόλους.

– Διαχειριστείτε τον έλεγχο πρόσβασης και τις ταυτότητες των χρηστών.

– Εισαγάγετε και καταχωρίστε κάρτες χρηστών.

– Διαμορφώστε δικαιώματα συστήματος.

• Fleet Management—Υποστηρίζει τον εντοπισμό, τη διαμόρφωση και τη διαχείριση εκτυπωτών.

– Ξεκινήστε τον εντοπισμό και την εγγραφή εκτυπωτών.

– Εγγράψτε εκτυπωτές στην τοποθεσία web των Lexmark Cloud Services.

– Διαχειριστείτε και αναπτύξτε διαμορφώσεις σε εκτυπωτές στα περιβάλλοντα Lexmark Cloud Print
Management και Lexmark Cloud Print Management Hybrid.

– Διαμορφώστε τους εκτυπωτές, ώστε να επικοινωνούν συνεχώς με το διακομιστή cloud για ενημερώσεις
διαμόρφωσης και αυτόματη εφαρμογή των αλλαγών στη διαμόρφωση.

– Δημιουργήστε ετικέτες και στη συνέχεια εκχωρήστε τις σε εκτυπωτές.

– Προσαρμόστε την προβολή της λίστας εκτυπωτών.

– Παρακολουθήστε την κατάσταση των αναλώσιμων και τις ειδοποιήσεις του εκτυπωτή.

– Παρακολουθήστε τον αριθμό των σελίδων.

– Ενημερώστε τα επίπεδα υλικολογισμικού του εκτυπωτή.

– Αναπτύξτε εφαρμογές και αρχεία ρυθμίσεων.

– Προσθέστε αρχεία στη βιβλιοθήκη πόρων.

– Στείλτε ειδοποιήσεις στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

– Προσαρμόσετε την αρχική οθόνη του εκτυπωτή.

• Print Management—Υποστηρίζει τη διαχείριση ουρών εκτύπωσης, πληρεξουσίων και ορίων χρήστη.

– Διαχείριση των ουρών εκτύπωσης του Lexmark Cloud Print Management.

– Ανάθεση εργασιών εκτύπωσης.

– Ορισμός και εκχώρηση τμήματος, κέντρου κόστους και ορίων χρήστη.

– Προβολή κατάστασης ορίων χρήστη.

– Διαμορφώστε διατηρήσεις εγγράφων.

– Ρύθμιση παραμέτρων για τις πολιτικές της εταιρείας.

– Διαχείριση των ουρών αναμονής εκτύπωσης του Lexmark Cloud Print Management Hybrid.

– Δημιουργήστε και κατεβάστε πακέτα εγκατάστασης του Lexmark Print Management Client.

– Κάντε λήψη της επέκτασης Lexmark Cloud Print Management for Chrome.
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• Analytics—Υποστηρίζει την υποβολή αναφορών σχετικά με τη χρήση και τη δραστηριότητα του εκτυπωτή.

– Να δημιουργούν αναφορές.

– Εξαγωγή προσαρμοσμένων αναφορών για συγκεκριμένες εταιρείες ή χρήστες.

Αυτό το έγγραφο παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης, χρήσης και αντιμετώπισης
προβλημάτων της τοποθεσίας Web.

Το παρόν έγγραφο προορίζεται για διαχειριστές συνεργατών και διαχειριστές οργανισμών. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες που είναι διαθέσιμες στους χρήστες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης
των Lexmark Cloud Services.
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Ας ξεκινήσουμε

Πρόσβαση στον πίνακα εργαλείων των Lexmark Cloud
Services
1 Από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web, ανάλογα με τη σύμβαση των Lexmark Cloud Services,

μεταβείτε στη διεύθυνση https://na.cloud.lexmark.com ή https://eu.cloud.lexmark.com.

2 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και τον κωδικό πρόσβασης.

Σημ.: Εάν το σύστημα έχει διαμορφωθεί για ομόσπονδη πρόσβαση, θα ανακατευθυνθείτε στη σελίδα
σύνδεσης της εταιρείας σας.

3 Κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση.

Διαθέσιμα πρόσθετα στοιχεία
Ανάλογα με το ρόλο ή τους ρόλους που σας έχουν εκχωρηθεί, εμφανίζονται μία ή περισσότερες κάρτες στον
πίνακα εργαλείων των Lexmark Cloud Services. Αυτές οι κάρτες είναι συνδέσεις προς υπηρεσίες που
περιλαμβάνονται στις διαδικτυακές πύλες των Lexmark Cloud Services, προς αναφορές ή προς άλλες
πληροφορίες.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον πίνακα εργαλείων ή για να ανοίξετε μια διαφορετική πύλη Lexmark Cloud

Services, κάντε κλικ στο  στην πάνω δεξιά γωνία της σελίδας.

Διαχείριση του πίνακα εργαλείων
Ο πίνακας εργαλείων παρέχει γρήγορη πρόσβαση στις διαδικτυακές πύλες και στις κάρτες που περιέχουν
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την κατάσταση. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να προσαρμόσετε έως
και 10 πίνακες εργαλείων και κάθε πίνακας μπορεί να περιέχει έως και 24 κάρτες. Η προβολή του πίνακα
εργαλείων είναι προσαρμόσιμη. Μπορείτε να προσθέσετε, να αποκρύψετε, να μετακινήσετε ή να
μετονομάσετε τις κάρτες.

Οι διαθέσιμες διαδικτυακές πύλες και οι διαθέσιμες κάρτες εξαρτώνται από το ρόλο που σας έχει εκχωρηθεί.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ρόλους, βλ. “Κατανόηση των ρόλων” στη σελίδα  48.

Τα ακόλουθα στιγμιότυπα οθόνης αποτελούν παραδείγματα των πινάκων εργαλείων για τους διαφορετικούς
ρόλους λογαριασμών χρηστών.

Σημ.: Ανανεώστε τις κάρτες κάνοντας κλικ στο εικονίδιο . Οι κάρτες στον πίνακα εργαλείων
ανανεώνονται αυτόματα ανά πέντε λεπτά.
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Οι διαχειριστές εταιρειών μπορούν να προσθέτουν κάρτες που αφορούν ειδικά την εταιρεία, όπως ενεργοί
χρήστες και εκτυπωτές. Μπορούν επίσης να προσθέτουν κάρτες που εμφανίζουν τη χρήση εκτύπωσης που
κάνουν οι ίδιοι και την κατάσταση του Fleet Agent. κατάσταση επικοινωνίας εκτυπωτή και κατάσταση στόλου.
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Οι διαχειριστές συνεργατών μπορούν να προσθέτουν κάρτες που αφορούν ειδικά κάποια συγκεκριμένη
συνεργαζόμενη εταιρεία. Για παράδειγμα, οι κάρτες μπορούν να εμφανίζουν τους κορυφαίους πελάτες με βάση
τη χρήση εκτύπωσης.

Οι χρήστες μπορούν να προβάλλουν τη χρήση εκτυπωτή που κάνουν οι ίδιοι.

Δημιουργία πίνακα

1 Από τον πίνακα εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες.

2 Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία πίνακα εργαλείων.

3 Πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα πίνακα εργαλείων.

4 Κάντε κλικ στη Δημιουργία.

Σημ.: Μπορείτε να δημιουργήσετε έως 10 πίνακες εργαλείων.

Ορισμός προεπιλεγμένου πίνακα

1 Στον πίνακα εργαλείων, κάντε κλικ στο μενού του πίνακα εργαλείων και επιλέξτε τον πίνακα εργαλείων
που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλογή.

2 Πατήστε Ενέργειες > Ορισμός ως προεπιλογή.

3 Πατήστε Ορισμός ως προεπιλογής.

Σημ.: Δεν μπορείτε να διαγράψετε έναν πίνακα εργαλείων που έχει οριστεί ως προεπιλογή.
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Μετονομασία πίνακα εργαλείων

1 Στον πίνακα εργαλείων, κάντε κλικ στο μενού πίνακα εργαλείων και επιλέξτε τον πίνακα εργαλείων που
θέλετε να μετονομάσετε.

2 Πατήστε Ενέργειες > Μετονομασία πίνακα εργαλείων.

3 Πληκτρολογήστε το νέο όνομα του πίνακα εργαλείων.

4 Κάντε κλικ στην επιλογή Μετονομασία.

Διαγραφή πίνακα εργαλείων

1 Στον πίνακα εργαλείων, κάντε κλικ στο μενού πίνακα εργαλείων και επιλέξτε τον πίνακα εργαλείων που
θέλετε να διαγράψετε.

2 Πατήστε Ενέργειες > Διαγραφή πίνακα εργαλείων.

3 Πατήστε Διαγραφή πίνακα εργαλείων.

Διαχείριση καρτών

1 Από τον πίνακα εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες.

2 Δοκιμάστε ένα από τα παρακάτω:

Προσθήκη καρτών

Σημειώσεις:

• Μπορείτε να προσθέσετε έως 24 κάρτες.

• Η προβολή του πίνακα εργαλείων δεν ενημερώνεται αυτόματα όταν ο χρήστης έχει αποκτήσει
πρόσβαση σε μια νέα διαδικτυακή πύλη. Η κάρτα διαδικτυακής πύλης πρέπει να προστεθεί με μη
αυτόματο τρόπο.

α Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη κάρτας.

β Επιλέξτε έναν τύπο κάρτας.

γ Ενημερώστε το όνομα της κάρτας.

δ Αν είστε διαχειριστής συνεργατών, επιλέξτε μια εταιρεία.

ε Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη κάρτας.

Επεξεργασία καρτών

α Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία καρτών.

β Δοκιμάστε ένα από τα παρακάτω:

• Προσθέστε κάρτες.

• Επεξεργαστείτε τις ιδιότητες της κάρτας.

• Μετακινήστε κάρτες.

• Διαγράψτε κάρτες.

Σημ.: Μπορείτε να μεταβείτε σε έναν διαφορετικό πίνακα εργαλείων κατά την επεξεργασία καρτών,
και όλες οι αλλαγές που έγιναν στον πίνακα εργαλείων θα αποθηκευτούν.

γ Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.
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Αλλαγή της προβολής
Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στο μενού Αλλαγή προβολής και επιλέξτε τον αριθμό στηλών.
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Προετοιμασία για διαμόρφωση

λίστα ελέγχων ετοιμότητας για ανάπτυξη

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι:

Διαθέτετε κάποιο από τα παρακάτω προγράμματα περιήγησης στο web για την πρόσβαση στην
τοποθεσία web των Lexmark Cloud Services και στις διαδικτυακές της πύλες:

– Microsoft Edge, έκδοση 99 ή νεότερη

– Mozilla Firefox, έκδοση 98 ή νεότερη

– Google ChromeTM έκδοση 99 ή νεότερη

– Apple Safari, έκδοση 14 ή νεότερη

Διαθέτετε κάποιο από τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα για να εκτελέσετε ή να εγκαταστήσετε
ορισμένες εφαρμογές των Lexmark Cloud Services:

Lexmark Print Management Client

– Windows 10

– Windows 8.1

– macOS έκδοση 10.12 ή μεταγενέστερη

– Ubuntu έκδοση 20.4 ή μεταγενέστερη

Σημ.: Για τους υπολογιστές με λειτουργικά συστήματα Windows, Windows .NET Framework v4.6.2
πρέπει να εγκατασταθεί.

Printer Enrollment Tool

– Windows 11

– Windows 10

– Windows 8.1

– macOS έκδοση 10.12 ή μεταγενέστερη

Σημ.: Για τους υπολογιστές με λειτουργικά συστήματα Windows, Windows .NET Framework v4.6.2
πρέπει να εγκατασταθεί.

Fleet Agent

– Windows Server 2016

– Windows Server 2012 R2

– Windows 11

– Windows 10

– Windows 8.1

– Ubuntu 18.04 LTS

– Debian 10

– Red Hat Enterprise Linux 8
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Σημ.: Επιλέξτε το πρόγραμμα ή τα προγράμματα παραγόντων που ταιριάζουν στο περιβάλλον της
εταιρείας σας και τους εκτυπωτές που θέλετε να διαχειρίζεστε. Για περισσότερες πληροφορίες,
δείτε “Επιλογή παράγοντα” στη σελίδα  89.

Αν χρησιμοποιείτε τον Fleet Agent για να εντοπίσετε και να προσθέσετε εκτυπωτές στην πύλη Fleet
Management, ο διακομιστής πρέπει να έχει τις παρακάτω προδιαγραφές:

– Διπύρηνος επεξεργαστής 1 GHz

– 2 GB RAM ή μεγαλύτερη

– Χωρητικότητα 32 GB ή μεγαλύτερη

Σημ.: Ο Fleet Agent απαιτεί 12 GB χώρου αποθήκευσης.

Οι εκτυπωτές έχουν διαμορφωθεί σωστά, ώστε να μπορούν να εντοπιστούν και να εγγραφούν στο
σύστημα.

– Δεν υπάρχουν σφάλματα που δεν έχουν επιλυθεί, όπως εμπλοκές χαρτιού ή εσφαλμένη
διαμόρφωση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

– Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί σωστά.

– Οι θύρες HTTP και HTTPS είναι ενεργοποιημένες.

– Οι συμβολοσειρές κοινότητας SNMP έχουν διαμορφωθεί σωστά.

– Το υλικολογισμικό του εκτυπωτή είναι στην πιο πρόσφατη έκδοση. Για πληροφορίες σχετικά με την
προβολή της έκδοσης υλικολογισμικού του εκτυπωτή, βλ. “Προβολή έκδοσης υλικολογισμικού του
εκτυπωτή” στη σελίδα  44.

– Οι ρυθμίσεις δικτύου και τείχους προστασίας ή διακομιστή μεσολάβησης στον εκτυπωτή έχουν
διαμορφωθεί σωστά.

– Οι ρυθμίσεις του τείχους προστασίας ή του διακομιστή μεσολάβησης έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα,
ώστε να μπορούν οι εκτυπωτές να επικοινωνούν με τις Lexmark Cloud Services.

Σημειώσεις:

• Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο έγγραφο Οδηγός διαχειριστή του Embedded Web
Server για τον εκτυπωτή.

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίλυση σφαλμάτων εκτυπωτή, ανατρέξτε στον
Οδηγό χρήσης του εκτυπωτή.
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Υποστηριζόμενα μοντέλα εκτυπωτών
Μοντέλα
εκτυπωτών

Cloud Fleet Management Cloud Scan
Management6

Cloud Print
Management

Μέθοδος ελέγχου
ταυτότητας

Cloud
Print
Release

Printer
Agent

Fleet
Agent1

Native
Agent2

Τοπικός
Παράγοντας

Σήμα Αναγνω-
ριστικό
χρήστη

PIN

Lexmark
B2338

x ✔ ✔ x x x x x x x

Lexmark
B2865

x ✔ ✔ ✔ x x x x x x

Lexmark
B3340

x ✔ ✔ ✔ x x x x x x

Lexmark
B3442

x ✔ ✔ ✔ x x x x x x

Lexmark
C21323

✔ ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
C2240

✔ ✔ ✔ ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
C2325

x ✔ ✔ x x x x x x x

Lexmark
C2326

x ✔ ✔ x x x x x x ✔

Lexmark
C3224

x ✔ ✔ ✔ x x x x x x

Lexmark
C3326

x ✔ ✔ ✔ x x x x x x

Lexmark
C3426

x ✔ ✔ ✔ x x x x x x

1 Το Fleet Agent εντοπίζει επίσης εκτυπωτές της Lexmark και τρίτων κατασκευαστών που δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν
τον πίνακα. Σε αυτούς τους εκτυπωτές, υποστηρίζεται μόνο η συλλογή δεδομένων. Ανάλογα με την υλοποίηση της βάσης
πληροφοριών διαχείρισης (MIB), οι εκτυπωτές τρίτων κατασκευαστών μπορεί να έχουν διαφορετικά επίπεδα δυνατοτήτων
συλλογής δεδομένων.
2 Βεβαιωθείτε ότι το υλικολογισμικό είναι ενημερωμένο με την πιο πρόσφατη έκδοση, προτού πραγματοποιήσετε εγγραφή
του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Ενημέρωση υλικολογισμικού εκτυπωτή από τον Embedded Web
Server” στη σελίδα  45.
3 Εάν η διαχείριση αυτών των μοντέλων εκτυπωτή γίνεται μέσω του Fleet Agent, η αποστολή ειδοποιήσεων στον πίνακα
ελέγχου δεν υποστηρίζεται.
4 Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη εφαρμογών και διαμόρφωσης ρυθμίσεων σε αυτά τα μοντέλα εκτυπωτών μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης Fleet Management.
5 Αυτοί οι εκτυπωτές δεν υποστηρίζουν αυτόματη απελευθέρωση εκτύπωσης.
6 Οι εκτυπωτές με eSF έκδοσης 5.0 ή νεότερης και οι εκτυπωτές με eSF έκδοσης 4.0 ή νεότερης απαιτούν ενημερωμένο
υλικολογισμικό για την υποστήριξη του Cloud Scan Management. Για να βρείτε την τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού στον
εκτυπωτή σας, ανατρέξτε στην ενότητα “Προβολή έκδοσης υλικολογισμικού του εκτυπωτή” στη σελίδα  44. Για πληρο-
φορίες σχετικά με την ενημέρωση υλικολογισμικού στον εκτυπωτή σας, ανατρέξτε στην ενότητα “Ενημέρωση υλικολογι-
σμικού εκτυπωτή από τον Embedded Web Server” στη σελίδα  45.
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Μοντέλα
εκτυπωτών

Cloud Fleet Management Cloud Scan
Management6

Cloud Print
Management

Μέθοδος ελέγχου
ταυτότητας

Cloud
Print
Release

Printer
Agent

Fleet
Agent1

Native
Agent2

Τοπικός
Παράγοντας

Σήμα Αναγνω-
ριστικό
χρήστη

PIN

Lexmark
C3426dw

x ✔ ✔ x x x x x x x

Lexmark
C4150

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
C6160

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
C748

✔ ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
C792

✔ ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
C796

✔ ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
C9235

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
C925

✔ ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
C950

✔ ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
CS331

x ✔ ✔ ✔ x x x x x x

Lexmark
CS421

x ✔ ✔ ✔ x x x x x x

Lexmark
CS431

x ✔ ✔ ✔ x x x x x ✔

1 Το Fleet Agent εντοπίζει επίσης εκτυπωτές της Lexmark και τρίτων κατασκευαστών που δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν
τον πίνακα. Σε αυτούς τους εκτυπωτές, υποστηρίζεται μόνο η συλλογή δεδομένων. Ανάλογα με την υλοποίηση της βάσης
πληροφοριών διαχείρισης (MIB), οι εκτυπωτές τρίτων κατασκευαστών μπορεί να έχουν διαφορετικά επίπεδα δυνατοτήτων
συλλογής δεδομένων.
2 Βεβαιωθείτε ότι το υλικολογισμικό είναι ενημερωμένο με την πιο πρόσφατη έκδοση, προτού πραγματοποιήσετε εγγραφή
του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Ενημέρωση υλικολογισμικού εκτυπωτή από τον Embedded Web
Server” στη σελίδα  45.
3 Εάν η διαχείριση αυτών των μοντέλων εκτυπωτή γίνεται μέσω του Fleet Agent, η αποστολή ειδοποιήσεων στον πίνακα
ελέγχου δεν υποστηρίζεται.
4 Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη εφαρμογών και διαμόρφωσης ρυθμίσεων σε αυτά τα μοντέλα εκτυπωτών μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης Fleet Management.
5 Αυτοί οι εκτυπωτές δεν υποστηρίζουν αυτόματη απελευθέρωση εκτύπωσης.
6 Οι εκτυπωτές με eSF έκδοσης 5.0 ή νεότερης και οι εκτυπωτές με eSF έκδοσης 4.0 ή νεότερης απαιτούν ενημερωμένο
υλικολογισμικό για την υποστήριξη του Cloud Scan Management. Για να βρείτε την τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού στον
εκτυπωτή σας, ανατρέξτε στην ενότητα “Προβολή έκδοσης υλικολογισμικού του εκτυπωτή” στη σελίδα  44. Για πληρο-
φορίες σχετικά με την ενημέρωση υλικολογισμικού στον εκτυπωτή σας, ανατρέξτε στην ενότητα “Ενημέρωση υλικολογι-
σμικού εκτυπωτή από τον Embedded Web Server” στη σελίδα  45.
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Μοντέλα
εκτυπωτών

Cloud Fleet Management Cloud Scan
Management6

Cloud Print
Management

Μέθοδος ελέγχου
ταυτότητας

Cloud
Print
Release

Printer
Agent

Fleet
Agent1

Native
Agent2

Τοπικός
Παράγοντας

Σήμα Αναγνω-
ριστικό
χρήστη

PIN

Lexmark
CS431dw

x ✔ ✔ ✔ x x x x x ✔

Lexmark
CS510de,
CS517de3

✔ ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
CS521

x ✔ ✔ ✔ ✔ x x x x x

Lexmark
CS622

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
CS720,
CS725,
CS727,
CS728

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
CS748

✔ ✔ x ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
CS820,
CS827

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
CS921,
CS923,
CS927

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
CS921de

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x ✔ ✔ ✔ x

1 Το Fleet Agent εντοπίζει επίσης εκτυπωτές της Lexmark και τρίτων κατασκευαστών που δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν
τον πίνακα. Σε αυτούς τους εκτυπωτές, υποστηρίζεται μόνο η συλλογή δεδομένων. Ανάλογα με την υλοποίηση της βάσης
πληροφοριών διαχείρισης (MIB), οι εκτυπωτές τρίτων κατασκευαστών μπορεί να έχουν διαφορετικά επίπεδα δυνατοτήτων
συλλογής δεδομένων.
2 Βεβαιωθείτε ότι το υλικολογισμικό είναι ενημερωμένο με την πιο πρόσφατη έκδοση, προτού πραγματοποιήσετε εγγραφή
του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Ενημέρωση υλικολογισμικού εκτυπωτή από τον Embedded Web
Server” στη σελίδα  45.
3 Εάν η διαχείριση αυτών των μοντέλων εκτυπωτή γίνεται μέσω του Fleet Agent, η αποστολή ειδοποιήσεων στον πίνακα
ελέγχου δεν υποστηρίζεται.
4 Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη εφαρμογών και διαμόρφωσης ρυθμίσεων σε αυτά τα μοντέλα εκτυπωτών μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης Fleet Management.
5 Αυτοί οι εκτυπωτές δεν υποστηρίζουν αυτόματη απελευθέρωση εκτύπωσης.
6 Οι εκτυπωτές με eSF έκδοσης 5.0 ή νεότερης και οι εκτυπωτές με eSF έκδοσης 4.0 ή νεότερης απαιτούν ενημερωμένο
υλικολογισμικό για την υποστήριξη του Cloud Scan Management. Για να βρείτε την τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού στον
εκτυπωτή σας, ανατρέξτε στην ενότητα “Προβολή έκδοσης υλικολογισμικού του εκτυπωτή” στη σελίδα  44. Για πληρο-
φορίες σχετικά με την ενημέρωση υλικολογισμικού στον εκτυπωτή σας, ανατρέξτε στην ενότητα “Ενημέρωση υλικολογι-
σμικού εκτυπωτή από τον Embedded Web Server” στη σελίδα  45.
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Lexmark
CS923de

✔ ✔ ✔ ✔ x x ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
CX331

x ✔ ✔ ✔ x x x x x x

Lexmark
CX331adwe

x ✔ ✔ ✔ x x x x x ✔

Lexmark
CX410,
CX4173

✔ ✔ x ✔ x x x x x x

Lexmark
CX421

x ✔ ✔ ✔ x x x x x x

Lexmark
CX431

x ✔ ✔ ✔ x x x x x ✔

Lexmark
CX431adw

x ✔ ✔ ✔ x x ✔ ✔ ✔ ✔

Lexmark
CX510de,
CX517de3

✔ ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
CX522,
CX522de

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

1 Το Fleet Agent εντοπίζει επίσης εκτυπωτές της Lexmark και τρίτων κατασκευαστών που δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν
τον πίνακα. Σε αυτούς τους εκτυπωτές, υποστηρίζεται μόνο η συλλογή δεδομένων. Ανάλογα με την υλοποίηση της βάσης
πληροφοριών διαχείρισης (MIB), οι εκτυπωτές τρίτων κατασκευαστών μπορεί να έχουν διαφορετικά επίπεδα δυνατοτήτων
συλλογής δεδομένων.
2 Βεβαιωθείτε ότι το υλικολογισμικό είναι ενημερωμένο με την πιο πρόσφατη έκδοση, προτού πραγματοποιήσετε εγγραφή
του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Ενημέρωση υλικολογισμικού εκτυπωτή από τον Embedded Web
Server” στη σελίδα  45.
3 Εάν η διαχείριση αυτών των μοντέλων εκτυπωτή γίνεται μέσω του Fleet Agent, η αποστολή ειδοποιήσεων στον πίνακα
ελέγχου δεν υποστηρίζεται.
4 Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη εφαρμογών και διαμόρφωσης ρυθμίσεων σε αυτά τα μοντέλα εκτυπωτών μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης Fleet Management.
5 Αυτοί οι εκτυπωτές δεν υποστηρίζουν αυτόματη απελευθέρωση εκτύπωσης.
6 Οι εκτυπωτές με eSF έκδοσης 5.0 ή νεότερης και οι εκτυπωτές με eSF έκδοσης 4.0 ή νεότερης απαιτούν ενημερωμένο
υλικολογισμικό για την υποστήριξη του Cloud Scan Management. Για να βρείτε την τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού στον
εκτυπωτή σας, ανατρέξτε στην ενότητα “Προβολή έκδοσης υλικολογισμικού του εκτυπωτή” στη σελίδα  44. Για πληρο-
φορίες σχετικά με την ενημέρωση υλικολογισμικού στον εκτυπωτή σας, ανατρέξτε στην ενότητα “Ενημέρωση υλικολογι-
σμικού εκτυπωτή από τον Embedded Web Server” στη σελίδα  45.
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Lexmark
CX622,
CX622ade,
CX625,
CX625ade,
CX625adhe

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
CX725,
CX725ade,
CX727

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
CX730de,
CX735de

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
CX820,
CX820de,
CX825,
CX825de,
CX827,
CX860

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

1 Το Fleet Agent εντοπίζει επίσης εκτυπωτές της Lexmark και τρίτων κατασκευαστών που δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν
τον πίνακα. Σε αυτούς τους εκτυπωτές, υποστηρίζεται μόνο η συλλογή δεδομένων. Ανάλογα με την υλοποίηση της βάσης
πληροφοριών διαχείρισης (MIB), οι εκτυπωτές τρίτων κατασκευαστών μπορεί να έχουν διαφορετικά επίπεδα δυνατοτήτων
συλλογής δεδομένων.
2 Βεβαιωθείτε ότι το υλικολογισμικό είναι ενημερωμένο με την πιο πρόσφατη έκδοση, προτού πραγματοποιήσετε εγγραφή
του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Ενημέρωση υλικολογισμικού εκτυπωτή από τον Embedded Web
Server” στη σελίδα  45.
3 Εάν η διαχείριση αυτών των μοντέλων εκτυπωτή γίνεται μέσω του Fleet Agent, η αποστολή ειδοποιήσεων στον πίνακα
ελέγχου δεν υποστηρίζεται.
4 Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη εφαρμογών και διαμόρφωσης ρυθμίσεων σε αυτά τα μοντέλα εκτυπωτών μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης Fleet Management.
5 Αυτοί οι εκτυπωτές δεν υποστηρίζουν αυτόματη απελευθέρωση εκτύπωσης.
6 Οι εκτυπωτές με eSF έκδοσης 5.0 ή νεότερης και οι εκτυπωτές με eSF έκδοσης 4.0 ή νεότερης απαιτούν ενημερωμένο
υλικολογισμικό για την υποστήριξη του Cloud Scan Management. Για να βρείτε την τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού στον
εκτυπωτή σας, ανατρέξτε στην ενότητα “Προβολή έκδοσης υλικολογισμικού του εκτυπωτή” στη σελίδα  44. Για πληρο-
φορίες σχετικά με την ενημέρωση υλικολογισμικού στον εκτυπωτή σας, ανατρέξτε στην ενότητα “Ενημέρωση υλικολογι-
σμικού εκτυπωτή από τον Embedded Web Server” στη σελίδα  45.
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Lexmark
CX920,
CX920de,
CX921,
CX821de,
CX922,
CX922de,
CX923,
CX923dte,
CX923dxe,
CX924,
CX924dte,
CX924dxe,
CX927

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
M1246

x ✔ ✔ ✔ x x x x x x

Lexmark
M1342

x ✔ ✔ ✔ x x x x x x

Lexmark
M31503

✔ ✔ x ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
M3250

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
M51553

✔ ✔ x ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
M51633

✔ ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

1 Το Fleet Agent εντοπίζει επίσης εκτυπωτές της Lexmark και τρίτων κατασκευαστών που δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν
τον πίνακα. Σε αυτούς τους εκτυπωτές, υποστηρίζεται μόνο η συλλογή δεδομένων. Ανάλογα με την υλοποίηση της βάσης
πληροφοριών διαχείρισης (MIB), οι εκτυπωτές τρίτων κατασκευαστών μπορεί να έχουν διαφορετικά επίπεδα δυνατοτήτων
συλλογής δεδομένων.
2 Βεβαιωθείτε ότι το υλικολογισμικό είναι ενημερωμένο με την πιο πρόσφατη έκδοση, προτού πραγματοποιήσετε εγγραφή
του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Ενημέρωση υλικολογισμικού εκτυπωτή από τον Embedded Web
Server” στη σελίδα  45.
3 Εάν η διαχείριση αυτών των μοντέλων εκτυπωτή γίνεται μέσω του Fleet Agent, η αποστολή ειδοποιήσεων στον πίνακα
ελέγχου δεν υποστηρίζεται.
4 Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη εφαρμογών και διαμόρφωσης ρυθμίσεων σε αυτά τα μοντέλα εκτυπωτών μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης Fleet Management.
5 Αυτοί οι εκτυπωτές δεν υποστηρίζουν αυτόματη απελευθέρωση εκτύπωσης.
6 Οι εκτυπωτές με eSF έκδοσης 5.0 ή νεότερης και οι εκτυπωτές με eSF έκδοσης 4.0 ή νεότερης απαιτούν ενημερωμένο
υλικολογισμικό για την υποστήριξη του Cloud Scan Management. Για να βρείτε την τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού στον
εκτυπωτή σας, ανατρέξτε στην ενότητα “Προβολή έκδοσης υλικολογισμικού του εκτυπωτή” στη σελίδα  44. Για πληρο-
φορίες σχετικά με την ενημέρωση υλικολογισμικού στον εκτυπωτή σας, ανατρέξτε στην ενότητα “Ενημέρωση υλικολογι-
σμικού εκτυπωτή από τον Embedded Web Server” στη σελίδα  45.
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Lexmark
M51703

✔ ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
M5255

✔ ✔ ✔ ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
M5265

✔ ✔ ✔ ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
M5270

✔ ✔ ✔ ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
MS410dn

x ✔ x ✔ x x x x x x

Lexmark
MS510dn

x ✔ x ✔ x x x x x x

Lexmark
MS610dn

x ✔ x ✔ x x x x x x

Lexmark
MS811de

✔ ✔ x ✔ x x x x x x

Lexmark
MS811dn

x ✔ x ✔ x x x x x x

Lexmark
MS911de

✔ ✔ x ✔ x ✔ x x x x

Lexmark
T654dn

x x x x x x x x x x

Lexmark
X544dn

x x x x x x x x x x

1 Το Fleet Agent εντοπίζει επίσης εκτυπωτές της Lexmark και τρίτων κατασκευαστών που δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν
τον πίνακα. Σε αυτούς τους εκτυπωτές, υποστηρίζεται μόνο η συλλογή δεδομένων. Ανάλογα με την υλοποίηση της βάσης
πληροφοριών διαχείρισης (MIB), οι εκτυπωτές τρίτων κατασκευαστών μπορεί να έχουν διαφορετικά επίπεδα δυνατοτήτων
συλλογής δεδομένων.
2 Βεβαιωθείτε ότι το υλικολογισμικό είναι ενημερωμένο με την πιο πρόσφατη έκδοση, προτού πραγματοποιήσετε εγγραφή
του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Ενημέρωση υλικολογισμικού εκτυπωτή από τον Embedded Web
Server” στη σελίδα  45.
3 Εάν η διαχείριση αυτών των μοντέλων εκτυπωτή γίνεται μέσω του Fleet Agent, η αποστολή ειδοποιήσεων στον πίνακα
ελέγχου δεν υποστηρίζεται.
4 Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη εφαρμογών και διαμόρφωσης ρυθμίσεων σε αυτά τα μοντέλα εκτυπωτών μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης Fleet Management.
5 Αυτοί οι εκτυπωτές δεν υποστηρίζουν αυτόματη απελευθέρωση εκτύπωσης.
6 Οι εκτυπωτές με eSF έκδοσης 5.0 ή νεότερης και οι εκτυπωτές με eSF έκδοσης 4.0 ή νεότερης απαιτούν ενημερωμένο
υλικολογισμικό για την υποστήριξη του Cloud Scan Management. Για να βρείτε την τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού στον
εκτυπωτή σας, ανατρέξτε στην ενότητα “Προβολή έκδοσης υλικολογισμικού του εκτυπωτή” στη σελίδα  44. Για πληρο-
φορίες σχετικά με την ενημέρωση υλικολογισμικού στον εκτυπωτή σας, ανατρέξτε στην ενότητα “Ενημέρωση υλικολογι-
σμικού εκτυπωτή από τον Embedded Web Server” στη σελίδα  45.
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Lexmark
MB2236

x ✔ ✔ ✔ x x x x x ✔

Lexmark
MB2236adwe

x ✔ ✔ ✔ x x x x x ✔

Lexmark
MB2338

x ✔ ✔ ✔ x x x x x x

Lexmark
MB2442

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
MB2546

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
MB2650

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
MB2770

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
MB3442

x ✔ ✔ ✔ ✔ x x x x x

Lexmark
MC2535

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
MC2640

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
MC3224

x ✔ ✔ ✔ x x x x x x

Lexmark
MC3224dwe

x ✔ ✔ ✔ x x x x x ✔

1 Το Fleet Agent εντοπίζει επίσης εκτυπωτές της Lexmark και τρίτων κατασκευαστών που δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν
τον πίνακα. Σε αυτούς τους εκτυπωτές, υποστηρίζεται μόνο η συλλογή δεδομένων. Ανάλογα με την υλοποίηση της βάσης
πληροφοριών διαχείρισης (MIB), οι εκτυπωτές τρίτων κατασκευαστών μπορεί να έχουν διαφορετικά επίπεδα δυνατοτήτων
συλλογής δεδομένων.
2 Βεβαιωθείτε ότι το υλικολογισμικό είναι ενημερωμένο με την πιο πρόσφατη έκδοση, προτού πραγματοποιήσετε εγγραφή
του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Ενημέρωση υλικολογισμικού εκτυπωτή από τον Embedded Web
Server” στη σελίδα  45.
3 Εάν η διαχείριση αυτών των μοντέλων εκτυπωτή γίνεται μέσω του Fleet Agent, η αποστολή ειδοποιήσεων στον πίνακα
ελέγχου δεν υποστηρίζεται.
4 Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη εφαρμογών και διαμόρφωσης ρυθμίσεων σε αυτά τα μοντέλα εκτυπωτών μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης Fleet Management.
5 Αυτοί οι εκτυπωτές δεν υποστηρίζουν αυτόματη απελευθέρωση εκτύπωσης.
6 Οι εκτυπωτές με eSF έκδοσης 5.0 ή νεότερης και οι εκτυπωτές με eSF έκδοσης 4.0 ή νεότερης απαιτούν ενημερωμένο
υλικολογισμικό για την υποστήριξη του Cloud Scan Management. Για να βρείτε την τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού στον
εκτυπωτή σας, ανατρέξτε στην ενότητα “Προβολή έκδοσης υλικολογισμικού του εκτυπωτή” στη σελίδα  44. Για πληρο-
φορίες σχετικά με την ενημέρωση υλικολογισμικού στον εκτυπωτή σας, ανατρέξτε στην ενότητα “Ενημέρωση υλικολογι-
σμικού εκτυπωτή από τον Embedded Web Server” στη σελίδα  45.
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Lexmark
MC3224adwe

x ✔ ✔ ✔ x x x x x ✔

Lexmark
MC3224i

x ✔ ✔ ✔ x x x x x ✔

Lexmark
MC3326

x ✔ ✔ ✔ x x x x x x

Lexmark
MC3326adwe

x ✔ ✔ ✔ x x x x x ✔

Lexmark
MC3326i

x ✔ ✔ ✔ x x x x x ✔

Lexmark
MC3426

x ✔ ✔ ✔ x x x x x x

Lexmark
MC3426adw

x ✔ ✔ ✔ x x x x x ✔

Lexmark
MC3426i

x ✔ ✔ ✔ x x x x x ✔

Lexmark
MS331

x ✔ ✔ ✔ x x x x x x

Lexmark
MS421

x ✔ ✔ ✔ x x x x x x

Lexmark
MS431

x ✔ ✔ ✔ x x x x x x

Lexmark
MS521dn

x ✔ ✔ ✔ x x x x x x

1 Το Fleet Agent εντοπίζει επίσης εκτυπωτές της Lexmark και τρίτων κατασκευαστών που δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν
τον πίνακα. Σε αυτούς τους εκτυπωτές, υποστηρίζεται μόνο η συλλογή δεδομένων. Ανάλογα με την υλοποίηση της βάσης
πληροφοριών διαχείρισης (MIB), οι εκτυπωτές τρίτων κατασκευαστών μπορεί να έχουν διαφορετικά επίπεδα δυνατοτήτων
συλλογής δεδομένων.
2 Βεβαιωθείτε ότι το υλικολογισμικό είναι ενημερωμένο με την πιο πρόσφατη έκδοση, προτού πραγματοποιήσετε εγγραφή
του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Ενημέρωση υλικολογισμικού εκτυπωτή από τον Embedded Web
Server” στη σελίδα  45.
3 Εάν η διαχείριση αυτών των μοντέλων εκτυπωτή γίνεται μέσω του Fleet Agent, η αποστολή ειδοποιήσεων στον πίνακα
ελέγχου δεν υποστηρίζεται.
4 Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη εφαρμογών και διαμόρφωσης ρυθμίσεων σε αυτά τα μοντέλα εκτυπωτών μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης Fleet Management.
5 Αυτοί οι εκτυπωτές δεν υποστηρίζουν αυτόματη απελευθέρωση εκτύπωσης.
6 Οι εκτυπωτές με eSF έκδοσης 5.0 ή νεότερης και οι εκτυπωτές με eSF έκδοσης 4.0 ή νεότερης απαιτούν ενημερωμένο
υλικολογισμικό για την υποστήριξη του Cloud Scan Management. Για να βρείτε την τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού στον
εκτυπωτή σας, ανατρέξτε στην ενότητα “Προβολή έκδοσης υλικολογισμικού του εκτυπωτή” στη σελίδα  44. Για πληρο-
φορίες σχετικά με την ενημέρωση υλικολογισμικού στον εκτυπωτή σας, ανατρέξτε στην ενότητα “Ενημέρωση υλικολογι-
σμικού εκτυπωτή από τον Embedded Web Server” στη σελίδα  45.
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Lexmark
MS610de3

✔ ✔ x ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
MS621

x ✔ ✔ ✔ x x x x x x

Lexmark
MS622

✔ ✔ ✔ ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
MS725

x ✔ ✔ ✔ x x ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
MS810de,
MS812de3

✔ ✔ x ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
MS821

x ✔ ✔ ✔ x x x x x x

Lexmark
MS821n,
MS821dn

x ✔ ✔ ✔ x x x x x x

Lexmark
MS823

x ✔ ✔ ✔ x x x x x x

Lexmark
MS823n,
MS823dn

x ✔ ✔ ✔ x x x x x x

Lexmark
MS825

x ✔ ✔ ✔ x x x x x x

Lexmark
MS825dn

x ✔ ✔ ✔ x x x x x x

1 Το Fleet Agent εντοπίζει επίσης εκτυπωτές της Lexmark και τρίτων κατασκευαστών που δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν
τον πίνακα. Σε αυτούς τους εκτυπωτές, υποστηρίζεται μόνο η συλλογή δεδομένων. Ανάλογα με την υλοποίηση της βάσης
πληροφοριών διαχείρισης (MIB), οι εκτυπωτές τρίτων κατασκευαστών μπορεί να έχουν διαφορετικά επίπεδα δυνατοτήτων
συλλογής δεδομένων.
2 Βεβαιωθείτε ότι το υλικολογισμικό είναι ενημερωμένο με την πιο πρόσφατη έκδοση, προτού πραγματοποιήσετε εγγραφή
του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Ενημέρωση υλικολογισμικού εκτυπωτή από τον Embedded Web
Server” στη σελίδα  45.
3 Εάν η διαχείριση αυτών των μοντέλων εκτυπωτή γίνεται μέσω του Fleet Agent, η αποστολή ειδοποιήσεων στον πίνακα
ελέγχου δεν υποστηρίζεται.
4 Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη εφαρμογών και διαμόρφωσης ρυθμίσεων σε αυτά τα μοντέλα εκτυπωτών μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης Fleet Management.
5 Αυτοί οι εκτυπωτές δεν υποστηρίζουν αυτόματη απελευθέρωση εκτύπωσης.
6 Οι εκτυπωτές με eSF έκδοσης 5.0 ή νεότερης και οι εκτυπωτές με eSF έκδοσης 4.0 ή νεότερης απαιτούν ενημερωμένο
υλικολογισμικό για την υποστήριξη του Cloud Scan Management. Για να βρείτε την τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού στον
εκτυπωτή σας, ανατρέξτε στην ενότητα “Προβολή έκδοσης υλικολογισμικού του εκτυπωτή” στη σελίδα  44. Για πληρο-
φορίες σχετικά με την ενημέρωση υλικολογισμικού στον εκτυπωτή σας, ανατρέξτε στην ενότητα “Ενημέρωση υλικολογι-
σμικού εκτυπωτή από τον Embedded Web Server” στη σελίδα  45.
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Lexmark
MS822,
MS826

✔ ✔ ✔ ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
MS911de3

✔ ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
MX331

x ✔ ✔ ✔ x x x x x x

Lexmark
MX331adn

x ✔ ✔ ✔ x x x x x ✔

Lexmark
MX331adw

x ✔ ✔ ✔ x x x x x ✔

Lexmark
MX410de,
MX417de3

✔ ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
MX421

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
MX431

x ✔ ✔ ✔ x x x x x ✔

Lexmark
MX431adn

x ✔ ✔ ✔ x x x x x ✔

Lexmark
MX510de,
MX511de,
MX517de3

✔ ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

1 Το Fleet Agent εντοπίζει επίσης εκτυπωτές της Lexmark και τρίτων κατασκευαστών που δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν
τον πίνακα. Σε αυτούς τους εκτυπωτές, υποστηρίζεται μόνο η συλλογή δεδομένων. Ανάλογα με την υλοποίηση της βάσης
πληροφοριών διαχείρισης (MIB), οι εκτυπωτές τρίτων κατασκευαστών μπορεί να έχουν διαφορετικά επίπεδα δυνατοτήτων
συλλογής δεδομένων.
2 Βεβαιωθείτε ότι το υλικολογισμικό είναι ενημερωμένο με την πιο πρόσφατη έκδοση, προτού πραγματοποιήσετε εγγραφή
του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Ενημέρωση υλικολογισμικού εκτυπωτή από τον Embedded Web
Server” στη σελίδα  45.
3 Εάν η διαχείριση αυτών των μοντέλων εκτυπωτή γίνεται μέσω του Fleet Agent, η αποστολή ειδοποιήσεων στον πίνακα
ελέγχου δεν υποστηρίζεται.
4 Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη εφαρμογών και διαμόρφωσης ρυθμίσεων σε αυτά τα μοντέλα εκτυπωτών μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης Fleet Management.
5 Αυτοί οι εκτυπωτές δεν υποστηρίζουν αυτόματη απελευθέρωση εκτύπωσης.
6 Οι εκτυπωτές με eSF έκδοσης 5.0 ή νεότερης και οι εκτυπωτές με eSF έκδοσης 4.0 ή νεότερης απαιτούν ενημερωμένο
υλικολογισμικό για την υποστήριξη του Cloud Scan Management. Για να βρείτε την τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού στον
εκτυπωτή σας, ανατρέξτε στην ενότητα “Προβολή έκδοσης υλικολογισμικού του εκτυπωτή” στη σελίδα  44. Για πληρο-
φορίες σχετικά με την ενημέρωση υλικολογισμικού στον εκτυπωτή σας, ανατρέξτε στην ενότητα “Ενημέρωση υλικολογι-
σμικού εκτυπωτή από τον Embedded Web Server” στη σελίδα  45.
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Lexmark
MX521de,
MX522

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
MX610de,
MX611de,
MX611dhe,
MX617de3

✔ ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
MX622ade

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
MX6500,
6500

✔ ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
MX710,
MX711,
MX717,
MX7183

✔ ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
MX721,
MX722,
MX725

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
MX810,
MX811,
MX8123

✔ ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

1 Το Fleet Agent εντοπίζει επίσης εκτυπωτές της Lexmark και τρίτων κατασκευαστών που δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν
τον πίνακα. Σε αυτούς τους εκτυπωτές, υποστηρίζεται μόνο η συλλογή δεδομένων. Ανάλογα με την υλοποίηση της βάσης
πληροφοριών διαχείρισης (MIB), οι εκτυπωτές τρίτων κατασκευαστών μπορεί να έχουν διαφορετικά επίπεδα δυνατοτήτων
συλλογής δεδομένων.
2 Βεβαιωθείτε ότι το υλικολογισμικό είναι ενημερωμένο με την πιο πρόσφατη έκδοση, προτού πραγματοποιήσετε εγγραφή
του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Ενημέρωση υλικολογισμικού εκτυπωτή από τον Embedded Web
Server” στη σελίδα  45.
3 Εάν η διαχείριση αυτών των μοντέλων εκτυπωτή γίνεται μέσω του Fleet Agent, η αποστολή ειδοποιήσεων στον πίνακα
ελέγχου δεν υποστηρίζεται.
4 Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη εφαρμογών και διαμόρφωσης ρυθμίσεων σε αυτά τα μοντέλα εκτυπωτών μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης Fleet Management.
5 Αυτοί οι εκτυπωτές δεν υποστηρίζουν αυτόματη απελευθέρωση εκτύπωσης.
6 Οι εκτυπωτές με eSF έκδοσης 5.0 ή νεότερης και οι εκτυπωτές με eSF έκδοσης 4.0 ή νεότερης απαιτούν ενημερωμένο
υλικολογισμικό για την υποστήριξη του Cloud Scan Management. Για να βρείτε την τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού στον
εκτυπωτή σας, ανατρέξτε στην ενότητα “Προβολή έκδοσης υλικολογισμικού του εκτυπωτή” στη σελίδα  44. Για πληρο-
φορίες σχετικά με την ενημέρωση υλικολογισμικού στον εκτυπωτή σας, ανατρέξτε στην ενότητα “Ενημέρωση υλικολογι-
σμικού εκτυπωτή από τον Embedded Web Server” στη σελίδα  45.
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Lexmark
MX822,
MX826

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
MX910de,
MX911,
MX912 3

✔ ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
T656,
TS6564,5

x x x ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
X548

✔ ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
X651, X652,
X654, X656,
X6584,5

x ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
X734, X736,
X7384,5

x ✔ x ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
X746, X748

✔ ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
X792

✔ ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
X860, X862,
X8644,5

x ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

1 Το Fleet Agent εντοπίζει επίσης εκτυπωτές της Lexmark και τρίτων κατασκευαστών που δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν
τον πίνακα. Σε αυτούς τους εκτυπωτές, υποστηρίζεται μόνο η συλλογή δεδομένων. Ανάλογα με την υλοποίηση της βάσης
πληροφοριών διαχείρισης (MIB), οι εκτυπωτές τρίτων κατασκευαστών μπορεί να έχουν διαφορετικά επίπεδα δυνατοτήτων
συλλογής δεδομένων.
2 Βεβαιωθείτε ότι το υλικολογισμικό είναι ενημερωμένο με την πιο πρόσφατη έκδοση, προτού πραγματοποιήσετε εγγραφή
του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Ενημέρωση υλικολογισμικού εκτυπωτή από τον Embedded Web
Server” στη σελίδα  45.
3 Εάν η διαχείριση αυτών των μοντέλων εκτυπωτή γίνεται μέσω του Fleet Agent, η αποστολή ειδοποιήσεων στον πίνακα
ελέγχου δεν υποστηρίζεται.
4 Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη εφαρμογών και διαμόρφωσης ρυθμίσεων σε αυτά τα μοντέλα εκτυπωτών μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης Fleet Management.
5 Αυτοί οι εκτυπωτές δεν υποστηρίζουν αυτόματη απελευθέρωση εκτύπωσης.
6 Οι εκτυπωτές με eSF έκδοσης 5.0 ή νεότερης και οι εκτυπωτές με eSF έκδοσης 4.0 ή νεότερης απαιτούν ενημερωμένο
υλικολογισμικό για την υποστήριξη του Cloud Scan Management. Για να βρείτε την τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού στον
εκτυπωτή σας, ανατρέξτε στην ενότητα “Προβολή έκδοσης υλικολογισμικού του εκτυπωτή” στη σελίδα  44. Για πληρο-
φορίες σχετικά με την ενημέρωση υλικολογισμικού στον εκτυπωτή σας, ανατρέξτε στην ενότητα “Ενημέρωση υλικολογι-
σμικού εκτυπωτή από τον Embedded Web Server” στη σελίδα  45.
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Lexmark
X9255

✔ ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
X950, X952,
X954

✔ ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
XC21323

✔ ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
XC2235,
XC2240

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
XC2326

x ✔ ✔ ✔ x x x x x ✔

Lexmark
XC4140,
XC4150

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
XC4143

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x x x x

Lexmark
XC4240

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
XC6152,
XC6153

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
XC6153de

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

1 Το Fleet Agent εντοπίζει επίσης εκτυπωτές της Lexmark και τρίτων κατασκευαστών που δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν
τον πίνακα. Σε αυτούς τους εκτυπωτές, υποστηρίζεται μόνο η συλλογή δεδομένων. Ανάλογα με την υλοποίηση της βάσης
πληροφοριών διαχείρισης (MIB), οι εκτυπωτές τρίτων κατασκευαστών μπορεί να έχουν διαφορετικά επίπεδα δυνατοτήτων
συλλογής δεδομένων.
2 Βεβαιωθείτε ότι το υλικολογισμικό είναι ενημερωμένο με την πιο πρόσφατη έκδοση, προτού πραγματοποιήσετε εγγραφή
του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Ενημέρωση υλικολογισμικού εκτυπωτή από τον Embedded Web
Server” στη σελίδα  45.
3 Εάν η διαχείριση αυτών των μοντέλων εκτυπωτή γίνεται μέσω του Fleet Agent, η αποστολή ειδοποιήσεων στον πίνακα
ελέγχου δεν υποστηρίζεται.
4 Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη εφαρμογών και διαμόρφωσης ρυθμίσεων σε αυτά τα μοντέλα εκτυπωτών μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης Fleet Management.
5 Αυτοί οι εκτυπωτές δεν υποστηρίζουν αυτόματη απελευθέρωση εκτύπωσης.
6 Οι εκτυπωτές με eSF έκδοσης 5.0 ή νεότερης και οι εκτυπωτές με eSF έκδοσης 4.0 ή νεότερης απαιτούν ενημερωμένο
υλικολογισμικό για την υποστήριξη του Cloud Scan Management. Για να βρείτε την τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού στον
εκτυπωτή σας, ανατρέξτε στην ενότητα “Προβολή έκδοσης υλικολογισμικού του εκτυπωτή” στη σελίδα  44. Για πληρο-
φορίες σχετικά με την ενημέρωση υλικολογισμικού στον εκτυπωτή σας, ανατρέξτε στην ενότητα “Ενημέρωση υλικολογι-
σμικού εκτυπωτή από τον Embedded Web Server” στη σελίδα  45.
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Lexmark
XC8155,
XC8160,
XC8163

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
XC9225,
XC9235

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
XC9245,
XC9255,
XC9265

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
XM1140,
XM11453

✔ ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
XM1242,
XM1246

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
XM1342

x ✔ ✔ ✔ ✔ x x x x ✔

Lexmark
XM31503

✔ ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
XM3250

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
XM5163,
XM51703

✔ ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

1 Το Fleet Agent εντοπίζει επίσης εκτυπωτές της Lexmark και τρίτων κατασκευαστών που δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν
τον πίνακα. Σε αυτούς τους εκτυπωτές, υποστηρίζεται μόνο η συλλογή δεδομένων. Ανάλογα με την υλοποίηση της βάσης
πληροφοριών διαχείρισης (MIB), οι εκτυπωτές τρίτων κατασκευαστών μπορεί να έχουν διαφορετικά επίπεδα δυνατοτήτων
συλλογής δεδομένων.
2 Βεβαιωθείτε ότι το υλικολογισμικό είναι ενημερωμένο με την πιο πρόσφατη έκδοση, προτού πραγματοποιήσετε εγγραφή
του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Ενημέρωση υλικολογισμικού εκτυπωτή από τον Embedded Web
Server” στη σελίδα  45.
3 Εάν η διαχείριση αυτών των μοντέλων εκτυπωτή γίνεται μέσω του Fleet Agent, η αποστολή ειδοποιήσεων στον πίνακα
ελέγχου δεν υποστηρίζεται.
4 Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη εφαρμογών και διαμόρφωσης ρυθμίσεων σε αυτά τα μοντέλα εκτυπωτών μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης Fleet Management.
5 Αυτοί οι εκτυπωτές δεν υποστηρίζουν αυτόματη απελευθέρωση εκτύπωσης.
6 Οι εκτυπωτές με eSF έκδοσης 5.0 ή νεότερης και οι εκτυπωτές με eSF έκδοσης 4.0 ή νεότερης απαιτούν ενημερωμένο
υλικολογισμικό για την υποστήριξη του Cloud Scan Management. Για να βρείτε την τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού στον
εκτυπωτή σας, ανατρέξτε στην ενότητα “Προβολή έκδοσης υλικολογισμικού του εκτυπωτή” στη σελίδα  44. Για πληρο-
φορίες σχετικά με την ενημέρωση υλικολογισμικού στον εκτυπωτή σας, ανατρέξτε στην ενότητα “Ενημέρωση υλικολογι-
σμικού εκτυπωτή από τον Embedded Web Server” στη σελίδα  45.

Προετοιμασία για διαμόρφωση 42



Μοντέλα
εκτυπωτών

Cloud Fleet Management Cloud Scan
Management6

Cloud Print
Management

Μέθοδος ελέγχου
ταυτότητας

Cloud
Print
Release

Printer
Agent

Fleet
Agent1

Native
Agent2

Τοπικός
Παράγοντας

Σήμα Αναγνω-
ριστικό
χρήστη

PIN

Lexmark
XM5263,
XM52703

✔ ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
XM5365,
XM5370

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
XM7155,
XM7162,
XM7163,
XM71703

✔ ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
XM7263,
XM72703

✔ ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
XM7355,
XM7370

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
XM7355b

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
XM91453

✔ ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
XM9155,
XM91653

✔ ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x

1 Το Fleet Agent εντοπίζει επίσης εκτυπωτές της Lexmark και τρίτων κατασκευαστών που δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν
τον πίνακα. Σε αυτούς τους εκτυπωτές, υποστηρίζεται μόνο η συλλογή δεδομένων. Ανάλογα με την υλοποίηση της βάσης
πληροφοριών διαχείρισης (MIB), οι εκτυπωτές τρίτων κατασκευαστών μπορεί να έχουν διαφορετικά επίπεδα δυνατοτήτων
συλλογής δεδομένων.
2 Βεβαιωθείτε ότι το υλικολογισμικό είναι ενημερωμένο με την πιο πρόσφατη έκδοση, προτού πραγματοποιήσετε εγγραφή
του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Ενημέρωση υλικολογισμικού εκτυπωτή από τον Embedded Web
Server” στη σελίδα  45.
3 Εάν η διαχείριση αυτών των μοντέλων εκτυπωτή γίνεται μέσω του Fleet Agent, η αποστολή ειδοποιήσεων στον πίνακα
ελέγχου δεν υποστηρίζεται.
4 Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη εφαρμογών και διαμόρφωσης ρυθμίσεων σε αυτά τα μοντέλα εκτυπωτών μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης Fleet Management.
5 Αυτοί οι εκτυπωτές δεν υποστηρίζουν αυτόματη απελευθέρωση εκτύπωσης.
6 Οι εκτυπωτές με eSF έκδοσης 5.0 ή νεότερης και οι εκτυπωτές με eSF έκδοσης 4.0 ή νεότερης απαιτούν ενημερωμένο
υλικολογισμικό για την υποστήριξη του Cloud Scan Management. Για να βρείτε την τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού στον
εκτυπωτή σας, ανατρέξτε στην ενότητα “Προβολή έκδοσης υλικολογισμικού του εκτυπωτή” στη σελίδα  44. Για πληρο-
φορίες σχετικά με την ενημέρωση υλικολογισμικού στον εκτυπωτή σας, ανατρέξτε στην ενότητα “Ενημέρωση υλικολογι-
σμικού εκτυπωτή από τον Embedded Web Server” στη σελίδα  45.
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Μοντέλα
εκτυπωτών

Cloud Fleet Management Cloud Scan
Management6

Cloud Print
Management

Μέθοδος ελέγχου
ταυτότητας

Cloud
Print
Release

Printer
Agent

Fleet
Agent1

Native
Agent2

Τοπικός
Παράγοντας

Σήμα Αναγνω-
ριστικό
χρήστη

PIN

Lexmark
XS651,
XS652,
XS654,
XS656,
XS658

x x x ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
XS748

✔ x x ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
XS796

✔ x x ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
XS860,
XS862,
XS864

x x x ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
XS925

✔ x x ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ x

Lexmark
XS950,
XS955

✔ x x ✔ x ✔ ✔ ✔ ✔ x

1 Το Fleet Agent εντοπίζει επίσης εκτυπωτές της Lexmark και τρίτων κατασκευαστών που δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν
τον πίνακα. Σε αυτούς τους εκτυπωτές, υποστηρίζεται μόνο η συλλογή δεδομένων. Ανάλογα με την υλοποίηση της βάσης
πληροφοριών διαχείρισης (MIB), οι εκτυπωτές τρίτων κατασκευαστών μπορεί να έχουν διαφορετικά επίπεδα δυνατοτήτων
συλλογής δεδομένων.
2 Βεβαιωθείτε ότι το υλικολογισμικό είναι ενημερωμένο με την πιο πρόσφατη έκδοση, προτού πραγματοποιήσετε εγγραφή
του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Ενημέρωση υλικολογισμικού εκτυπωτή από τον Embedded Web
Server” στη σελίδα  45.
3 Εάν η διαχείριση αυτών των μοντέλων εκτυπωτή γίνεται μέσω του Fleet Agent, η αποστολή ειδοποιήσεων στον πίνακα
ελέγχου δεν υποστηρίζεται.
4 Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη εφαρμογών και διαμόρφωσης ρυθμίσεων σε αυτά τα μοντέλα εκτυπωτών μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης Fleet Management.
5 Αυτοί οι εκτυπωτές δεν υποστηρίζουν αυτόματη απελευθέρωση εκτύπωσης.
6 Οι εκτυπωτές με eSF έκδοσης 5.0 ή νεότερης και οι εκτυπωτές με eSF έκδοσης 4.0 ή νεότερης απαιτούν ενημερωμένο
υλικολογισμικό για την υποστήριξη του Cloud Scan Management. Για να βρείτε την τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού στον
εκτυπωτή σας, ανατρέξτε στην ενότητα “Προβολή έκδοσης υλικολογισμικού του εκτυπωτή” στη σελίδα  44. Για πληρο-
φορίες σχετικά με την ενημέρωση υλικολογισμικού στον εκτυπωτή σας, ανατρέξτε στην ενότητα “Ενημέρωση υλικολογι-
σμικού εκτυπωτή από τον Embedded Web Server” στη σελίδα  45.

Προβολή έκδοσης υλικολογισμικού του εκτυπωτή
1 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ΙΡ του εκτυπωτή στο

πεδίο διευθύνσεων.
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Σημειώσεις:

• Δείτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στην αρχική οθόνη του εκτυπωτή. Η διεύθυνση IP εμφανίζεται
ως τέσσερα σύνολα αριθμών που χωρίζονται με τελείες, όπως 123.123.123.123.

• Αν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης, απενεργοποιήστε τον προσωρινά για να φορτωθεί
σωστά η ιστοσελίδα.

2 Κάντε κλικ στις επιλογές Ρυθμίσεις > Αναφορές > Συσκευή > Πληροφορίες συσκευής.

3 Σημειώστε την τιμή Kernel.

Για παράδειγμα, MXTGM.075.015, όπου 075.015 είναι η έκδοση υλικολογισμικού.

Ενημέρωση υλικολογισμικού εκτυπωτή από τον
Embedded Web Server
Ανάλογα με την έκδοση του υλικολογισμικού, ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε το υλικολογισμικό πριν κάνετε
την εγγραφή του εκτυπωτή.

1 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ΙΡ του εκτυπωτή στο
πεδίο διευθύνσεων.

Σημειώσεις:

• Δείτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στην αρχική οθόνη του εκτυπωτή. Η διεύθυνση IP εμφανίζεται
ως τέσσερα σύνολα αριθμών που χωρίζονται με τελείες, όπως 123.123.123.123.

• Αν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης, απενεργοποιήστε τον προσωρινά για να φορτωθεί
σωστά η ιστοσελίδα.

2 Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Συσκευή > Ενημέρωση υλικολογισμικού.

3 Κάντε ένα από τα εξής:

• Κάντε κλικ στις επιλογές Έλεγχος για ενημερώσεις > Συμφωνώ, έναρξη ενημέρωσης.

• Αποστείλετε το αρχείο flash.

Σημ.: Για να λάβετε το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό, μεταβείτε στη διεύθυνση
www.lexmark.com/downloads και κατόπιν αναζητήστε το μοντέλο του εκτυπωτή σας.

α Μεταβείτε στο αρχείο flash.

Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι έχετε εξαγάγει το αρχείο ZIP του υλικολογισμικού.
β Κάντε κλικ στις επιλογές Αποστολή > Έναρξη.

Προβολή της έκδοσης ενσωματωμένου πλαισίου
λύσεων (eSF)
Το ενσωματωμένο πλαίσιο λύσεων (eSF) καθορίζει και προσδιορίζει την αρχιτεκτονική του λογισμικού για κάθε
γενιά εκτυπωτών με οθόνη αφής. Η περιήγηση στις εφαρμογές, οι διαμορφώσεις, τα χαρακτηριστικά και οι
δυνατότητες είναι διαφορετικές στις διάφορες εκδόσεις του eSF.

1 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ΙΡ του εκτυπωτή στο
πεδίο διευθύνσεων.
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Σημειώσεις:

• Δείτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στην αρχική οθόνη του εκτυπωτή. Η διεύθυνση IP εμφανίζεται
ως τέσσερα σύνολα αριθμών που χωρίζονται με τελείες, όπως 123.123.123.123.

• Αν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης, απενεργοποιήστε τον προσωρινά για να φορτωθεί
σωστά η ιστοσελίδα.

2 Ανάλογα με το μοντέλο του εκτυπωτή σας, κάντε ένα από τα εξής:

α Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις > Αναφορές > Συσκευή > Πληροφορίες συσκευής. Λάβετε
υπόψη την τιμή Embedded Solutions.

β Κάντε κλικ στην επιλογή Αναφορές > Συσκευή και, στη συνέχεια, από την ενότητα Embedded
Solutions, σημειώστε την τιμή της παραμέτρου Πλαίσιο.
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Account Management

Επισκόπηση
Χρησιμοποιήστε τη διαδικτυακή πύλη Account Management για τη δημιουργία εταιρειών, την οργάνωση και
τη διαχείριση των χρηστών εντός της εταιρείας, καθώς και των δυνατοτήτων στις οποίες έχουν δικαίωμα
πρόσβασης. Η διαδικτυακή πύλη σάς επιτρέπει επίσης να καταχωρείτε και να διαχειρίζεστε σήματα, κωδικούς
πρόσβασης και PIN για μη ομόσπονδες εταιρείες. Για μια εταιρεία που είναι ομόσπονδη με μια ξεχωριστή
υπηρεσία παροχής ταυτοτήτων, η διαδικτυακή πύλη σάς επιτρέπει να διαμορφώσετε μια υπηρεσία παροχής
ελέγχου ταυτότητας.

Μέσω της διαδικτυακής πύλης Account Management, μπορείτε να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε τα
εξής:

• Εταιρεία—Αντιπροσωπεύει το συνολικό λογαριασμό για ένα συγκεκριμένο πελάτη. Η διαχείριση
ορισμένων από τις δυνατότητες της τοποθεσίας των Lexmark Cloud Services μπορεί να γίνεται σε εταιρικό
επίπεδο. Μόνο ένας διαχειριστής συνεργατών μπορεί να δημιουργήσει μια εταιρεία. Πρέπει να έχει οριστεί
διαχειριστής εταιρείας για τη διαχείριση της εταιρείας και των χρηστών της.

• Ομάδα—Μια συλλογή από χρήστες των οποίων η διαχείριση μπορεί να γίνεται με ένα κοινό σύνολο ρόλων
ή δικαιωμάτων.

• Ομάδα πρόσβασης σε θυγατρικές εταιρείες—Μια ομάδα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
διαχείριση μιας εταιρείας που διαθέτει πολλές θυγατρικές εταιρείες. Τα μέλη αυτής της ομάδας έχουν
πρόσβαση σε όλες τις θυγατρικές εταιρείες με βάση τους ρόλους που έχουν εκχωρηθεί στην ομάδα.

• Χρήστης—Ένα άτομο που έχει πρόσβαση στην τοποθεσία των Lexmark Cloud Services. Τα δικαιώματα
διαφέρουν ανάμεσα στους ρόλους, όπως π.χ. ανάμεσα σε έναν απλό χρήστη και στον διαχειριστή μιας
εταιρείας με πλήρη δικαιώματα διαχειριστή. Κάθε χρήστης είναι μέλος μιας συγκεκριμένης εταιρείας. Ο
χρήστης μπορεί επίσης να ανήκει σε μία ή περισσότερες ομάδες.

Η διαχείριση της πρόσβασης στις λειτουργίες της τοποθεσίας Web πραγματοποιείται μέσω της εκχώρησης
ρόλων ή δικαιωμάτων. Οι ρόλοι μπορούν να εκχωρηθούν σε επίπεδο εταιρείας, ομάδας ή μεμονωμένου
χρήστη. Ο διαχειριστής της εταιρείας είναι υπεύθυνος για τον προσδιορισμό των ρόλων που θα εκχωρήσει
και το επίπεδό τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ρόλους, βλ. “Κατανόηση των ρόλων” στη
σελίδα  48.

Κατανόηση των χρηστών των Lexmark Cloud Services
• Διαχειριστές συνεργατών—Είναι αρμόδιοι για τη ρύθμιση του περιβάλλοντος του πελάτη. Οι διαχειριστές
συνεργατών μπορούν να δημιουργήσουν εταιρείες που αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένους πελάτες.

Οι διαχειριστές συνεργατών μπορούν να κάνουν τα εξής:

– Να δημιουργούν εταιρείες πελατών.

– Να διαγράφουν εταιρείες πελατών.

– Να δημιουργούν αναφορές.

• Διαχειριστές εταιρείας—Είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των εκτυπωτών και την πρόσβαση των χρηστών
στο Lexmark Cloud Services. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι με αυτόν το ρόλο έχουν τεχνικές γνώσεις, όπως
για παράδειγμα οι διαχειριστές συστήματος ή οι επαγγελματίες πληροφορικής.

Οι διαχειριστές εταιρείας μπορούν να κάνουν τα εξής:

– Να διαχειρίζονται την εταιρεία και τους χρήστες της.

– Να διαχειρίζονται τους ρόλους χρηστών εντός της εταιρείας.

– Να διαχειρίζονται τους εκτυπωτές εντός της εταιρείας.
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– Να διαμορφώνουν υπηρεσίες παροχής ελέγχου ταυτότητας.

– Να ρυθμίζουν τις απαιτήσεις κωδικού πρόσβασης της εταιρείας.

– Ρύθμιση της σύνδεσης στον εκτυπωτή.

– Να διαχειρίζονται διαμορφώσεις.

– Να δημιουργούν αναφορές.

• Χρήστες—Έχουν πρόσβαση στις Lexmark Cloud Services και μπορούν να χρησιμοποιούν τις
δυνατότητες των διαδικτυακών πυλών Print Management και Analytics. Αυτοί οι χρήστες δεν έχουν
δικαιώματα διαχειριστή.

Πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη Account
Management
Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό, μεταβείτε στις Lexmark Cloud Services και κάντε ένα από τα
εξής:

• Από τον πίνακα εργαλείων, κάντε κλικ στην κάρτα Account Management.

Σημ.: Αν η κάρτα δεν είναι διαθέσιμη στον πίνακα εργαλείων, στη συνέχεια προσθέστε την κάρτα. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Διαχείριση του πίνακα εργαλείων” στη σελίδα  21.

• Στην τρέχουσα διαδικτυακή πύλη, κάντε κλικ στο  στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας και κάντε κλικ
στην επιλογή Account Management.

Κατανόηση των ρόλων
Οι ρόλοι χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία δικαιωμάτων διαχείρισης και τη διαχείριση της πρόσβασης σε
συγκεκριμένες λειτουργίες της τοποθεσίας Web. Οι ρόλοι μπορούν να εκχωρηθούν σε επίπεδο εταιρείας,
ομάδας ή χρήστη.

Ρόλοι συστήματος

Οι ρόλοι του συστήματος είναι προκαθορισμένοι.

• Κέντρο βοήθειας—Προβολή χρηστών, σημάτων, ομάδων, εφαρμογών και πληροφοριών για την εταιρεία.

• Organization Administrator—Διαχείριση της εταιρείας και των χρηστών της.

• Partner Administrator—Διαχειριστείτε εταιρείες πελατών και τους χρήστες τους.

Σημ.: Είναι ένας ειδικός ρόλος για μεταπωλητές της Lexmark που δημιουργούν θυγατρικές εταιρείες. Οι
Partner Administrator μπορούν να διαχειρίζονται τις θυγατρικές εταιρείες που έχουν δημιουργήσει υπό
τη γονική τους εταιρεία. Μπορείτε να εκχωρήσετε αυτόν το ρόλο μόνο σε μέλη Ομάδας πρόσβασης σε
θυγατρικές εταιρείες.

• User—Προβολή και διαχείριση του δικού σας λογαριασμού. Αυτός ο ρόλος είναι ο προεπιλεγμένος ρόλος.

• User Administrator—Διαχείριση των χρηστών που ανήκουν στην εταιρεία.

Σημ.: Ο User Administrator μπορεί να προβάλλει και να δημιουργεί χρήστες, ομάδες και σήματα, αλλά
μπορεί να προβάλλει πληροφορίες μόνο για την εταιρεία.

Account Management 48



Προσαρμοσμένοι ρόλοι

Οι προσαρμοσμένοι ρόλοι επιτρέπουν στους αντίστοιχους χρήστες να εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες.

• File Service Administrator—Πρόσβαση στο σύστημα διαχείρισης αρχείων όταν συνδυάζεται με το
ρόλο Fleet Management Administrator.

Σημ.: Αυτός ο ρόλος απαιτείται για τη λήψη των αρχείων καταγραφής συμβάντων του εκτυπωτή που
έχουν ζητούνται από τη διαδικτυακή πύλη Fleet Management.

• Fleet Management Administrator—Εντοπισμός, εγγραφή, διαχείριση και ανάπτυξη διαμορφώσεων σε
εκτυπωτές.

• Fleet Management Reporting Analyst—Έχει πρόσβαση μόνο στα δεδομένα αναφορών του Fleet
Management.

• Διαχειριστής Hybrid Print Management—Διαχείριση ρυθμίσεων εταιρείας στο Hybrid Print
Management.

Ο διαχειριστής μπορεί να εκτελεί τις παρακάτω λειτουργίες στη διαδικτυακή πύλη Print Management:

– Διαχείριση της ουράς εκτύπωσης άλλων χρηστών.

– Καθορισμός ορίων για μεμονωμένους χρήστες και ομάδες χρηστών.

– Τροποποίηση των ρυθμίσεων για τη διατήρηση εγγράφων και άλλων ρυθμίσεων για τις εκτυπώσεις
από την εταιρεία.

– Δημιουργία και λήψη προεπιλεγμένων και προσαρμοσμένων πακέτων Lexmark Print Management
Client και ενιαίου προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης.

• Χρήστης Hybrid Print Management—Προβολή και διαχείριση των δικών του εργασιών εκτύπωσης.
Αυτός ο ρόλος είναι ο βασικός ρόλος χρήστη για το Hybrid Print Management.

• MSA System Management Administrator—Διαχείριση συστήματος MSA.

• MSA System Management User—Προβολή των βασικών μετρικών στοιχείων και των δεδομένων
λειτουργίας του συστήματος.

• Διαχειριστής Print Release Management—Διαχείριση ρυθμίσεων εταιρείας στο Cloud Print
Management.

Ο διαχειριστής μπορεί να εκτελεί τις παρακάτω λειτουργίες στη διαδικτυακή πύλη Print Management:

– Διαχείριση της ουράς εκτύπωσης άλλων χρηστών.

– Ορισμό πληρεξούσιων.

– Ορισμό ορίων για μεμονωμένους χρήστες και ομάδες χρηστών.

– Τροποποίηση των ρυθμίσεων για τη διατήρηση εγγράφων και άλλων ρυθμίσεων για τις εκτυπώσεις
από την εταιρεία.

– Δημιουργία και λήψη προεπιλεγμένων και προσαρμοσμένων πακέτων Lexmark Print Management
Client και ενιαίου προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης.

• Αναλυτής αναφορών Print Release Management—Έχει πρόσβαση μόνο στα δεδομένα αναφορών
του Cloud Print Management.

• Χρήστης Print Release Management—Υποβολή, προβολή και διαχείριση των δικών του εργασιών
εκτύπωσης. Αυτός ο ρόλος είναι ο βασικός ρόλος χρήστη για το Cloud Print Management.

Σημ.: Ο ρόλος αυτός πρέπει να εκχωρείται σε κάθε χρήστη που χρειάζεται πρόσβαση στις βασικές
λειτουργίες του Print Release. Οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται τη δική τους ουρά εκτύπωσης και
να μεταβιβάζουν τις δικές τους εργασίες εκτύπωσης σε άλλους χρήστες. Εάν το επιτρέπουν οι ρυθμίσεις
για την εταιρεία, οι χρήστες μπορούν επίσης να κάνουν λήψη των προεπιλεγμένων πακέτων
προγραμμάτων οδήγησης εκτύπωσης.
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Διαχειριστής εταιρείας

Διαχείριση της εταιρείας
Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τις απαιτούμενες εργασίες που πρέπει να εκτελέσει ο διαχειριστής εταιρείας κατά
τη σύσταση της εταιρείας για πρώτη φορά.

1 Εκχώρηση εταιρικών ρόλων.

Όλοι οι χρήστες στην εταιρεία αναλαμβάνουν τους ρόλους που έχουν ανατεθεί σε επίπεδο εταιρείας.
Ανάθεση μόνο των ρόλων που εφαρμόζονται σε επίπεδο τελικού χρήστη, όπως ο ρόλος Print Release
Management User. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ρόλους, βλ. “Κατανόηση των ρόλων”
στη σελίδα  48.

2 Για μια εταιρεία που έχει πολλές θυγατρικές εταιρείες, δημιουργήσετε μια Ομάδα πρόσβασης σε θυγατρικές
εταιρείες και μετά εκχωρήστε τους ρόλους στην ομάδα.

Μια Ομάδα πρόσβασης σε θυγατρικές εταιρείες μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση της
πρόσβασης των χρηστών σε όλες τις θυγατρικές εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε
“Διαχείριση της Ομάδας πρόσβασης σε θυγατρικές εταιρείες” στη σελίδα  50.

3 Δημιουργήστε ομάδες μέσα στην εταιρεία και μετά εκχωρήστε τους ρόλους στις ομάδες.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ομάδες για τη διαχείριση των χρηστών μέσα στην εταιρεία και να καθορίσετε
ένα κοινό σύνολο ρόλων. Τα μέλη της ομάδας αναλαμβάνουν τους ρόλους και τα δικαιώματα που
εκχωρούνται σε μια ομάδα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Διαχείριση ομάδων” στη σελίδα  52.

4 Ορισμός των απαιτήσεων για κωδικούς πρόσβασης.

5 Δημιουργήστε χρήστες, κάντε εισαγωγή χρηστών ή διαμορφώστε την υπηρεσία παροχής ελέγχου
ταυτότητας ώστε να δημιουργήσετε χρήστες αυτόματα.

Η διαδικτυακή πύλη Account Management σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μεμονωμένους χρήστες. Για
εταιρείες με πολλούς χρήστες, μπορεί να πραγματοποιηθεί μαζική εισαγωγή με τη χρήση ενός αρχείου
CSV. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Διαχείριση χρηστών” στη σελίδα  54.

6 Προσθήκη χρηστών σε ομάδα.

7 Εκχωρήστε ρόλους χρήστη.

Ο διαχειριστής εταιρείας μπορεί επίσης να κάνει τα εξής:

• Διαμόρφωση υπηρεσίας παροχής ελέγχου ταυτότητας.

• Ρύθμιση της σύνδεσης στον εκτυπωτή.

• Διαχείριση σημάτων και ΡΙΝ.

Διαχείριση της Ομάδας πρόσβασης σε θυγατρικές εταιρείες
Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο σε εταιρείες για τις οποίες έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα
δημιουργίας θυγατρικών εταιρειών. Στη γονική εταιρεία, μπορείτε να δημιουργήσετε την Ομάδα πρόσβασης
σε θυγατρικές εταιρείες, να εκχωρήσετε ρόλους στην ομάδα και να προσθέσετε μέλη. Τα μέλη θα έχουν
πρόσβαση σε όλες τις θυγατρικές εταιρείες με βάση τους ρόλους που έχουν εκχωρηθεί στην ομάδα.
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Αυτή η λειτουργία διευκολύνει τη διαχείριση της πρόσβασης των χρηστών σε πολλαπλές θυγατρικές εταιρείες.
Για παράδειγμα, εάν στην Ομάδα πρόσβασης σε θυγατρικές εταιρείες εκχωρηθεί ο ρόλος Fleet Management
Administrator, όλα τα μέλη της ομάδας θα έχουν το ρόλο του Fleet Management Administrator σε όλες τις
θυγατρικές εταιρείες.

1 Στη διαδικτυακή πύλη Account Managment, επιλέξτε τη γονική εταιρεία.

2 Επιλέξτε Ομάδες.

3 Στην καρτέλα Πρόσβαση σε θυγατρικές εταιρείες, κάντε ένα από τα παρακάτω:

Δημιουργία ομάδας

α Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ομάδας ή Δημιουργία και στη συνέχεια πληκτρολογήστε ένα
μοναδικό όνομα για την ομάδα.

Σημ.: Σας συνιστούμε να δίνετε στην ομάδα το όνομα Ομάδα πρόσβασης σε θυγατρικές εταιρείες
ώστε να ξεχωρίζει από τις κανονικές ομάδες που δημιουργούνται μέσω της λειτουργίας Ομάδες. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία κανονικών ομάδων, βλ. “Διαχείριση ομάδων”
στη σελίδα  52.

β Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ομάδας.

Διαγραφή ομάδων

α Επιλέξτε μία ή περισσότερες ομάδες και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

Σημ.: Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε ομάδες από τη γραμμή αναζήτησης.

β Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή ομάδων.

Προσθήκη μελών σε ομάδα

α Κάντε κλικ σε ένα όνομα ομάδας.

β Από την καρτέλα Μέλη, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη μελών ή Προσθήκη και στη συνέχεια
επιλέξτε έναν ή περισσότερους χρήστες.

Σημ.: Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε χρήστες από τη γραμμή αναζήτησης.

γ Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη μελών.

Κατάργηση μελών ομάδας

α Κάντε κλικ σε ένα όνομα ομάδας.

β Από την καρτέλα Μέλη, επιλέξτε έναν ή περισσότερους χρήστες και στη συνέχεια κάντε κλικ στην
επιλογή Κατάργηση.

γ Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση μελών.

Εκχώρηση ρόλων ομάδας

Σημ.: Όλοι οι ρόλοι που εκχωρούνται σε μια ομάδα μεταβιβάζονται σε όλους τους χρήστες της
ομάδας.

α Κάντε κλικ σε ένα όνομα ομάδας.

β Από την καρτέλα Ρόλοι ομάδας, κάντε κλικ στην επιλογή Εκχώρηση ρόλων ή Εκχώρηση.
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γ Επιλέξτε έναν ή περισσότερους ρόλους.

Σημ.: Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Κατανόηση των ρόλων” στη σελίδα  48.

δ Κάντε κλικ στην επιλογή Εκχώρηση ρόλων.

Κατάργηση ρόλων ομάδας

α Κάντε κλικ στο όνομα της ομάδας.

β Από την καρτέλα Ρόλοι ομάδας, επιλέξτε έναν ή περισσότερους ρόλους και στη συνέχεια κάντε κλικ
στην επιλογή Κατάργηση.

γ Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση ρόλων.

Εκχώρηση εταιρικών ρόλων
Οι εταιρικοί ρόλοι είναι συγκεκριμένοι ρόλοι που έχουν εκχωρηθεί σε μια εταιρεία. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε “Κατανόηση των ρόλων” στη σελίδα  48. Οι εταιρικοί ρόλοι μεταβιβάζονται σε όλους τους
χρήστες που ανήκουν στην εταιρεία. Για παράδειγμα, εάν σε μια εταιρεία έχει εκχωρηθεί ο ρόλος Χρήστη Print
Release Management, όλοι οι χρήστες στην εταιρεία μπορούν να διαχειρίζονται τη λειτουργία Cloud Print
Management.

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Account Management, κάντε κλικ στις επιλογές Εταιρεία > Ρόλοι εταιρείας.

2 Κάντε κλικ στην επιλογή Εκχώρηση και στη συνέχεια επιλέξτε έναν ή περισσότερους ρόλους.

3 Κάντε κλικ στην επιλογή Εκχώρηση ρόλων.

Κατάργηση εταιρικών ρόλων

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Account Management, κάντε κλικ στις επιλογές Εταιρεία > Ρόλοι εταιρείας.

2 Επιλέξτε έναν ή περισσότερους ρόλους και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

3 Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση ρόλων.

Κατανόηση των απαιτήσεων για κωδικούς πρόσβασης
Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να αποτελούνται από τουλάχιστον 8 χαρακτήρες και να περιλαμβάνουν τα εξής:

• Έναν πεζό χαρακτήρα

• Έναν κεφαλαίο χαρακτήρα

• Μια αριθμητική τιμή (0–9)

• Έναν ειδικό χαρακτήρα (~! @ # $ % ^ & * _ - + = » | \ ( ) { } [ ] : ; " ' < > , . ? /)

Διαχείριση ομάδων
Η ομάδα είναι μια συλλογή από χρήστες των οποίων η διαχείριση μπορεί να γίνεται με ένα κοινό σύνολο ρόλων
ή δικαιωμάτων.

Οι παρακάτω ομάδες είναι προκαθορισμένες και εκχωρούνται με συγκεκριμένους ρόλους:

• Διαχειριστής

• Fleet Management
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• Προσωπικό εξυπηρέτησης

• Αναφορές

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Account Management, κάντε κλικ στην επιλογή Ομάδες.

2 Δοκιμάστε ένα από τα παρακάτω:

Δημιουργία ομάδας

α Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ομάδας ή Δημιουργία και στη συνέχεια πληκτρολογήστε ένα
μοναδικό όνομα για την ομάδα.

β Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ομάδας.

Διαγραφή ομάδων

Η διαγραφή μιας ομάδας δεν διαγράφει τους χρήστες από την εταιρεία. Οι χρήστες αποσυνδέονται από
την ομάδα και στη συνέχεια η ομάδα καταργείται από το σύστημα.

α Επιλέξτε μία ή περισσότερες ομάδες και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

Σημ.: Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε ομάδες από τη γραμμή αναζήτησης.

β Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή ομάδων.

Προσθήκη μελών σε ομάδα

α Κάντε κλικ σε ένα όνομα ομάδας.

β Από την καρτέλα Μέλη, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη μελών ή Προσθήκη και στη συνέχεια
επιλέξτε έναν ή περισσότερους χρήστες.

Σημ.: Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε χρήστες από τη γραμμή αναζήτησης.

γ Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη μελών.

Κατάργηση μελών ομάδας

α Κάντε κλικ σε ένα όνομα ομάδας.

β Από την καρτέλα Μέλη, επιλέξτε έναν ή περισσότερους χρήστες και στη συνέχεια κάντε κλικ στην
επιλογή Κατάργηση.

γ Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση μελών.

Εκχώρηση ρόλων ομάδας

Όλοι οι ρόλοι που εκχωρούνται σε μια ομάδα μεταβιβάζονται σε όλους τους χρήστες της ομάδας.

α Κάντε κλικ σε ένα όνομα ομάδας.

β Από την καρτέλα Ρόλοι ομάδας, κάντε κλικ στην επιλογή Εκχώρηση ρόλων ή Εκχώρηση.

γ Επιλέξτε έναν ή περισσότερους ρόλους.

δ Κάντε κλικ στην επιλογή Εκχώρηση ρόλων.

Κατάργηση ρόλων ομάδας

α Κάντε κλικ στο όνομα της ομάδας.

β Από την καρτέλα Ρόλοι ομάδας, επιλέξτε έναν ή περισσότερους ρόλους και στη συνέχεια κάντε κλικ
στην επιλογή Κατάργηση.

γ Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση ρόλων.
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Διαχείριση χρηστών

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Print Management, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήστες.

2 Δοκιμάστε ένα από τα παρακάτω:

Δημιουργία χρήστη

α Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία χρήστη ή Δημιουργία.

β Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email, το όνομα, το επώνυμο και το όνομα εμφάνισης του χρήστη.

γ Πληκτρολογήστε το όνομα του τμήματος και του κέντρου κόστους όπου ανήκει ο χρήστης.

δ Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης με μη αυτόματο τρόπο ή στείλτε με email ένα σύνδεσμο στο χρήστη για
να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης.

ε Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία χρήστη.

Επεξεργασία χρήστη

α Κάντε κλικ σε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρήστη.

β Δοκιμάστε ένα από τα παρακάτω:

• Επεξεργαστείτε τα προσωπικά στοιχεία.

• Αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη.

• Εκχωρήστε ρόλους χρήστη.

• Καταχωρίστε μια κάρτα.
Από την ενότητα Σύνδεση εκτυπωτή, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία δίπλα στην επιλογή
Σύνδεση σήματος.

• Προσθέστε το χρήστη σε μια ομάδα.

• Ορίστε το PIN χρήστη.

Σημ.: Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν η σύνδεση εκτυπωτή έχει ρυθμιστεί σε
Σύνδεση PIN ή Σήμα + PIN ως δεύτερος παράγοντας και η δημιουργία PIN είναι
ρυθμισμένη σε Μη αυτόματη ρύθμιση από το διαχειριστή.

1 Από την ενότητα Σύνδεση εκτυπωτή, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός PIN ή Επαναφορά PIN.

2 Εισαγάγετε το PIN και επιλέξτε Δημιουργία PIN.

Διαγραφή χρηστών

α Επιλέξτε έναν ή περισσότερους χρήστες και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

Σημειώσεις:

• Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε χρήστες από τη γραμμή αναζήτησης.

• Οι δραστηριότητες ενός χρήστη που έχει διαγραφεί εξακολουθούν να εμφανίζονται στη
διαδικτυακή πύλη Analytics, αλλά το όνομα και η διεύθυνση email έχουν αφαιρεθεί από όλες τις
αναφορές.

β Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή χρηστών.
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Εισαγωγή χρηστών

Η λειτουργία Εισαγωγή σάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε, να ενημερώνετε και να διαγράφετε
πολλούς χρήστες σε μια εταιρεία χρησιμοποιώντας ένα αρχείο CSV ή TXT. Μπορείτε επίσης να
δημιουργείτε ομάδες χρηστών και στη συνέχεια να εκχωρείτε έναν χρήστη σε αυτές τις ομάδες.

α Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή χρηστών ή Εισαγωγή και στη συνέχεια μεταβείτε στο αρχείο CSV
ή TXT.

β Αν είναι απαραίτητο, στείλτε με email ένα σύνδεσμο στο χρήστη για να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης.

γ Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή χρηστών.

Σημ.: Το αρχείο καταγραφής εισαγωγών αποστέλλεται στη διεύθυνση email σας.

Δείγμα μορφής CSV
EMAIL,OPERATION,PASSWORD,FIRST_NAME,LAST_NAME,DISPLAY_NAME,SHORTNAME,GROUPS,
CUSTOM_ATTRIBUTES,COST_CENTER,DEPARTMENT
jdoe@company.com,CREATE,,John,Doe,Johnny,jdoe,Group 1,"{'key1':'value1','key2':'value2'}"
llane@company.com,UPDATE,password2,Lois,Lane,Lois,llane,,
ckent@company.com,DELETE,,,,,,,

Η γραμμή κεφαλίδας του αρχείου εισαγωγής πρέπει να είναι η ακόλουθη και κάνει διάκριση πεζών-κεφαλαίων:
EMAIL,OPERATION,PASSWORD,FIRST_NAME,LAST_NAME,DISPLAY_NAME,SHORTNAME,GROUP
S,

CUSTOM_ATTRIBUTES,COST_CENTER,DEPARTMENT

Τιμές γραμμής και οι όροι τους

• EMAIL—Υποχρεωτικό για όλους τους χρήστες. Οι τιμές EMAIL που είναι με κεφαλαία μετατρέπονται σε
πεζά πριν από τη διεξαγωγή της εργασίας. Για παράδειγμα, το JDOE@company.com μετατρέπεται σε
jdoe@company.com.

• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ—Υποχρεωτικό για όλους τους χρήστες.

Έγκυρες τιμές OPERATION

– ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ—Δημιουργεί ένα χρήστη που προσδιορίζεται από την τιμή EMAIL με τις αντίστοιχες
ιδιότητες της γραμμής.

– ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ—Ενημερώνει τον υπάρχοντα χρήστη που προσδιορίζεται από την τιμή EMAIL με τις
αντίστοιχες ιδιότητες της γραμμής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συμβολοσειρά ενέργειας [delete]
(διαγραφή) για να αφαιρέσετε το όνομα, το επώνυμο, το εμφανιζόμενο όνομα και το σύντομο όνομα.

– ΔΙΑΓΡΑΦΗ—Διαγράφει τον υπάρχοντα χρήστη που προσδιορίζεται από την τιμή EMAIL.

• ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ—Δεν απαιτείται για καμία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ και μπορεί να μείνει κενό μόνο όταν η
επιλογή "Αποστολή συνδέσμου μέσω email για αλλαγή του κωδικού πρόσβασης" έχει ενεργοποιηθεί κατά
την εισαγωγή.

Σημ.: Ενεργοποιήστε την επιλογή "Αποστολή συνδέσμου μέσω email για αλλαγή του κωδικού
πρόσβασης" μόνο κατά την εισαγωγή αρχείων με τη λειτουργία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ.

• ΟΝΟΜΑ—Δεν απαιτείται για καμία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ και μπορεί να είναι κενό. Το όνομα του χρήστη. Για
παράδειγμα, John.

• ΕΠΩΝΥΜΟ—Δεν απαιτείται για καμία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ και μπορεί να είναι κενό. Το επώνυμο του χρήστη. Για
παράδειγμα, Doe.
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• ΟΝΟΜΑ_ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ—Δεν απαιτείται για καμία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ και μπορεί να είναι κενό. Το όνομα του
χρήστη που χρησιμοποιείται μερικές φορές σε μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη ή σε αναφορές
καταγραφής. Η τιμή ΟΝΟΜΑ_ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ μπορεί να είναι το πλήρες όνομα με αρχικό πατρώνυμου ή
οποιαδήποτε συμβολοσειρά. Για παράδειγμα, John A. Doe. Η τιμή ΟΝΟΜΑ_ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ δεν σχετίζεται
άμεσα με τις τιμές ΟΝΟΜΑ και ΕΠΩΝΥΜΟ.

• ΣΥΝΤΟΜΟ_ΟΝΟΜΑ—Δεν απαιτείται για καμία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ και μπορεί να είναι κενό. Η τιμή
ΣΥΝΤΟΜΟ_ΟΝΟΜΑ χρησιμοποιείται όταν η εταιρεία έχει μια συμβολοσειρά σύντομου ονόματος που
προσδιορίζει επίσης το χρήστη στην εταιρεία. Για παράδειγμα, jdoe.

• ΟΜΑΔΕΣ—Δεν απαιτείται για καμία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ και μπορεί να είναι κενό. Διαχωρίστε τις πολλές ομάδες
με κόμματα και διπλά εισαγωγικά. Για παράδειγμα, "Ομάδα1,Ομάδα2,Ομάδα3". Οι τιμές ΟΜΑΔΕΣ που
δεν υπάρχουν στην εταιρεία δημιουργούνται, και στη συνέχεια προστίθενται αυτόματα στην εταιρεία.

Σημ.: Το όνομα ομάδας δεν πρέπει να περιέχει τους ακόλουθους χαρακτήρες: ! @ # $ % ^ & * ; + ? / \
[ ]. Αν χρησιμοποιούνται αυτοί οι χαρακτήρες, αντικαθιστώνται με κάτω παύλα (_).

• ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ_ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ—Δεν απαιτείται για καμία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ και μπορεί να είναι
κενό. Η τιμή ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ_ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ είναι μια ειδικά διαμορφωμένη συμβολοσειρά JSON
για μετα-δεδομένα χρήστη που αποθηκεύονται μαζί με το χρήστη. Η τιμή θα πρέπει να περικλείεται σε
διπλά εισαγωγικά. Για παράδειγμα, "{'κλειδί1':'τιμή1','κλειδί2':'τιμή2'}"

• ΚΕΝΤΡΟ_ΚΟΣΤΟΥΣ—Δεν απαιτείται για καμία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ και μπορεί να είναι κενό. Η τιμή
ΚΕΝΤΡΟ_ΚΟΣΤΟΥΣ χρησιμοποιείται για εκχωρήσεις ορίων και αναφορές επιπέδου κέντρου κόστους στη
διαδικτυακή πύλη Analytics.

• ΤΜΗΜΑ—Δεν απαιτείται για καμία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ και μπορεί να είναι κενό. Η τιμή ΤΜΗΜΑ χρησιμοποιείται
για εκχωρήσεις ορίων και αναφορές επιπέδου τμήματος στη διαδικτυακή πύλη Analytics.

Σημειώσεις:

• Όλες οι γραμμές πρέπει να έχουν τον ίδιο αριθμό τιμών ως κεφαλίδα, συμπεριλαμβανομένων των
κομμάτων. Οι κενές τιμές πρέπει να ακολουθούνται από κόμματα. Για παράδειγμα,
jdoe@company.com,DELETE,,,,,,,

• Το μέγεθος του αρχείου δεν πρέπει να ξεπερνά το 1 MB.

• Η εισαγωγή ενός αρχείου με τις λειτουργίες ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ και ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ με περισσότερες από μία
εκχωρήσεις ομάδας μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.

• Αν οποιαδήποτε γραμμή τιμή περιέχει ένα κόμμα, όπως τα ονόματα, ο κωδικός πρόσβασης, οι ομάδες
ή τα προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά, τότε η τιμή πρέπει να περικλείεται σε διπλά εισαγωγικά. Για
παράδειγμα,
llane@company.com,UPDATE,"pass,word2",Lois,Lane,"Lois,Lane",llane,"Ομάδα1,Ομάδα2",

Εκχώρηση ρόλων χρήστη
Η εκχώρηση ρόλων χρήστη παρέχει σε έναν συγκεκριμένο χρήστη πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη εργασία
ή λειτουργία, η οποία δεν είναι κατάλληλο να εκχωρηθεί ως ρόλος ομάδας ή εταιρείας. Ο ρόλος χρήστη δεν
μεταβιβάζεται στις ομάδες ή τις εταιρείες στις οποίες ανήκει ο χρήστης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε
“Κατανόηση των ρόλων” στη σελίδα  48.

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Account Management, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήστες και στη συνέχεια κάντε
κλικ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη.

2 Από την ενότητα Ρόλοι που έχουν εκχωρηθεί, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.
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3 Από την καρτέλα Ρόλοι χρηστών, κάντε κλικ στην επιλογή Εκχώρηση και στη συνέχεια επιλέξτε τους
ρόλους.

4 Κάντε κλικ στην επιλογή Εκχώρηση ρόλων.

Κατάργηση ρόλων χρήστη
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Κατανόηση των ρόλων” στη σελίδα  48.

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Account Management, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήστες και στη συνέχεια κάντε
κλικ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη.

2 Από την ενότητα Ρόλοι που έχουν εκχωρηθεί, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

3 Επιλέξτε έναν ή περισσότερους ρόλους και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

4 Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση ρόλων.

Διαμόρφωση υπηρεσίας παροχής ελέγχου ταυτότητας
Η διαδικτυακή τοποθεσία Lexmark Cloud Services υποστηρίζει την ομοσπονδοποίηση με υπηρεσία παροχής
ταυτοτήτων (IDP) για έλεγχο ταυτότητας. Οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν στο σύστημα χρησιμοποιώντας
τα διαπιστευτήρια από τους υπάρχοντες λογαριασμούς τους.

Σημειώσεις:

• Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Lexmark προτού κάνετε τις ρυθμίσεις. Αν οι ρυθμίσεις δεν
γίνουν σωστά, οι χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν στο Lexmark Cloud Services.

• Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε τις σωστές πληροφορίες υπηρεσίας ελέγχου ταυτότητας, όπως
τις διευθύνσεις URL και τα πιστοποιητικά SSO.

1 Από τη διαδικτυακή τοποθεσία Account Management, κάντε κλικ στις επιλογές Εταιρεία > Υπηρεσία
παροχής ελέγχου ταυτότητας.

2 Κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση υπηρεσίας παροχής ελέγχου ταυτότητας και στη συνέχεια
προσθέστε τους τομείς.

3 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις καθολικής σύνδεσης.

• Αναγνωριστικό φορέα παροχής υπηρεσιών—Το βασικό URI της IDP της εταιρείας στην οποία έχει
πρόσβαση η διαδικτυακή τοποθεσία των Lexmark Cloud Services.

• URL προορισμού SSO—Η διεύθυνση URL καθολικής σύνδεσης (SSO) των υπηρεσιών Active
Directory Federation Services (ADFS) της IDP της εταιρείας.

• URL αποσύνδεσης SSO—Η διεύθυνση URL αποσύνδεσης SSO των υπηρεσιών ADFS της IDP της
εταιρείας.

• Μορφή αναγνωριστικού ονόματος SSO—Το αναγνωριστικό ονόματος των ADFS της IDP της
εταιρείας.

• Πιστοποιητικό—Ένα υπογεγραμμένο πιστοποιητικό από τις ADFS της IDP της εταιρείας. Το
πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για να γνωρίζει η διαδικτυακή τοποθεσία των Lexmark Cloud Services
ότι επικοινωνεί με τις ADFS της IDP.

4 Κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση υπηρεσίας παροχής ελέγχου ταυτότητας.
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Διαμόρφωση των Active Directory Federation Services
(AD FS)

Επισκόπηση διαμόρφωσης AD FS
Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση του Microsoft AD FS (Active Directory
Federation Services) για δημιουργία ομοσπονδίας με το Lexmark Print Management. Μάθετε πώς μπορείτε
να δημιουργήσετε ένα διακριτικό ασφαλείας με τις απαιτούμενες αξιώσεις για μια υπηρεσία παροχής πόρων.

Αυτό το έγγραφο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη Γλώσσα Σήμανσης Αξιώσεων Ασφαλείας (Security
Assertion Markup Language – SAML), έκδοση 2. Αν κάποια συγκεκριμένη διαμόρφωση δεν καλύπτεται σε
αυτό το έγγραφο, επικοινωνήστε με την ομάδα των Επαγγελματικών Υπηρεσιών της Lexmark.

Προϋποθέσεις

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι:

• Τα βήματα σε αυτό το έγγραφο εκτελούνται σε έναν διακομιστή Active Directory σε έναν τομέα.

• Ο διακομιστής είναι Microsoft Windows Server 2016 με το πιο πρόσφατο service pack.

• Ο διακομιστής διαθέτει πιστοποιητικό διακομιστή και ο ρόλος AD FS είναι εγκατεστημένος.

Σημ.: Επιλέξτε το πιστοποιητικό διακομιστή και στη συνέχεια καθορίστε έναν λογαριασμό υπηρεσίας
κατά την εγκατάσταση του ρόλου AD FS.
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Διαμόρφωση του ADFS για τη Γλώσσα Σήμανσης Αξιώσεων
Ασφαλείας (Security Assertion Markup Language – SAML)

Διαμόρφωση του αναγνωριστικού ομοσπονδίας

1 Από τον διακομιστή του AD FS, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία > Διαχείριση AD FS.

2 Κάντε κλικ στον φάκελο υπηρεσίας. Στη συνέχεια, από τον πίνακα Ενέργειες, κάντε κλικ στην επιλογή
Επεξεργασία ιδιοτήτων υπηρεσίας ομοσπονδίας.

3 Πληκτρολογήστε ένα εμφανιζόμενο όνομα υπηρεσίας ομοσπονδίας και ορίστε το Όνομα υπηρεσίας
ομοσπονδίας στο πλήρως προσδιορισμένο όνομα τομέα του διακομιστή σας.

4 Στο πεδίο Αναγνωριστικό υπηρεσίας ομοσπονδίας, πληκτρολογήστε το σωστό αναγνωριστικό. Για
παράδειγμα, http://ServerFQDN/adfs/services/trust.

Σημειώσεις:

• Παράσχετε στην υπηρεσία παροχής πόρων το όνομα της υπηρεσίας ομοσπονδίας. Βεβαιωθείτε ότι
ο διακομιστής AD FS είναι προσβάσιμος από το διαδίκτυο.
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• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση ενός διακομιστή μεσολάβησης
ομοσπονδίας, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της Microsoft.

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση του ρόλου διακομιστή μεσολάβησης
ομοσπονδίας, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της Microsoft.

Διαμόρφωση αναγνωριστικών υπηρεσίας αξιοπιστίας

1 Από τον διακομιστή του AD FS, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία > Διαχείριση AD FS.

2 Αναπτύξτε τον φάκελο Σχέσεις αξιοπιστίας και κάντε κλικ στον φάκελο Υπηρεσίες αξιοπιστίας.

3 Στον πίνακα Ενέργειες, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη υπηρεσιών αξιοπιστίας.

4 Κάντε κλικ στις επιλογές Αναγνώριση αξιώσεων > Έναρξη > Εισαγωγή δεδομένων σχετικά με την
υπηρεσία αξιοπιστίας μη αυτόματα > Επόμενο.

5 Πληκτρολογήστε ένα εμφανιζόμενο όνομα και κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.

6 Στο παράθυρο Διαμόρφωση πιστοποιητικού, κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.

7 Επιλέξτε Ενεργοποίηση υποστήριξης για το πρωτόκολλο SAML 2.0 WebSSO, πληκτρολογήστε τη
διεύθυνση URL υπηρεσίας αξιοπιστίας SAML 2.0 και κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.

Σημ.: Λάβετε το αναγνωριστικό της εταιρείας από την υπηρεσία παροχής πόρων.

Ανάλογα με την τοποθεσία σας, τα παρακάτω αποτελούν παραδείγματα διευθύνσεων URL υπηρεσιών
αξιοπιστίας:

• https://idp.us.iss.lexmark.com/users/auth/saml/callback?organization_id=XXXXXXXX-XXXX-
XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXX

• https://idp.eu.iss.lexmark.com/users/auth/saml/callback?organization_id=XXXXXXXX-XXXX-
XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXX
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8 Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό υπηρεσίας αξιοπιστίας και πατήστε Προσθήκη > Επόμενο.

Σημ.: Λάβετε το αναγνωριστικό της υπηρεσίας αξιοπιστίας από την υπηρεσία παροχής πόρων.

Ανάλογα με την τοποθεσία σας, τα παρακάτω αποτελούν παραδείγματα αναγνωριστικών υπηρεσιών
αξιοπιστίας:

• https://idp.us.iss.lexmark.com

• https://idp.eu.iss.lexmark.com
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9 Στο παράθυρο Επιλογή πολιτικής ελέγχου πρόσβασης, επιλέξτε Να επιτρέπεται σε όλους ή τη
συγκεκριμένη πολιτική ελέγχου πρόσβασης για την εταιρεία σας και πατήστε Επόμενο.

10 Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας αξιοπιστίας του και πατήστε Επόμενο.

11 Καταργήστε την επιλογή Διαμόρφωση πολιτικής έκδοσης αξιώσεων για αυτή την εφαρμογή και
πατήστε Κλείσιμο.

12 Από την κονσόλα διαχείρισης του AD FS, κάντε κλικ στον φάκελο Υπηρεσίες αξιοπιστίας, κάντε δεξί κλικ
στην υπηρεσία αξιοπιστίας που δημιουργήθηκε και πατήστε Ιδιότητες.
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13 Κάντε κλικ στην καρτέλα Σύνθετες ρυθμίσεις και επιλέξτε SHA‑1 ως αλγόριθμο ασφαλούς
κατακερματισμού.
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14 Κάντε κλικ στην καρτέλα Τελικά σημεία και επιλέξτε Προσθήκη SAML ως αλγόριθμο ασφαλούς
κατακερματισμού.

15 Επιλέξτε Αποσύνδεση SAML ως τον τύπο τελικού σημείου. Στο πεδίο Αξιόπιστη διεύθυνση URL,
πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL αξιόπιστης αποσύνδεσης από τον διακομιστή AD FS. Για παράδειγμα:
https://ServerFQDN/adfs/ls/?wa=wsignout1.0.

16 Κάντε κλικ διαδοχικά στις επιλογές OK > Εφαρμογή > OK.

Διαμόρφωση κανόνων αξιώσεων AD FS

1 Από τον διακομιστή του AD FS, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία > Διαχείριση AD FS.

2 Κάντε κλικ στον φάκελο Υπηρεσίες αξιοπιστίας, έπειτα κάντε δεξί κλικ στο αναγνωριστικό υπηρεσίας
αξιοπιστίας που δημιουργήθηκε και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία πολιτικής
έκδοσης αξιώσεων.

3 Στην καρτέλα Κανόνες μετασχηματισμού έκδοσης, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη κανόνα.
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4 Από το μενού Πρότυπο κανόνα αξίωσης, επιλέξτε Αποστολή χαρακτηριστικών LDAP ως αξιώσειςκαι
πατήστε Επόμενο .

5 Πληκτρολογήστε ένα όνομα κανόνα αξίωσης. Στη συνέχεια, από το μενού Αποθήκευση χαρακτηριστικών,
επιλέξτε Active Directory.

6 Ορίστε τις ακόλουθες αντιστοιχίσεις:
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Χαρακτηριστικό LDAP Τύπος εξερχόμενης αξίωσης

Διευθύνσεις email Διεύθυνση email

User-Principal-Name UPN

Όνομα Όνομα

Επώνυμο Επώνυμο

Τμήμα τμήμα

<Χαρακτηριστικό που αντιστοιχεί σε σήμα> κάρτα

<Χαρακτηριστικό που αντιστοιχεί σε PIN> pin

<Χαρακτηριστικό που αντιστοιχεί σε κέντρο κόστους> Κέντρο κόστους

Σημ.: Αντικαταστήστε το <Χαρακτηριστικό που αντιστοιχεί σε> με το σωστό χαρακτηριστικό LDAP για
την εταιρεία σας.

7 Πατήστε OK > Τέλος.

8 Στην καρτέλα Κανόνες μετασχηματισμού έκδοσης, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη κανόνα.

9 Από το μενού Πρότυπο κανόνα αξίωσης, επιλέξτε Μετασχηματισμός εισερχόμενης αξίωσης και κάντε
κλικ στην επιλογή Επόμενο.

10 Πληκτρολογήστε ένα όνομα κανόνα αξίωσης. Στη συνέχεια, από το μενού Τύπος εισερχόμενης αξίωσης,
επιλέξτε Διεύθυνση email.

11 Από το μενού Τύπος εξερχόμενης αξίωσης, επιλέξτε Αναγνωριστικό ονόματος.

12 Από το μενού Μορφή αναγνωριστικού ονόματος εξερχόμενου, επιλέξτε Email.

13 Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος > OK.
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Παροχή μεταδεδομένων σε υπηρεσίες παροχής πόρων

Διαμόρφωση της υπηρεσίας παροχής πόρων

1 Από το Account Management web portal, κάντε κλικ στις επιλογές Εταιρεία > Υπηρεσία παροχής
ελέγχου ταυτότητας > Διαμόρφωση υπηρεσίας παροχής ελέγχου ταυτότητας..
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2 Από την ενότητα Τομείς, πληκτρολογήστε τον τομέα της υπηρεσίας παροχής ταυτότητας και κάντε κλικ
στην επιλογή Προσθήκη.

3 Από την ενότητα Ρυθμίσεις καθολικής σύνδεσης, πληκτρολογήστε τις σωστές διευθύνσεις URL στα
παρακάτω πεδία:

• URL προορισμού SSO

• URL αποσύνδεσης SSO

Σημειώσεις:

• Χρησιμοποιήστε το σωστό, πλήρως προσδιορισμένο όνομα τομέα.

• Ανάλογα με την τοποθεσία σας, το αναγνωριστικό φορέα πρέπει να είναι
https://idp.us.iss.lexmark.com ή https://idp.eu.iss.lexmark.com.

4 Στο πεδίο Πιστοποιητικό, αντιγράψτε και επικολλήστε το κλειδί πιστοποιητικού βασικής έκδοσης‑64 από
το πιστοποιητικό υπογραφής διακριτικού της υπηρεσίας παροχής ταυτότητας.
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Σημ.: Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Απόκτηση του πιστοποιητικού υπογραφής διακριτικού” στη
σελίδα  69.

5 Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών.

Απόκτηση του πιστοποιητικού υπογραφής διακριτικού

1 Από τον διακομιστή του AD FS, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία > Διαχείριση AD FS.

2 Αναπτύξτε τον φάκελο Υπηρεσία και κάντε κλικ στον φάκελο Πιστοποιητικά.

3 Εντοπίστε το πιστοποιητικό υπογραφής διακριτικού.

4 Από τον πίνακα Ενέργειες, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή πιστοποιητικού.

5 Από την καρτέλα Λεπτομέρειες, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή σε φάκελο και ακολουθήστε τον
οδηγό.

6 Από την οθόνη Μορφή αρχείου εξαγωγής, επιλέξτε Με βασική-64 κωδικοποίηση X.509 (.CER).

7 Αποθηκεύστε το πιστοποιητικό.
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Επαλήθευση διαμόρφωσης

Διαμόρφωση ρόλων χρήστη στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι οι χρήστες της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory έχουν διαμορφωθεί με
έναν λογαριασμό email.

1 Από τον διακομιστή της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, ανοίξτε τον πίνακα Χρήστες και
υπολογιστές Active Directory.

2 Εντοπίστε τις ιδιότητες του λογαριασμού του συγκεκριμένου χρήστη.

3 Στην καρτέλα Γενικά, ορίστε τη διεύθυνση email με τον σωστό εταιρικό τομέα.

4 Κάντε κλικ στο OK.

Βεβαιωθείτε ότι οι χρήστες έχουν επίσης διαμορφωθεί με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά LDAP:

• UPN

• Όνομα

• Επώνυμο

• Τμήμα

• Σήμα
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• PIN

• Κέντρο κόστους

Πρόσβαση στις Lexmark Cloud Services

1 Αποκτήστε πρόσβαση στις Lexmark Cloud Services χρησιμοποιώντας τη σωστή διεύθυνση URL που
παρέχεται από τον αντιπρόσωπο της Lexmark στην περιοχή σας.

2 Από την υπηρεσία παροχής ταυτότητας, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής
σας.

Σημ.: Το όνομα χρήστη πρέπει να είναι η πλήρης διεύθυνση email σας. Για περισσότερες πληροφορίες,
δείτε “Πρόσβαση στον πίνακα εργαλείων των Lexmark Cloud Services” στη σελίδα  21.
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Διαμόρφωση του Azure AD Federation

Επισκόπηση διαμόρφωσης της Azure Active Directory
Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες για τη δημιουργία ομοσπονδίας των Lexmark Cloud Services με την
υπηρεσία καταλόγου Azure Active Directory της Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με
την ομάδα Επαγγελματικών Υπηρεσιών της Lexmark.

Προϋποθέσεις

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση διαχειριστή στις ακόλουθες πύλες:

• Azure Active Directory της Microsoft

• Lexmark Cloud Services

Κατανόηση ομοσπονδίας
Η ομοσπονδία είναι η διαδικασία δημιουργίας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ του παρόχου ταυτότητας ενός
πελάτη (IDP) και μιας εξωτερικής υπηρεσίας, όπως οι Lexmark Cloud Services. Ακολουθούν παραδείγματα
IDP:

• Azure Active Directory της Microsoft

• Ταυτότητα Google

• Οποιοδήποτε σύστημα διαχείρισης ταυτότητας συμβατό με SAML 2.0

Αφού δημιουργηθεί μια σχέση αξιοπιστίας, οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες Lexmark
Cloud Services χρησιμοποιώντας το ίδιο όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης με άλλες εσωτερικές
τοποθεσίες και υπηρεσίες. Ο πάροχος υπηρεσιών ταυτότητας του πελάτη διαχειρίζεται όλες τις πτυχές της
διαχείρισης διαπιστευτηρίων, όπως η επικύρωση κωδικού πρόσβασης, οι απαιτήσεις πολυπλοκότητας, η λήξη
και η πιθανή χρήση του ελέγχου ταυτότητας πολλών παραγόντων. Ο πάροχος υπηρεσιών ταυτότητας
υποστηρίζει επίσης καθολική σύνδεση (SSO), η οποία μειώνει τον αριθμό των φορών που απαιτείται έλεγχος
ταυτότητας από τους χρήστες κατά την εναλλαγή μεταξύ υπηρεσιών.

Εμπειρία χρήστη

Περιβάλλον πελάτη με πάροχο υπηρεσιών ταυτότητας

Την πρώτη φορά που ένας χρήστης αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες Lexmark Cloud Services,
εμφανίζεται ένα μήνυμα στο οποίο ζητείται η διεύθυνση email. Στην συνέχεια, ο χρήστης ανακατευθύνεται
στον πάροχο υπηρεσιών ταυτότητας.

Αν ο χρήστης έχει ήδη συνδεθεί στον πάροχο υπηρεσιών ταυτότητας και αυτός υποστηρίζει SSO, τότε δεν
απαιτείται η εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης από τον χρήστη. Αποτρέπονται οι προκλήσεις ελέγχου
ταυτότητας πολλών παραγόντων. Αυτή η διαδικασία δημιουργεί μια γρήγορη εμπειρία εισόδου για τον
τελικό χρήστη.

Περιβάλλον πελάτη χωρίς πάροχο υπηρεσιών ταυτότητας

Αν ο χρήστης δεν έχει συνδεθεί στον πάροχο υπηρεσιών ταυτότητας, τότε εμφανίζονται μηνύματα στα
οποία ζητούνται το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης. Παρουσιάζονται προκλήσεις ελέγχου
ταυτότητας πολλών παραγόντων. Μετά τη σύνδεση, ο χρήστης ανακατευθύνεται στις Lexmark Cloud
Services.
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Ροή εργασιών για ομόσπονδη σύνδεση

1 Οι Lexmark Cloud Services ζητούν τη διεύθυνση email του χρήστη. Αυτές οι πληροφορίες επιτρέπουν
στις Lexmark Cloud Services να προσδιορίσουν την εταιρεία του χρήστη σε αυτές.

Σημ.: Οι ρυθμίσεις ομοσπονδίας για την εταιρεία περιλαμβάνουν τη διεύθυνση URL του παρόχου
υπηρεσιών ταυτότητας του πελάτη.

2 Οι Lexmark Cloud Services ανακατευθύνουν τον χρήστη στον πάροχο υπηρεσιών ταυτότητας. Οι Lexmark
Cloud Services μεταβιβάζουν ένα πεδίο αναγνωριστικού φορέα.

3 Ο πάροχος υπηρεσιών ταυτότητας χρησιμοποιεί το αναγνωριστικό φορέα για να προσδιορίσει ποιες
ρυθμίσεις ισχύουν για αυτήν την προσπάθεια σύνδεσης. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις, ο πάροχος υπηρεσιών
ταυτότητας ελέγχει την ταυτότητα του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης και μπορεί να
εκτελέσει έλεγχο ταυτότητας πολλών παραγόντων. Αν ο πάροχος υπηρεσιών ταυτότητας υποστηρίζει SSO
και ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος στον πάροχο υπηρεσιών ταυτότητας, τότε ο χρήστης συνδέεται
αυτόματα.

4 Ο πάροχος υπηρεσιών ταυτότητας ανακατευθύνει τον χρήστη στις Lexmark Cloud Services και μεταβιβάζει
τις παρακάτω προκαθορισμένες αξιώσεις:

• Όνομα χρήστη

• Διεύθυνση email

• Εταιρεία

• Προαιρετικές πληροφορίες, όπως το τμήμα του χρήστη και το κέντρο κόστους

Ο πάροχος υπηρεσιών ταυτότητας υπογράφει αυτές τις αξιώσεις χρησιμοποιώντας ένα ιδιωτικό
πιστοποιητικό.

5 Οι Lexmark Cloud Services έχουν προδιαμορφωθεί με το δημόσιο πιστοποιητικό και το χρησιμοποιούν
για να επαληθεύσουν ότι αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από την αναμενόμενη πηγή. Αυτή η
διαδικασία επιτρέπει στις Lexmark Cloud Services να εμπιστεύονται τις πληροφορίες που μεταβιβάζει ο
πάροχος υπηρεσιών ταυτότητας και να ολοκληρώνουν τη διαδικασία σύνδεσης.

Διαμόρφωση της υπηρεσίας καταλόγου Azure Active Directory
Οι παρακάτω εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν στην πράξη.

1 Από την πύλη Azure, μεταβείτε στην υπηρεσία καταλόγου Azure Active Directory.
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2 Κάντε κλικ στην επιλογή Εταιρικές εφαρμογές > Νέες εφαρμογές.
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3 Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία της δικής σας εφαρμογής > Ενσωμάτωση οποιασδήποτε άλλης
εφαρμογής που δεν βρίσκετε στη συλλογή (Εκτός συλλογής).

4 Πληκτρολογήστε ένα όνομα εφαρμογής.

5 Στην οθόνη Επισκόπηση εταιρικών εφαρμογών, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση καθολικής σύνδεσης
και επιλέξτε SAML.
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6 Στην ενότητα Βασική διαμόρφωση SAML, διαμορφώστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Σημ.: Λάβετε τις ρυθμίσεις από τον πάροχο υπηρεσιών.

• Αναγνωριστικό (αναγνωριστικό φορέα)

Σημ.: Το προεπιλεγμένο αναγνωριστικό φορέα των υπηρεσιών Lexmark Cloud Services είναι
https://idp.iss.lexmark.com. Βεβαιωθείτε ότι το αναγνωριστικό φορέα στο Azure αντιστοιχεί στο
αναγνωριστικό φορέα στην πύλη των Lexmark Cloud Services.

• URL απάντησης (διεύθυνση URL υπηρεσίας αξιώσεων για καταναλωτές)

Ανάλογα με την τοποθεσία σας, τα παρακάτω αποτελούν παραδείγματα μιας διεύθυνσης URL πλήρους
απάντησης:

– https://idp.us.iss.lexmark.com/users/auth/saml/callback?organization_id=XXXXXXXX-
XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXX

– https://idp.eu.iss.lexmark.com/users/auth/saml/callback?organization_id=XXXXXXXX-
XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXX

Σημ.: Για να καθορίσετε την τιμή της παραμέτρου organization_id, συνδεθείτε στην πύλη Lexmark
Cloud Services και κάντε κλικ στην επιλογή Account Management. Το organization_id εμφανίζεται
στη διεύθυνση URL.
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7 Στην ενότητα Χαρακτηριστικά χρήστη και αξιώσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

8 Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη νέας αξίωσης και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το όνομα και την
προέλευση κάθε αξίωσης.

Απαιτούμενες αξιώσεις

Χαρακτηριστικό Προέλευση Χώρος ονομάτων

όνομα user.givenname Αφήστε αυτό το πεδίο κενό.

επώνυμο user.surname Αφήστε αυτό το πεδίο κενό.

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο user.mail Αφήστε αυτό το πεδίο κενό.
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Προαιρετικές αξιώσεις

Χαρακτηριστικό Προέλευση Χώρος ονομάτων

κάρτα Χαρακτηριστικό προέλευσης για την εταιρεία σας Αφήστε αυτό το πεδίο κενό.

pin Χαρακτηριστικό προέλευσης για την εταιρεία σας Αφήστε αυτό το πεδίο κενό.

Κέντρο κόστους Χαρακτηριστικό προέλευσης για την εταιρεία σας Αφήστε αυτό το πεδίο κενό.

τμήμα user.department Αφήστε αυτό το πεδίο κενό.

9 Στην ενότητα Πιστοποιητικό υπογραφής SAML, κάντε τα εξής:

• Κατεβάστε το πιστοποιητικό για τη βασική έκδοση-64.

• Αντιγράψτε τις διευθύνσεις URL σύνδεσης και αποσύνδεσης.
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10 Ανάλογα με τη διαμόρφωση του Azure, εκχωρήστε χρήστες στην εταιρική εφαρμογή που δημιουργήθηκε.

11 Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις.
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Διαμόρφωση των Lexmark Cloud Services

1 Από το Account Management web portal, κάντε κλικ στις επιλογές Εταιρεία > Υπηρεσία παροχής
ελέγχου ταυτότητας > Διαμόρφωση υπηρεσίας παροχής ελέγχου ταυτότητας..

2 Από την ενότητα Τομείς, πληκτρολογήστε τον τομέα της υπηρεσίας παροχής ταυτότητας και κάντε κλικ
στην επιλογή Προσθήκη.
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3 Στην ενότητα Ρυθμίσεις καθολικής σύνδεσης, πληκτρολογήστε τις σωστές πληροφορίες στα παρακάτω
πεδία:

• Αναγνωριστικό φορέα παροχής υπηρεσιών

Σημ.: Το προεπιλεγμένο αναγνωριστικό φορέα των υπηρεσιών Lexmark Cloud Services είναι
https://idp.iss.lexmark.com. Βεβαιωθείτε ότι το αναγνωριστικό φορέα στο Azure αντιστοιχεί στο
αναγνωριστικό φορέα στην πύλη των Lexmark Cloud Services.

• URL προορισμού SSO—Η διεύθυνση URL για σύνδεση στην εταιρική εφαρμογή Azure που
δημιουργήσατε.

• URL αποσύνδεσης SSO—Αυτή η διεύθυνση URL καθορίζει τη συμπεριφορά κατά την αποσύνδεση
ενός χρήστη από την πύλη Lexmark Cloud Services.

– Αν θέλετε ο χρήστης να αποσυνδέεται πλήρως από τον μισθωτή Azure, πληκτρολογήστε τη
διεύθυνση URL αποσύνδεσης της εταιρικής εφαρμογής Azure που δημιουργήσατε.

– Αν θέλετε ο χρήστης να αποσυνδέεται μόνο από τις Lexmark Cloud Services, πληκτρολογήστε μια
άλλη διεύθυνση URL. Η διεύθυνση URL μπορεί να οδηγεί σε μια σελίδα που διατηρείτε
("Αποσυνδεθήκατε με επιτυχία") ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κατάλληλη σελίδα σύνδεσης
των Lexmark Cloud Services για την εταιρεία σας. Ανάλογα με την τοποθεσία σας, η διεύθυνση
URL μπορεί να είναι https://idp.us.iss.lexmark.com ή https://idp.eu.iss.lexmark.com.

4 Στο πεδίο Πιστοποιητικό, αντιγράψτε και επικολλήστε το κλειδί πιστοποιητικού βασικής έκδοσης‑64 από
το πιστοποιητικό υπογραφής διακριτικού της υπηρεσίας παρόχου ταυτότητας.

Αν, αντίθετα, έχετε ένα αρχείο metadata.xml που περιέχει τις διευθύνσεις URL και τα δεδομένα
πιστοποιητικού, προσθέστε την κεφαλίδα και το υποσέλιδο με μη αυτόματο τρόπο.

-----BEGIN CERTIFICATE----
MIIC8DCCAdigAwIBAgIQdzA…
-----END CERTIFICATE-----

5 Κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση υπηρεσίας παροχής ελέγχου ταυτότητας.

Σημ.: Δεν θα κάνετε έξοδο από την πύλη Lexmark Cloud Services και δεν θα επιτρέπεται η λήξη του
χρονικού ορίου. Ενδέχεται να μην μπορείτε να συνδεθείτε για να διορθώσετε τυχόν προβλήματα που
ανακαλύπτετε κατά τη διάρκεια της δοκιμής.
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Πρόσβαση στις Lexmark Cloud Services
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ομοσπονδίας ζητώντας από οποιονδήποτε χρήστη να συνδεθεί με μία από τις παρακάτω
μεθόδους:

• Σύνδεση από διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης στον ίδιο σταθμό εργασίας.

• Σύνδεση από ένα ιδιωτικό ή ανώνυμο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης στον ίδιο σταθμό
εργασίας.

• Ζητήστε από έναν άλλο χρήστη να συνδεθεί από τον σταθμό εργασίας του.

1 Αποκτήστε πρόσβαση στις Lexmark Cloud Services χρησιμοποιώντας τη σωστή διεύθυνση URL που
παρέχεται από τον αντιπρόσωπο της Lexmark στην περιοχή σας.

2 Από την υπηρεσία παροχής ταυτότητας, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής
σας.

Σημ.: Το όνομα χρήστη πρέπει να είναι η πλήρης διεύθυνση email σας. Για περισσότερες πληροφορίες,
δείτε “Πρόσβαση στον πίνακα εργαλείων των Lexmark Cloud Services” στη σελίδα  21.
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Διαχειριστής συνεργατών
Οι διαχειριστές συνεργατών μπορούν να χρησιμοποιούν τη διαδικτυακή πύλη Account Managment για τη
δημιουργία θυγατρικών εταιρειών.

Δημιουργία εταιρείας
Οι Partner Administrator μπορούν να ρυθμίσουν το περιβάλλον του πελάτη χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα
Θυγατρικές εταιρείες.

Σημ.: Ο ρόλος του Partner Administrator απαιτείται για τη δημιουργία θυγατρικών εταιρειών.

1 Στη διαδικτυακή πύλη Account Managment, επιλέξτε τη γονική εταιρεία.

2 Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία και στη συνέχεια πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα εταιρείας.

Σημ.: Δεν υποστηρίζονται ειδικοί χαρακτήρες.

3 Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία θυγατρικής εταιρείας.

Διαγραφή εταιρειών
Η διαγραφή μιας εταιρείας διαγράφει όλους τους χρήστες, τις ομάδες, τις εφαρμογές και τα σήματα που
σχετίζονται με την εταιρεία.

1 Στη διαδικτυακή πύλη Account Managment, επιλέξτε τη γονική εταιρεία.

2 Επιλέξτε μια θυγατρική εταιρεία.

Σημειώσεις:

• Μπορείτε να διαγράψετε μόνο μία θυγατρική εταιρεία κάθε φορά. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη
διαδικασία με προσοχή. Όταν διαγράφετε μια εταιρεία, διαγράφονται επίσης όλοι οι χρήστες, οι
ομάδες, οι εφαρμογές και τα εμβλήματα που έχουν συσχετιστεί με την εταιρεία.

• Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε θυγατρικές εταιρείες από τη γραμμή αναζήτησης.

3 Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

Διαχείριση συνδέσεων στον εκτυπωτή

Ρύθμιση παραμέτρων σύνδεσης εκτυπωτή
Η διαδικτυακή πύλη Account Management σάς επιτρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας
χρήστη για τους εκτυπωτές που έχουν δηλωθεί στην εταιρεία σας. Η αλλαγή των ρυθμίσεων στην διαδικτυακή
πύλη Account Management παρακάμπτει τις ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας που έχουν διαμορφωθεί στους
εκτυπωτές.

1 Από το Account Management web portal, κάντε κλικ στην επιλογή Οργανισμός > Ρύθμιση σύνδεσης
εκτυπωτή.

2 Στην ενότητα Διαμόρφωση σύνδεσης εκτυπωτή, κάντε ένα από τα εξής:

Account Management 83



Διαμορφώστε τον τυπικό έλεγχο ταυτότητας

Μπορείτε να ρυθμίσετε τους εκτυπωτές να ελέγχουν την ταυτότητα των χρηστών χρησιμοποιώντας το
προσωρινό ή μόνιμο σήμα τους, ένα PIN ή διαπιστευτήρια χρήστη.

Κάντε κλικ στην επιλογή Τυπικός έλεγχος ταυτότητας και επιλέξτε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

• Σήμα—Ο έλεγχος ταυτότητας των χρηστών πραγματοποιείται με το μόνιμο ή προσωρινό σήμα τους.

• PIN—Ο έλεγχος ταυτότητας των χρηστών πραγματοποιείται με PIN.

• Μη αυτόματη/ασφαλής σύνδεση—Έλεγχος ταυτότητας χρηστών με τα διαπιστευτήρια χρήστη.

Διαμόρφωση Σήματος + PIN ως δεύτερου παράγοντα

Μπορείτε να διαμορφώσετε τους εκτυπωτές, ώστε να ελέγχουν την ταυτότητα των χρηστών με το
προσωρινό ή μόνιμο σήμα και το PIN τους.

α Κάντε κλικ στην επιλογή Σήμα + PIN ως δεύτερος παράγοντας.

β Στην ενότητα Λεπτομέρειες ΡΙΝ, καθορίστε τις λεπτομέρειες για το PIN.

γ Αν είναι απαραίτητο, για να μπορούν οι χρήστες να συνδέονται στους εκτυπωτές χρησιμοποιώντας τα
διαπιστευτήρια χρήστη τους, επιλέξτε Μη αυτόματη/ασφαλής σύνδεση.

3 Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών.

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων για το PIN

1 Στην ενότητα Λεπτομέρειες PIN, κάντε ένα από τα εξής:

• Καθορίστε το μήκος του PIN

• Καθορίστε μια επιλογή για τη δημιουργία του ΡΙΝ

– Αυτόματη δημιουργία και αποστολή με email—Στη διεύθυνση email του χρήστη αποστέλλεται
ένα PIN αυτόματης δημιουργίας.
Αν αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη, τότε κατά την εισαγωγή χρηστών, το σύστημα δημιουργεί
αυτόματα το PIN τους.

– Μη αυτόματη ρύθμιση από το διαχειριστή—Μπορείτε να ορίσετε με μη αυτόματο τρόπο το PIN
από τη διαδικτυακή πύλη Διαχείρισης λογαριασμού.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Διαχείριση χρηστών” στη σελίδα  54.
Μπορείτε, επίσης, να εισαγάγετε τα ΡΙΝ χρησιμοποιώντας ένα αρχείο CSV ή αρχείο κειμένου. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Διαχείριση PIN” στη σελίδα  86.

– Ρύθμιση από το χρήστη—Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν το δικός PIN με μη αυτόματο τρόπο.

• Ρύθμιση λήξης του PIN

Σημ.: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επιλογή για τη δημιουργία του PIN έχει οριστεί
σε Μη αυτόματη ρύθμιση από τον διαχειριστή ή Ρύθμιση από τον χρήστη.

– Δεν λήγει ποτέ—Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για τη λήξη του PIN.

– Λήγει μετά από—Καθορίζει τον αριθμό ωρών ή ημερών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί το PIN.

2 Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών.
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Λήψη ασφαλούς κωδικού σύνδεσης

1 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή Lexmark
Cloud Services.

Σημ.: Ανάλογα με την τοποθεσία του κέντρου δεδομένων, μεταβείτε στη διεύθυνση
https://us.iss.lexmark.com ή https://eu.iss.lexmark.com.

2 Συνδεθείτε στην τοποθεσία των Lexmark Cloud Services.

3 Στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης, αντικαταστήστε τη διεύθυνση web
https://<env>.iss.lexmark.com με τη διεύθυνση https://<env>.iss.lexmark.com/device.

Σημ.: Ανάλογα με την τοποθεσία του κέντρου δεδομένων, το <env> μπορεί να είναι είτε us είτε eu. Για
να προσδιορίσετε την τιμή του <env>, δείτε τη διεύθυνση στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος
περιήγησης.

Σημειώσεις:

• Ο κωδικός ασφαλούς σύνδεσης εμφανίζεται στη σελίδα Δημιουργία κωδικού σύνδεσης.

• Μπορείτε να επιλέξετε Ανανέωση για να ανανεώσετε τον κωδικό. Ο κωδικός σύνδεσης ανανεώνεται
αυτόματα ανά 15 λεπτά.

• Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κωδικό σύνδεσης για να συνδεθείτε στον εκτυπωτή. Ο κωδικός σύνδεσης
δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.

Διαχείριση καρτών
Η διαδικτυακή πύλη Account Management επιτρέπει στους διαχειριστές να καταχωρίζουν σήματα στο
σύστημα. Αν η καταχώριση των σημάτων δεν έγινε μέσω της διαδικτυακής πύλης Account Management, τότε
οι χρήστες πρέπει να καταχωρίσουν το σήμα τους την πρώτη φορά που θα συνδεθούν στον εκτυπωτή.

Οι διαχειριστές εταιρειών και οι διαχειριστές χρηστών μπορούν να καταχωρίσουν ένα μόνιμο ή προσωρινό
σήμα για λογαριασμό ενός χρήστη.

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Account Management, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήστες > Διαχείριση
σήματος/PIN.

2 Δοκιμάστε ένα από τα παρακάτω:

Καταχώριση κάρτας

α Στην καρτέλα Σήματα, πατήστε Εγγραφή σήματος ή Εγγραφή και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τη
διεύθυνση email, το αναγνωριστικό σήματος και την περιγραφή του χρήστη.

Σημειώσεις:

• Για να καταχωρίσετε την κάρτα ως προσωρινή, επιλέξτε Προσωρινή κάρτα. Οι προσωρινές
κάρτες λήγουν μετά από 24 ώρες.

• Δεν θα ζητηθεί σε ομόσπονδους χρήστες, οι οποίοι έχουν καταχωρίσει τον αριθμό σήματός τους
στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory, να καταχωρίσουν το σήμα τους.

β Κάντε κλικ στην επιλογή Καταχώριση κάρτας.
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Διαγραφή καρτών

α Επιλέξτε μία ή περισσότερες κάρτες και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

Σημ.: Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε κάρτες από τη γραμμή αναζήτησης. Βεβαιωθείτε ότι
πληκτρολογήσατε την πλήρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το αναγνωριστικό κάρτας.

β Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή καρτών.

Εισαγωγή καρτών

Για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός αρχείου CSV, βλ. “Δείγμα μορφών CSV” στη σελίδα  
87.

α Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή καρτών ή Εισαγωγή και στη συνέχεια μεταβείτε στο αρχείο CSV
ή TXT.

β Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή καρτών.

Σημ.: Μπορείτε επίσης να καταχωρίσετε ή να διαγράψετε κάρτες για χρήστες. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε “Διαχείριση χρηστών” στη σελίδα  54.

Διαχείριση PIN
Ανάλογα με τη διαμόρφωση σύνδεσης του εκτυπωτή, οι διαχειριστές εταιρειών και οι διαχειριστές χρηστών
μπορούν να δημιουργήσουν, να διαγράψουν ή να εισαγάγουν PIN για λογαριασμό των χρηστών.

Σημειώσεις:

• Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα Διαμόρφωση σύνδεσης εκτυπωτή, επιλέξτε μια εταιρεία από
την Account Management web portal και κάντε κλικ στην επιλογή Εταιρεία > Διαμόρφωση σύνδεσης
εκτυπωτή.

• Αν η επιλογή δημιουργίας PIN έχει οριστεί σε Αυτόματη δημιουργία και αποστολή με email, κάντε
κλικ στην επιλογή Δημιουργία PIN. Δημιουργείται αυτόματα ένα ΡΙΝ και αποστέλλεται στη διεύθυνση
email του χρήστη.

• Αν η επιλογή δημιουργίας PIN έχει οριστεί σε Μη αυτόματη ρύθμιση από το διαχειριστή, εισαγάγετε
το ΡΙΝ και κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία PIN.

1 Στην Account Management web portal, επιλέξτε μια εταιρεία.

2 Κάντε κλικ στην επιλογή Χρήστες > Διαχείριση σήματος/PIN.

3 Στην καρτέλα PIN, ακολουθήστε μία από τις παρακάτω λύσεις:

Δημιουργία PIN

α Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email του χρήστη.

β Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία PIN.

Διαγραφή PIN

α Επιλέξτε έναν ή περισσότερους χρήστες και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

β Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή ΡΙΝ.
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Εισαγωγή PIN

Για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός αρχείου CSV, βλ. “Δείγμα μορφών CSV” στη σελίδα  
87.

α Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή ΡΙΝ ή Εισαγωγή και στη συνέχεια μεταβείτε στο αρχείο CSV ή
TXT.

β Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή PIN.

Σημ.: Για να μπορεί να γίνει εισαγωγή των PIN, πρέπει να υπάρχουν οι λογαριασμοί χρηστών.

Δείγμα μορφών CSV
Ανάλογα με τη διαμόρφωση σύνδεσης εκτυπωτή, η μορφή CSV μπορεί να είναι οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες:

Μόνο σήμα

BADGE,OPERATION,EMAIL,TEMPORARY,PIN
20171a,CREATE,jdoe@company.com,true,
20172b,CREATE,llane@company.com,true,
20173c,DELETE,ckent@company.com,false,

Μόνο PIN

BADGE,OPERATION,EMAIL,TEMPORARY,PIN
,CREATE,jdoe@company.com,,123456
,CREATE,llane@company.com,,234567
,DELETE,ckent@company.com,,345678

Σήμα και PIN

BADGE,OPERATION,EMAIL,TEMPORARY,PIN
20171a,CREATE,jdoe@company.com,true,123456
20172b,CREATE,llane@company.com,true,234567
20173c,DELETE,ckent@company.com,false,345678

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη σειρά των εργασιών. Για παράδειγμα, το PIN μπορεί να μορφοποιηθεί ως
εξής:

Μόνο PIN

PIN,OPERATION,EMAIL,BADGE,TEMPORARY
123456,CREATE,jdoe@company.com,,
234567,CREATE,llane@company.com,,
345678,DELETE,ckent@company.com,,

Τιμές γραμμής και οι όροι τους

• BADGE—Το αναγνωριστικό σήματος του χρήστη. Αν μια τιμή BADGE περιέχει κόμματα, η τιμή πρέπει να
περικλείεται σε διπλά εισαγωγικά. Για παράδειγμα, "20171a,2a,3a"

Η τιμή δεν πρέπει να είναι κενή όταν η σύνδεση εκτυπωτή έχει ρυθμιστεί σε Είσοδος σήματος ή Σήμα +
PIN ως δεύτερος παράγοντας.

• OPERATION—Απαιτείται για όλα τα σήματα και τα PIN.
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Έγκυρες τιμές OPERATION

– CREATE—Δημιουργεί μια κάρτα που προσδιορίζεται από την τιμή BADGE για το χρήστη που
καθορίζεται από την τιμή EMAIL.

– DELETE—Διαγράφει την υπάρχουσα κάρτα που προσδιορίζεται από την τιμή BADGE.

• EMAIL—Υποχρεωτικό για τη λειτουργία CREATE. Η εισαγωγή κάρτας δεν δημιουργεί αυτόματα έναν
χρήστη. Ο χρήστης πρέπει να υπάρχει για να δημιουργηθεί μια κάρτα. Οι τιμές EMAIL που είναι με
κεφαλαία μετατρέπονται σε πεζά πριν από τη διεξαγωγή της εργασίας. Για παράδειγμα, το
JDOE@company.com μετατρέπεται σε jdoe@company.com.

• TEMPORARY—Καθορίζει αν η κάρτα είναι προσωρινή ή μόνιμη. Η τιμή TEMPORARY είναι είτε true είτε
false.

• PIN—Το PIN του χρήστη. Η τιμή δεν πρέπει να είναι κενή όταν η σύνδεση εκτυπωτή έχει ρυθμιστεί σε
Είσοδος PIN ή Σήμα + PIN ως δεύτερος παράγοντας.

Σημειώσεις:

• Όλες οι γραμμές πρέπει να έχουν τον ίδιο αριθμό τιμών ως κεφαλίδα, συμπεριλαμβανομένων των
κομμάτων. Για παράδειγμα, 20171a,DELETE,

• Το μέγεθος του αρχείου δεν πρέπει να ξεπερνά το 1 MB.
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Fleet Management

Επισκόπηση
Το Cloud Fleet Management προσφέρει απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση συσκευών.
Ελαχιστοποιεί οποιαδήποτε διακοπή και εξαλείφει τις εκτιμήσεις για τη διατήρηση ενός στόλου σε καλή
κατάσταση λειτουργίας. Το Cloud Fleet Management συλλέγει αυτόματα το πλήθος των σελίδων, τις στάθμες
του τόνερ και την κατάσταση των αναλώσιμων, ώστε να παρέχει μια ολοκληρωμένη προβολή των συσκευών
σας και της απόδοσης τους. Επίσης, σας επιτρέπει να βλέπετε τις πληροφορίες των συσκευών και να
λαμβάνετε επικοινωνίες απευθείας μέσω της διαδικτυακής πύλης Cloud Fleet Management. Δεν χρειάζονται
κλήσεις και αναφορές για τις ενδείξεις των μετρητών ή για την εξάντληση οποιουδήποτε αναλώσιμου.

Οι εκτυπωτές πρέπει να έχουν εγγραφεί στην τοποθεσία των Lexmark Cloud Services για να μπορείτε να τους
διαχειριστείτε. Για να κάνετε την εγγραφή των εκτυπωτών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Fleet Agent, τον
Native Agent, τον Τοπικό Παράγοντα ή τον Printer Agent. Ο Native Agent είναι ένας παράγοντας
υλικολογισμικού που επιτρέπει στους εκτυπωτές Lexmark να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες Lexmark Cloud
Services. Ο Fleet Agent είναι μια εφαρμογή που εκτελείται σε ένα διακομιστή στο δίκτυο του πελάτη. Ο Τοπικός
Παράγοντας είναι μια εφαρμογή που εκτελείται σε έναν κεντρικό υπολογιστή. Αυτός ο τύπος παράγοντα
χρησιμοποιείται για την εγγραφή εκτυπωτών που συνδέονται μέσω USB. Ο Printer Agent είναι μια
εφαρμογή eSF που εκτελείται σε έναν εκτυπωτή.

Επιλογή παράγοντα
Επιλέξτε ένα ή περισσότερα προγράμματα παράγοντα που ταιριάζουν στο περιβάλλον της εταιρείας σας και
τους εκτυπωτές που θέλετε να διαχειρίζεστε από τα εξής:

Fleet Agent

Ο Fleet Agent είναι μια εφαρμογή που διαμορφώνεται και εγκαθίσταται σε έναν διακομιστή ή κεντρικό
υπολογιστή εντός της επιχείρησης με υψηλή διαθεσιμότητα. Εγγράφει έναν ή περισσότερους εκτυπωτές της
Lexmark και τρίτων κατασκευαστών στις Lexmark Cloud Services.

• Απαιτεί σταθερό διακομιστή ή κεντρικό υπολογιστή με συνεχή σύνδεση στο Internet.

• Υποστηρίζει τη συλλογή δεδομένων από όλους τους εκτυπωτές Lexmark. Για περισσότερες πληροφορίες,
δείτε “Υποστηριζόμενα μοντέλα εκτυπωτών” στη σελίδα  28.

• Υποστηρίζει τη διαμόρφωση ρυθμίσεων σε εκτυπωτές Lexmark με eSF έκδοσης 2.0 ή νεότερης.

• Υποστηρίζει μόνο τη συλλογή δεδομένων από εκτυπωτές τρίτων κατασκευαστών.

Native Agent

Ο Native Agent είναι ένας παράγοντας υλικολογισμικού που επιτρέπει στους εκτυπωτές Lexmark με
δυνατότητα σύνδεσης στο Internet of Things (IoT) να επικοινωνούν με τις Lexmark Cloud Services. Όταν
ενεργοποιηθεί, μπορεί να εγγράψει τον εκτυπωτή Lexmark στις Lexmark Cloud Services.

• Υποστηρίζει τη συλλογή δεδομένων και τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων σε εκτυπωτές Lexmark με
δυνατότητα σύνδεσης στο IoT. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υποστηριζόμενα μοντέλα
εκτυπωτών, βλ. “Υποστηριζόμενα μοντέλα εκτυπωτών” στη σελίδα  28.

• Βεβαιωθείτε ότι η έκδοση υλικολογισμικού του εκτυπωτή είναι 075.272 ή νεότερη.

• Δεν απαιτούνται άλλες εφαρμογές στον εκτυπωτή και επιτόπου εγκαταστάσεις λογισμικού.
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• Κάντε εγγραφή εκτυπωτών χρησιμοποιώντας τα εξής:

– Το Εργαλείο εγγραφής εκτυπωτών (PET)

– Προεγγραφή με βάση το cloud

– Εγγραφή με βάση τον εκτυπωτή

• Για να εγγράψετε πολλούς εκτυπωτές με εγγενείς παράγοντες ταυτόχρονα, χρησιμοποιήστε το Printer
Enrollment Tool (PET). Διατίθεται επίσης μια επιλογή προεγγραφής.

Printer Agent

Ο Printer Agent είναι μια εφαρμογή που έχει διαμορφωθεί και εγκατασταθεί σε έναν εκτυπωτή Lexmark για
την εγγραφή αυτού του εκτυπωτή στις Lexmark Cloud Services.

• Απαιτείται η εκτέλεση του Printer Enrollment Tool σε υπολογιστή συνδεδεμένο στο δίκτυο για τον εντοπισμό
και την εγγραφή εκτυπωτών.

• Υποστηρίζει τη συλλογή δεδομένων και τη διαμόρφωση ρυθμίσεων σε εκτυπωτές Lexmark με eSF
έκδοσης 3.0 ή νεότερης (μοντέλα με οθόνη αφής). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
υποστηριζόμενα μοντέλα εκτυπωτών, βλ. “Υποστηριζόμενα μοντέλα εκτυπωτών” στη σελίδα  28.

Τοπικός Παράγοντας

Ο Τοπικός Παράγοντας είναι μια εφαρμογή που έχει ρυθμιστεί και εγκατασταθεί σε έναν κεντρικό υπολογιστή
για την εγγραφή εκτυπωτών με σύνδεση USB στις Lexmark Cloud Services.

• Υποστηρίζει τη συλλογή δεδομένων των εγγεγραμμένων εκτυπωτών

• Η μαζική ανάπτυξη της διαμόρφωσης ρυθμίσεων δεν υποστηρίζεται στους εκτυπωτές που έχουν εγγραφεί
μέσω του Τοπικού Παράγοντα.

• Δεν υποστηρίζει την ενημέρωση υλικολογισμικού του εκτυπωτή από το Lexmark Cloud Services.

• Δεν υποστηρίζει την αναφορά συσκευών στο Analytics.

Σημειώσεις:

• Δεν μπορείτε να διαγράψετε ή να απενεργοποιήσετε έναν παράγοντα που σχετίζεται με εκτυπωτές που
έχουν εγγραφεί στο MPS Express ή που εκκρεμεί η εγγραφή τους.

• Αν η διαχείριση εκτυπωτών Lexmark γίνεται με eSF έκδοσης 3.0 ή μεταγενέστερης (μοντέλα με οθόνη
αφής), χρησιμοποιήστε είτε το Printer Agent είτε το Fleet Agent.

• Εάν διαχειρίζεστε μοντέλα με ή χωρίς οθόνη αφής με έκδοση υλικολογισμικού 075.272 ή νεότερη,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Native Agent.

• Εάν διαχειρίζεστε μια ομάδα εκτυπωτών Lexmark, η οποία περιλαμβάνει μοντέλα που δεν
υποστηρίζονται από το Printer Agent και το Native Agent, χρησιμοποιήστε το Fleet Agent.

• Εάν διαχειρίζεστε μια ομάδα εκτυπωτών της Lexmark και τρίτων και κατασκευαστών, χρησιμοποιήστε
το Fleet Agent.

• Στη σελίδα λίστας εκτυπωτών μπορείτε να εφαρμόσετε φίλτρο στους εκτυπωτές με βάση τον τύπο
παράγοντα.

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο έναν παράγοντα για τη διαχείριση ενός εκτυπωτή.

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Native Agent, Fleet Agent, Printer Agent και τον Τοπικό Παράγοντα
για να διαχειριστείτε τον στόλο των εκτυπωτών σας. Ωστόσο, δεν μπορεί να γίνει διαχείριση ενός
εκτυπωτή από πολλούς παράγοντες ταυτόχρονα.

• Ο Τοπικός Παράγοντας υποστηρίζει μόνο εκτυπωτές Lexmark.

• Η εγκατάσταση του Τοπικού Παράγοντα είναι δυνατή μόνο σε λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows.
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Πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη Fleet Management
Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό, μεταβείτε στις Lexmark Cloud Services και κάντε ένα από τα
εξής:

• Από τον πίνακα εργαλείων, κάντε κλικ στην κάρτα Fleet Management.

Σημ.: Αν η κάρτα δεν είναι διαθέσιμη στον πίνακα εργαλείων, στη συνέχεια προσθέστε την κάρτα. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Διαχείριση του πίνακα εργαλείων” στη σελίδα  21.

• Στην τρέχουσα διαδικτυακή πύλη, πατήστε  στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας και κάντε κλικ στην
επιλογή Fleet Management.

Κατανόηση της καρτέλας Παράγοντες
Η καρτέλα Παράγοντες της πύλης Fleet Management επιτρέπει τη διαχείριση των παραγόντων που
χρησιμοποιείτε για τον εντοπισμό και την εγγραφή εκτυπωτών στις υπηρεσίες Lexmark Cloud Services.

Η καρτέλα Παράγοντες διαθέτει τρεις ενότητες.

• Printer Agents —Χρησιμοποιήστε αυτήν την ενότητα για να διαχειριστείτε τις εφαρμογές Printer Agent
που εκτελούνται στους εκτυπωτές σας.

• Fleet Agents —Χρησιμοποιήστε αυτήν την ενότητα για να διαχειριστείτε τις εφαρμογές Fleet Agent που
εκτελούνται σε ένα διακομιστή ή κεντρικό υπολογιστή.

• Native Agents—Χρησιμοποιήστε αυτήν την ενότητα για να διαχειριστείτε τις εφαρμογές Native Agent.

• Τοπικοί Παράγοντες—Χρησιμοποιήστε αυτήν την ενότητα για να διαχειριστείτε τις εφαρμογές Τοπικών
Παραγόντων.

Διαχείριση της ενότητας Printer Agents

1 Στη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, επιλέξτε έναν εκτυπωτή.

2 Επιλέξτε Παράγοντες > Printer Agents.

3 Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Σημ.: Αν δεν έχει εγγραφεί κανένας εκτυπωτής, εκτελέστε την εγγραφή των εκτυπωτών με το Printer
Enrollment Tool. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Εγγραφή εκτυπωτών με χρήση του Printer
Enrollment Tool” στη σελίδα  103.
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• Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ενός προγράμματος παράγοντα, επιλέξτε τον παράγοντα και κάντε
κλικ στην επιλογή Επεξεργασία ρυθμίσεων.

• Για να ενημερώσετε τον Printer Agent, επιλέξτε τον παράγοντα και κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση
> Ενημέρωση έκδοσης παράγοντα.

Σημ.: Συνιστούμε να γίνεται ενημέρωση του Printer Agent στην τρέχουσα έκδοση, ώστε να
υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες Cloud Fleet Management.

• Για να ενημερώσετε τα διαπιστευτήρια του διαχειριστή εκτυπωτή για έναν παράγοντα, επιλέξτε τον
παράγοντα και κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση > Ενημέρωση διαπιστευτηρίων πρόσβασης
σε παράγοντα.

Σημειώσεις:

– Αυτή η ρύθμιση είναι επίσης διαθέσιμη κατά την εγγραφή εκτυπωτών. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε “Εγγραφή εκτυπωτών με χρήση του Printer Enrollment Tool” στη σελίδα
 103.

– Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε τα διαπιστευτήρια του παράγοντα χρησιμοποιώντας τον
Embedded Web Server. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Πρόσβαση στο Printer Agent” στη
σελίδα  105.

• Για να κάνετε λήψη του Printer Enrollment Tool, επιλέξτε Λήψη PET.

• Για να δείτε τους παράγοντες εκτυπωτή που έχουν μια συγκεκριμένη κατάσταση, κάντε κλικ στην
επιλογή Κατάσταση παράγοντα και επιλέξτε ένα φίλτρο κατάστασης.

• Για να δείτε τους παράγοντες εκτυπωτή που χρειάζονται ενημέρωση έκδοσης, επιλέξτε Διαθέσιμη
ενημέρωση > Ναι.

Διαχείριση της ενότητας Fleet Agents

1 Στη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, επιλέξτε έναν εκτυπωτή.

2 Επιλέξτε Παράγοντες > Fleet Agents.

3 Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Σημ.: Αν δεν υπάρχει στη λίστα καμία εφαρμογή διαμεσολάβησης, τότε δημιουργήστε μια εφαρμογή
Fleet Agent. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Δημιουργία Fleet Agent” στη σελίδα  106.

• Για να δημιουργήσετε ένα Fleet Agent, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία Fleet Agent.

• Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενός Fleet Agent, κάντε κλικ στο όνομα του Fleet Agent.

• Για να ενημερώσετε την εφαρμογή Fleet Agent στον διακομιστή σας, επιλέξτε έναν Fleet Agent και
κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση > Fleet Agent.
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• Για να ενημερώσετε τον Fleet Agent για τους πιο πρόσφατους υποστηριζόμενους εκτυπωτές, επιλέξτε
έναν Fleet Agent και κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση > Βιβλιοθήκη υποστήριξης εκτυπωτή.

• Για να δείτε τις εφαρμογές Fleet που βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, κάντε κλικ στην
επιλογή Κατάσταση παράγοντα και επιλέξτε ένα φίλτρο κατάστασης.

• Για να προβάλετε τους Fleet Agents που απαιτούν ενημέρωση, επιλέξτε Ενημέρωση παράγοντα >
Ναι.

• Για να προβάλετε τους Fleet Agents που απαιτούν ενημέρωση της βιβλιοθήκης υποστηριζόμενων
εκτυπωτών, κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση βιβλιοθήκης > Ναι.

Διαχείριση της ενότητας Native Agents

1 Στη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε κλικ στην επιλογή Παράγοντες > Native Agents.

2 Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Σημ.: Αν δεν υπάρχει στη λίστα κανένας παράγοντας, τότε πραγματοποιήστε εγγραφή των εκτυπωτών.
Ανάλογα με την έκδοση του υλικολογισμικού, εγγράψτε εκτυπωτές χρησιμοποιώντας είτε το Printer
Enrollment Tool είτε τη διαδικασία εγγραφής Native Agent. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε
στις ενότητες “Εγγραφή εκτυπωτών με χρήση του Printer Enrollment Tool” στη σελίδα  103 ή “Χρήση
του Native Agent” στη σελίδα  111.

• Για να κάνετε την εγγραφή ενός υποστηριζόμενου εκτυπωτή με κωδικό εγγραφής που δημιουργήθηκε
από εκτυπωτή, κάντε κλικ στην επιλογή Εγγραφή > Εγγραφή εκτυπωτή και, στη συνέχεια,
πληκτρολογήστε τον κωδικό εγγραφής.

• Για να κάνετε προεγγραφή ενός υποστηριζόμενου εκτυπωτή, κάντε κλικ στην επιλογή Εγγραφή >
Προεγγραφή > Προεγγεγραμμένοι εκτυπωτές.

– Για να δείτε τον κωδικό εγγραφής, επιλέξτε Εγγραφή > Προεγγραφή.

Σημ.: Οι Lexmark Cloud Services εκχωρούν έναν κωδικό προεγγραφής για τον στόλο σας.

• Για να ενημερώσετε τα διαπιστευτήρια διαχειριστή του εκτυπωτή, επιλέξτε έναν εκτυπωτή και, στη
συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση διαπιστευτηρίων πρόσβασης.

• Για να δείτε τις εφαρμογές Native Agent που βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, κάντε κλικ
στην επιλογή Κατάσταση παράγοντα και επιλέξτε ένα φίλτρο κατάστασης.
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Διαχείριση της ενότητας Τοπικοί Παράγοντες

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε κλικ στην επιλογή Παράγοντες > Τοπικοί
παράγοντες.

2 Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Σημ.: Αν δεν εμφανίζεται κανένας τοπικός παράγοντας, κάντε λήψη, εγκατάσταση και ενεργοποίηση του
παράγοντα αυτού.

• Για να προβάλετε τον κωδικό ενεργοποίησης, επιλέξτε Κωδικός ενεργοποίησης > Δημιουργία
κωδικού ενεργοποίησης.

Σημ.: Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των παραγόντων που θα μπορούν να ενεργοποιηθούν μέσω
κωδικού.

• Για να φιλτράρετε τους τοπικούς παράγοντες με βάση την κατάστασή τους, κάντε κλικ στην επιλογή
Κατάσταση παράγοντα και επιλέξτε μια κατάσταση.

• Για να εντοπίσετε τους παράγοντες που έχουν διαθέσιμες ενημερώσεις, επιλέξτε Διαθέσιμες
ενημερώσεις > Ναι.

• Για να ενημερώσετε έναν τοπικό παράγοντα, επιλέξτε τον παράγοντα και κάντε κλικ στην επιλογή
Ενημέρωση.
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Προσθήκη εκτυπωτών

Περιγραφή υλοποίησης
H παρακάτω ροή εργασιών παρουσιάζει τη γενική διαδικασία για τη ρύθμιση εκτυπωτών στη διαδικτυακή
πύλη Fleet Management:

Χρήση του Printer Enrollment Tool

1 Συνδεθείτε στην τοποθεσία των Lexmark Cloud Services.

2 Κάντε λήψη του Printer Enrollment Tool και εκτελέστε το.

3 Εντοπίστε τους εκτυπωτές στο δίκτυό σας.

4 Εγγράψτε τους εκτυπωτές.

5 Οι εκτυπωτές εμφανίζονται στη διαδικτυακή πύλη Fleet Management.

Σημειώσεις:

• Για εκτυπωτές με έκδοση υλικολογισμικού 074.xx ή προγενέστερη, το σύστημα εγκαθιστά την εφαρμογή
Printer Agent στον εκτυπωτή. Ο Printer Agent εκτελεί περιοδικές σταθμοσκοπήσεις στην τοποθεσία
web των Lexmark Cloud Services, για να παρακολουθεί για αλλαγές στη διαμόρφωση ή άλλα αιτήματα.

• Για εκτυπωτές με έκδοση υλικολογισμικού 075.xx ή μεταγενέστερη, το σύστημα χρησιμοποιεί τον Native
Agent για την επικοινωνία με τις Lexmark Cloud Services.

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκδοση υλικολογισμικού, βλ. “Προβολή έκδοσης
υλικολογισμικού του εκτυπωτή” στη σελίδα  44.
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Χρήση του Fleet Agent

1 Συνδεθείτε στην τοποθεσία των Lexmark Cloud Services.

2 Δημιουργήστε έναν Fleet Agent και κατεβάστε τον.

3 Εκκινήστε και ενεργοποιήστε τον Fleet Agent.

4 Εντοπίστε και εγγράψτε εκτυπωτές.

Σημ.: Ο Fleet Agent χρησιμοποιεί μια ανοιχτή σύνδεση με τις υπηρεσίες Lexmark Cloud Services.
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Χρήση του Native Agent

Σημ.: Αυτή η ροή εργασιών ισχύει μόνο για υποστηριζόμενους εκτυπωτές με έκδοση υλικολογισμικού
075.xx ή μεταγενέστερη προεγκατεστημένη στο εργοστάσιο. Οι εκτυπωτές με ημερομηνία κατασκευής από
τα τέλη του 2019 και έπειτα, οι οποίοι έχουν προεγκατεστημένη την έκδοση 075.xx εξ εργοστασίου, πρέπει
να αναβαθμιστούν στην έκδοση 075.xx ή μεταγενέστερη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
υποστηριζόμενα μοντέλα εκτυπωτών, βλ. “Υποστηριζόμενα μοντέλα εκτυπωτών” στη σελίδα  28.

1 Συνδεθείτε στην τοποθεσία των Lexmark Cloud Services.

2 Πραγματοποιήστε προεγγραφή των εκτυπωτών.

3 Από τον Embedded Web Server ή τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, εισαγάγετε τον κωδικό εγγραφής για
να ολοκληρώσετε την εγγραφή.

Σημειώσεις:

• Εκχωρείται ένας κωδικός εγγραφής ανά εταιρεία για όλους τους υποστηριζόμενους εκτυπωτές.

• Για να παραλείψετε τη διαδικασία προεγγραφής, λάβετε τον κωδικό εγγραφής από τον Embedded Web
Server. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Εγγραφή εκτυπωτών από τον Embedded Web Server”
στη σελίδα  114.
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Χρήση του Τοπικού Παράγοντα

1 Συνδεθείτε στην τοποθεσία των Lexmark Cloud Services.

2 Κατεβάστε τον Τοπικό Παράγοντα.

3 Εκτελέστε και ενεργοποιήστε τον Τοπικό Παράγοντα.

4 Λάβετε τον κωδικό ενεργοποίησης από την τοποθεσία web Lexmark Cloud Services και ενεργοποιήστε
τον Τοπικό Παράγοντα.

Σημ.: Μετά την εγκατάσταση και την ενεργοποίηση, ο Τοπικός Παράγοντας θα εγγράψει αυτόματα τους
εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι μέσω USB.

Μετά την εγγραφή τους, οι εγγεγραμμένοι εκτυπωτές παρατίθενται στην αρχική σελίδα της διαδικτυακής
πύλης Lexmark Cloud Services. Οι διευθύνσεις IP που εμφανίζονται στην αρχική σελίδα του Fleet
Management είναι οι διευθύνσεις IP των κεντρικών υπολογιστών.

Από τη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, μπορείτε να δημιουργείτε και να αναπτύσσετε διαμορφώσεις
εκτυπωτή, να βλέπετε πληροφορίες για τον εκτυπωτή, καθώς και να ζητάτε αρχεία καταγραφής για τον
εκτυπωτή.

Σημ.: Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε και να αναπτύξετε ρυθμίσεις, ούτε να ζητήσετε τα αρχεία καταγραφής
εκτυπωτή για εκτυπωτές που έχουν εγγραφεί μέσω του Τοπικού Παράγοντα.
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Χρήση του Printer Enrollment Tool

Λήψη του Printer Enrollment Tool

Χρησιμοποιήστε το Printer Enrollment Tool (PET) για να εντοπίσετε και να εγγράψετε εκτυπωτές στην
τοποθεσία web των Lexmark Cloud Services. Ανάλογα με την έκδοση υλικολογισμικού του εκτυπωτή, το PET
εγκαθιστά την εφαρμογή Printer Agent στον εκτυπωτή ή χρησιμοποιεί τον Native Agent.

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε ένα από τα εξής:

Εάν πραγματοποιείτε εγγραφή συσκευών στις Lexmark Cloud Services για πρώτη φορά, μπορείτε να
κάνετε λήψη του PET ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

• Κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση Printer Agent > Λήψη PET.

• Κάντε κλικ στην επιλογή Παράγοντες > Printer Agents > Λήψη Printer Enrollment Tool.
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• Κάντε κλικ στην επιλογή Παράγοντες > Native Agents > Εγγραφή εκτυπωτή > και χρησιμοποιήστε
το Printer Enrollment Tool.

Εάν έχετε ήδη εγγράψει ορισμένες συσκευές, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του PET
ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

• Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτής > Εγγραφή εκτυπωτή με χρήση > Παράγοντας εκτυπωτή >
Λήψη PET.
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• Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτής > Εγγραφή εκτυπωτή με χρήση > Εγγενής παράγοντας > Λήψη
PET.

• Κάντε κλικ στην επιλογή Παράγοντες > Printer Agents > Λήψη PET.

• Κάντε κλικ στην επιλογή Παράγοντες > Native Agents > Εγγραφή > Λήψη PET.

2 Αποδεχτείτε την Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (EULA).

3 Κάντε εξαγωγή των περιεχομένων του συμπιεσμένου φακέλου και εντοπίστε το πρόγραμμα εκκίνησης
του Printer Enrollment Tool.
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Διαμόρφωση των ρυθμίσεων του Printer Enrollment Tool

Το Printer Enrollment Tool έχει διαμορφωθεί με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις,
ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές στο περιβάλλον του πελάτη, οι οποίες απαιτούν αλλαγές στην
προεπιλεγμένη διαμόρφωση.

1 Εκτελέστε το πρόγραμμα εκκίνησης του Printer Enrollment Tool.

2 Πληκτρολογήστε την ίδια διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιήσατε για να
συνδεθείτε στην τοποθεσία των Lexmark Cloud Services και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή
Σύνδεση.

3 Κάντε κλικ στην επιλογή  στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας.

4 Καθορίστε τον εντοπισμό εκτυπωτή και τα χρονικά όρια εγγραφής εκτυπωτή.

5 Επιλέξτε το επίπεδο λεπτομέρειας καταγραφής.

6 Στο μενού Ρυθμίσεις SNMP, επιλέξτε έκδοση.

Σημ.: Το Printer Enrollment Tool χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο mDNS για τον εντοπισμό. Οι ρυθμίσεις
SNMP εφαρμόζονται μόνο όταν το mDNS είναι απενεργοποιημένο στις συσκευές που εντοπίζονται.

• Στις Εκδόσεις 1 και 2c, επιλέξτε έναν τύπο συμβολοσειράς κοινότητας. Για να ορίσετε μια
προσαρμοσμένη συμβολοσειρά κοινότητας, επιλέξτε Προσαρμοσμένη τιμή και πληκτρολογήστε τη
συμβολοσειρά.

• Για την Έκδοση 3, επιλέξτε επίπεδο ασφάλειας, λειτουργία ελέγχου ταυτότητας και τύπο προστασίας
προσωπικών δεδομένων.

7 Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ρυθμίσεων.

Εγγραφή εκτυπωτών με χρήση του Printer Enrollment Tool

Οι εκτυπωτές πρέπει να έχουν εγγραφεί στη διαδικτυακή τοποθεσία των Lexmark Cloud Services για να
μπορείτε να τους διαχειριστείτε.

1 Εκτελέστε το πρόγραμμα εκκίνησης του Printer Enrollment Tool.

Σημ.: Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Λήψη του Printer Enrollment Tool” στη σελίδα  100.

2 Πληκτρολογήστε την ίδια διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιήσατε για να
συνδεθείτε στην τοποθεσία των Lexmark Cloud Services και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή
Σύνδεση.

3 Εάν διαχειρίζεστε πολλές θυγατρικές εταιρείες, επιλέξτε μια εταιρεία.

Σημ.: Εάν έχει εκχωρηθεί μόνο μία εταιρεία στο λογαριασμό σας, θα είναι ήδη επιλεγμένη.

4 Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο και στη συνέχεια από την ενότητα Εντοπισμός εκτυπωτή, επιλέξτε έναν
τύπο εντοπισμού.

• Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για όλους τους εκτυπωτές στο τοπικό σας δίκτυο, επιλέξτε
Αναζήτηση στο τοπικό δίκτυο.

• Για να αναζητήσετε με βάση συγκεκριμένη διεύθυνση IP, υποδίκτυο, εύρος ή πλήρως προσδιορισμένο
όνομα τομέα (FQDN), επιλέξτε Σύνθετη αναζήτηση.
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Σημειώσεις:

– Οι καταχωρίσεις δεν αποθηκεύονται μετά το κλείσιμο του Printer Enrollment Tool. Για να
αποθηκεύσετε τη λίστα της σύνθετης αναζήτησης, κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή. Η λίστα
αποθηκεύεται σε μορφή CSV.

– Για να χρησιμοποιήσετε ένα υπάρχον αρχείο CSV, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

5 Κάντε κλικ στην επιλογή Εντοπισμός εκτυπωτών.

Σημειώσεις:

• Αν οι ρυθμίσεις έχουν διαμορφωθεί με SNMP έκδοσης 3 με έλεγχο ταυτότητας, θα σας ζητηθούν τα
διαπιστευτήρια SNMP

• Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα τείχους προστασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Να επιτρέπεται η
πρόσβαση.

6 Δείτε τις πληροφορίες και στη συνέχεια κλείστε το παράθυρο διαλόγου Εντοπισμός εκτυπωτή.

7 Από την ενότητα Εγγραφή εκτυπωτή, επιλέξτε έναν ή περισσότερους εκτυπωτές.

Σημειώσεις:

• Οι εκτυπωτές στην καρτέλα Εγγράφηκε μπορούν να εγγραφούν ξανά. Εγγράψτε τον εκτυπωτή ξανά
όταν δεν ανταποκρίνεται ή όταν ο εκτυπωτής πρέπει να καταργηθεί από μια άλλη εταιρεία και να
εγγραφεί στην τρέχουσα εταιρεία.

• Το Printer Enrollment Tool εντοπίζει τους εκτυπωτές με διαχείριση από το Fleet Agent, αλλά δεν
υπάρχει δυνατότητα επιλογής τους για εγγραφή.

• Το Printer Enrollment Tool εντοπίζει τους εκτυπωτές με διαχείριση από το Native Agent, αλλά δεν
υπάρχει δυνατότητα επιλογής Native συσκευών που είναι εγγεγραμμένες στην τρέχουσα εταιρεία
για εγγραφή.

• Ανάλογα με την έκδοση του υλικολογισμικού, μπορεί να εκτελείται εγγραφή του εκτυπωτή
χρησιμοποιώντας είτε το Printer Agent είτε το Native Agent. Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στη στήλη Είδος παράγοντα.

• Συνιστούμε να χρησιμοποιούνται οι Lexmark Cloud Services για την κατάργηση των εκτυπωτών
από την εταιρεία στην οποία είναι εγγεγραμμένοι, πριν από την εγγραφή τους σε μια νέα εταιρεία.

8 Κάντε κλικ στην επιλογή Εγγραφή εκτυπωτών.

9 Στο παράθυρο διαλόγου Έλεγχος ταυτότητας για ασφαλισμένους εκτυπωτές, κάντε ένα από τα εξής:

• Για ασφαλισμένους εκτυπωτές, επιλέξτε τον τύπο ελέγχου ταυτότητας του εκτυπωτή, εισαγάγετε τα
διαπιστευτήριά σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή διαπιστευτηρίων.

• Για μη ασφαλισμένους εκτυπωτές, κάντε κλικ στην επιλογή Παράλειψη αυτού του βήματος.

Σημ.: Ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών ενδέχεται να έχουν διαφορετικές διαμορφώσεις διαπιστευτηρίων
ελέγχου ταυτότητας. Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος ελέγχου ταυτότητας που ορίστηκε κατά την εγγραφή στο
Printer Enrollment Tool ταιριάζει με τον τύπο ελέγχου ταυτότητας που έχει ρυθμιστεί στον εκτυπωτή. Αν
οι τύποι ελέγχου ταυτότητας δεν συμφωνούν, ο εκτυπωτής δεν έχει εγγραφεί.

10 Κλείστε το Printer Enrollment Tool.

Σημειώσεις:

• Δεν είναι δυνατή η εγγραφή εκτυπωτών που διαθέτουν υλικολογισμικό παλαιότερης έκδοσης. Το
υλικολογισμικό σε αυτούς τους εκτυπωτές πρέπει να ενημερωθεί μη αυτόματα. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε “Ενημέρωση υλικολογισμικού εκτυπωτή από τον Embedded Web Server” στη
σελίδα  45.
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• Η διαδικασία εγγραφής μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.

• Οι εγγεγραμμένοι εκτυπωτές προστίθενται στη λίστα εκτυπωτών στην κύρια σελίδα της διαδικτυακής
πύλης Fleet Management.

• Μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστούν στη διαδικτυακή πύλη Fleet Management οι
εγγεγραμμένοι εκτυπωτές.

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους εκτυπωτές των οποίων η εγγραφή έχει καταργηθεί,

επιλέξτε .

Πρόσβαση στο Printer Agent

Η πρόσβαση στο Printer Agent γίνεται μέσω του Embedded Web Server του εκτυπωτή. Μπορείτε να δείτε την
κατάσταση εγγραφής του εκτυπωτή και να κάνετε ανίχνευση για νέα συμβάντα αμέσως, χωρίς να περιμένετε
να ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα ανίχνευσης.

Σημ.: Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον Embedded Web Server του εκτυπωτή, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε
στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή.

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές.

2 Στη λίστα εκτυπωτών, επιλέξτε το αναγνωριστικό του εκτυπωτή.

Σημ.: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον καθορισμό του αναγνωριστικού του εκτυπωτή, βλ.
“Διαχείριση προβολών” στη σελίδα  121.

3 Στην ενότητα Αναγνώριση, επιλέξτε Άνοιγμα του Embedded Web Server (EWS) του εκτυπωτή.

4 Στο Embedded Web Server, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογές.

5 Κάντε κλικ στο στοιχείο Printer Configuration Agent.

6 Κάντε ένα από τα εξής:

• Επιλέξτε Ανίχνευση τώρα για να γίνει ανίχνευση για νέες ενημερώσεις.

• Επιλέξτε Δοκιμή σύνδεσης του Agent για να ελέγξετε τα εξής:

– Συνδεσιμότητα δικτύου μεταξύ του Printer Agent και των Lexmark Cloud Services

– Πρόσβαση σύνδεσης στον εκτυπωτή

– Στοιχεία ελέγχου πρόσβασης και δικαιώματα πρόσβασης στις λειτουργίες

• Κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση διαπιστευτηρίων για να εισαγάγετε διαπιστευτήρια σύνδεσης
για ασφαλείς εκτυπωτές.

Σημ.: Συνιστούμε να εκτελείτε τον Έλεγχο σύνδεσης Agent για να βεβαιώνεστε ότι η εφαρμογή
διαμεσολάβησης μπορεί να επικοινωνήσει με τις Lexmark Cloud Services. Εάν προκύψει πρόβλημα
συνδεσιμότητας, ανατρέξτε στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων.

Επεξεργασία παράγοντα εκτυπωτή

1 Στη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε κλικ στην επιλογή Agents > Printer Agents.

2 Επιλέξτε έναν ή περισσότερους πράκτορε και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία
ρυθμίσεων.

3 Ρυθμίστε το διάστημα σταθμοσκόπησης και το επίπεδο καταγραφής.

4 Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ρυθμίσεων.
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Ενημέρωση του Printer Agent

Βεβαιωθείτε ότι στον εκτυπωτή δεν υπάρχουν σφάλματα που δεν έχουν επιλυθεί και εκκρεμείς εργασίες,
καθώς και ότι ο εκτυπωτής βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας και ότι δεν χρησιμοποιείται.

1 Στη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε κλικ στην επιλογή Agents > Printer Agents.

2 Επιλέξτε μία ή περισσότερες εφαρμογές διαμεσολάβησης και κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση >
Ενημέρωση έκδοσης εφαρμογής διαμεσολάβησης.

3 Επιλέξτε Συνέχεια.

Χρήση του Fleet Agent

Δημιουργία Fleet Agent

Ο Fleet Agent εντοπίζει και εγγράφει τους εκτυπωτές στην τοποθεσία web των Lexmark Cloud Services.

Σημ.: Ο Fleet Agent απαιτεί ένα διακομιστή με υψηλή διαθεσιμότητα και συνεχή σύνδεση στο Internet.

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε ένα από τα εξής:

• Κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση Fleet Agent > Δημιουργία Fleet Agent.
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• Κάντε κλικ στο στοιχείο Παράγοντες > Fleet Agents > Δημιουργία Fleet Agent.

2 Πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα και μια περιγραφή.

3 Στην καρτέλα Κριτήρια εντοπισμού, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

• Για να μην αναλάβει ο Fleet Agent τη διαχείριση των εγγεγραμμένων εκτυπωτών, απενεργοποιήστε
την επιλογή Μεταφορά διαχείρισης εντοπισμένων εκτυπωτών που έχουν ήδη εγγραφεί μέσω
άλλου προγράμματος παράγοντα.

Σημειώσεις:

– Αν ενεργοποιηθεί η ρύθμιση, διακόπτεται η σταθμοσκόπηση πληροφοριών από τον Printer
Agent.

– Η εφαρμογή Printer Agent παραμένει στον εκτυπωτή.

• Για να εκτελέσετε αναζήτηση για όλους τους εκτυπωτές στο τοπικό σας δίκτυο, ρυθμίστε την παράμετρο
Τύπος αναζήτησης στην τιμή Αναζήτηση στο τοπικό δίκτυο.

• Για να εκτελέσετε αναζήτηση ή για να εξαιρέσετε από την αναζήτηση μια συγκεκριμένη διεύθυνση IP,
ένα υποδίκτυο, μια περιοχή διευθύνσεων ή ένα πλήρως προσδιορισμένο όνομα τομέα (FQDN),
ρυθμίστε την παράμετρο Τύπος αναζήτησης στην τιμή Σύνθετη αναζήτηση. Εφαρμόστε μία ή
περισσότερες από τις εξής λύσεις:

– Στην καρτέλα Συμπερίληψη, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη κριτηρίων εντοπισμού που θα
συμπεριληφθούν και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τα στοιχεία του εκτυπωτή.

– Στην καρτέλα Συμπερίληψη, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή και επιλέξτε το αρχείο csv ή txt.

Σημειώσεις:

• Για να δείτε ένα δείγμα αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη αρχείου-δείγματος.

• Για να αντικαταστήσετε την υπάρχουσα τιμή διεύθυνσης IP, υποδικτύου, περιοχής
διευθύνσεων ή FQDN στα κριτήρια εντοπισμού, ενεργοποιήστε την επιλογή Αντικατάσταση
υπαρχόντων κριτηρίων εντοπισμού που "συμπεριλαμβάνονται".

– Στην καρτέλα Εξαίρεση, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη κριτηρίων εντοπισμού για εξαίρεση
και πληκτρολογήστε τα στοιχεία του εκτυπωτή.

– Στην καρτέλα Εξαίρεση, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή και επιλέξτε το αρχείο csv ή txt.

Σημειώσεις:

• Για να δείτε ένα δείγμα αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη αρχείου-δείγματος.
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• Για να αντικαταστήσετε την υπάρχουσα τιμή διεύθυνσης IP, υποδικτύου, περιοχής
διευθύνσεων ή FQDN στα κριτήρια εντοπισμού, ενεργοποιήστε την επιλογή Αντικατάσταση
υπαρχόντων κριτηρίων εντοπισμού που "εξαιρούνται".

Μπορείτε επίσης να εξαγάγετε ή να διαγράψετε κριτήρια εντοπισμού. Στην καρτέλα Εξαγωγή ή
Εισαγωγή, επιλέξτε μία ή περισσότερες διευθύνσεις και επιλέξτε Εξαγωγή ή Διαγραφή.

• Επιλέξτε ένα προφίλ SNMP.

4 Στην καρτέλα Προφίλ SNMP, δημιουργήστε ένα προφίλ SNMP. Κάντε τα εξής:

α Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία και πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα προφίλ.

β Επιλέξτε μια έκδοση SNMP.

Σημειώσεις:

• Για τις εκδόσεις 1 και 2c, πληκτρολογήστε ένα όνομα κοινότητας.

• Για την Έκδοση 3, επιλέξτε επίπεδο ασφάλειας, λειτουργία ελέγχου ταυτότητας και τύπο
προστασίας προσωπικών δεδομένων.

γ Καθορίστε το χρονικό όριο εντοπισμού και τον αριθμό των επαναλήψεων.

δ Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία προφίλ SNMP.

5 Στην καρτέλα Προγραμματισμένες εργασίες, καθορίστε τα χρονικά διαστήματα για την Εργασία εντοπισμού
εκτυπωτών και την Ανανέωση πληροφοριών εκτυπωτών.

Σημ.: Ο Fleet Agent εντοπίζει εκτυπωτές και εκτελεί την εγγραφή τους με βάση το διάστημα για την
Εργασία εντοπισμού εκτυπωτών.

6 Στην καρτέλα Άλλες ρυθμίσεις, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις Επίπεδο καταγραφής και Καθυστέρηση χρήσης
δικτύου.

Σημειώσεις:

• Εάν η Καθυστέρηση χρήσης δικτύου ρυθμιστεί σε τιμή κάτω από 250 (προεπιλογή) μπορεί να
επηρεαστεί η απόδοση του δικτύου. Δεν συνιστάται η ρύθμιση της τιμής στο μηδέν.

• Όσο μεγαλύτερη είναι η καθυστέρηση, τόσο περισσότερη ώρα θα χρειαστεί για να ολοκληρωθεί ο
εντοπισμός.

7 Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία παράγοντα.

Λήψη του Fleet Agent

Προτού ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει ένα Fleet Agent. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε
“Δημιουργία Fleet Agent” στη σελίδα  106.

1 Στη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε κλικ στην επιλογή Agents > Fleet Agents.

2 Κάντε κλικ στο όνομα του Fleet Agent και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Πακέτο εγκατάστασης > Λήψη.

Σημ.: Για να στείλετε τη σύνδεση του πακέτου εγκατάστασης με e-mail, κάντε κλικ στην επιλογή Πακέτο
εγκατάστασης > Email και πληκτρολογήστε μια διεύθυνση e-mail.

3 Επιλέξτε έναν τύπο πακέτου εγκατάστασης και κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη πακέτου.

Σημειώσεις:

• Σημειώστε τον κωδικό ενεργοποίησης.

• Ο κωδικός ενεργοποίησης είναι έγκυρος για 72 ώρες. Εάν λήξει πριν από την ενεργοποίηση της
εφαρμογής διαμεσολάβησης, δημιουργήστε ένα νέο κωδικό ενεργοποίησης. Στην πύλη Fleet
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Management, κάντε κλικ στην επιλογή Agents > Fleet Agents > και επιλέξτε Fleet Agent >
Δημιουργία κωδικού ενεργοποίησης.

Εγκατάσταση του Fleet Agent

Βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής Fleet Agent και οι εκτυπωτές βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο. Επίσης, το Fleet Agent
απαιτεί διακομιστή ή κεντρικό υπολογιστή με υψηλή διαθεσιμότητα.

1 Από ένα διακομιστή ή κεντρικό υπολογιστή, εκτελέστε το πακέτο εγκατάστασης του Fleet Agent.

2 Αποδεχτείτε την Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (EULA).

3 Εισαγάγετε τον αριθμό θύρας.

Σημειώσεις:

• Ο προεπιλεγμένος αριθμός θύρας είναι 80.

• Εάν η θύρα 80 δεν είναι διαθέσιμη, εισαγάγετε οποιαδήποτε διαθέσιμη θύρα, όπως η 8080 ή η
8088.

4 Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος για να κλείσετε το παράθυρο εγκατάστασης και να εκκινήσετε τον Fleet
Agent σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web.

Σημ.: Η επιλογή Εκκίνηση του Lexmark Fleet Agent στο πρόγραμμα περιήγησής σας είναι
ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

5 Από τη σελίδα Fleet Agent στο πρόγραμμα περιήγησής σας, πληκτρολογήστε τον κωδικό ενεργοποίησης.

6 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε Χρήση ρυθμίσεων διακομιστή μεσολάβησης και εισαγάγετε τις
πληροφορίες του διακομιστή μεσολάβησης.

7 Κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια και, εάν χρειάζεται, πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης για τη
εφαρμογή διαμεσολάβησης.

Σημ.: Εάν ορίσατε κωδικό πρόσβασης παράγοντα, ο κωδικός πρόσβασης θα απαιτείται για την
πρόσβαση στο Fleet Agent.

8 Επιλέξτε Εντοπισμός και εγγραφή εκτυπωτών αμέσως μετά την ενεργοποίηση αυτού του agent.

Σημ.: Οι εκτυπωτές εντοπίζονται και εγγράφονται αυτόματα μετά την ενεργοποίηση του agent.

9 Κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση Agent.

Σημ.: Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση ασφαλείας, τις ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης ή τον κωδικό

πρόσβασης παράγοντα αργότερα κάνοντας κλικ στο εικονίδιο  στην πάνω δεξιά γωνία της αρχικής
οθόνης του Fleet Agent. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Διαμόρφωση ρυθμίσεων διακομιστή
Fleet Agent” στη σελίδα  109.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων διακομιστή Fleet Agent

1 Από ένα διακομιστή ή κεντρικό υπολογιστή, ανοίξτε το Fleet Agent. Κάντε ένα από τα εξής:

• Κάντε κλικ στη συντόμευση του Fleet Agent.

• Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web και πληκτρολογήστε localhost.

Σημ.: Εάν το Fleet Agent χρησιμοποιεί θύρα διαφορετική από τη θύρα 80, πληκτρολογήστε
localhost:x, όπου x είναι ο αριθμός θύρας.
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2 Στην αρχική οθόνη, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

• Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης, κάντε κλικ στην επιλογή  >
Διαμόρφωση διακομιστή μεσολάβησης.

• Για να προστατεύσετε το Fleet Agent με κωδικό πρόσβασης, κάντε κλικ στην επιλογή  >
Δημιουργία κωδικού πρόσβασης.

• Για να επιτρέψετε την απομακρυσμένη πρόσβαση σε αυτό το Fleet Agent, κάντε κλικ στην επιλογή 
> Ενημέρωση ρύθμισης ασφαλείας.

Σημ.: Στη ρύθμιση ασφαλείας, η επιλογή Να επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο στον τοπικό κεντρικό
υπολογιστή (Συνιστάται) είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Αυτή η επιλογή αποτρέπει την
πρόσβαση άλλων υπολογιστών στο δίκτυο στο Fleet Agent. Καταργήστε την επιλογή εκχώρησης
πρόσβασης σε άλλους υπολογιστές του δικτύου.

Διαχείριση Fleet Agent

1 Στη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε κλικ στην επιλογή Agents > Fleet Agents.

2 Κάντε κλικ σε ένα Fleet Agent και μετά κάντε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

• Για να επεξεργαστείτε το Fleet Agent, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία Agent. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε “Επεξεργασία του Fleet Agent” στη σελίδα  110.

• Για να ξεκινήσετε τον εντοπισμό και την εγγραφή εκτυπωτών, κάντε κλικ στην επιλογή Εντοπισμός και
εγγραφή εκτυπωτών.

• Για να κάνετε λήψη του πακέτου εγκατάστασης, κάντε κλικ στην επιλογή Πακέτο εγκατάστασης >
Λήψη.

• Για να ανανεώσετε όλες τις πληροφορίες των εκτυπωτών πριν από την εργασία προγραμματισμένης
ανανέωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα > Ανανέωση πληροφοριών όλων των
εκτυπωτών.

• Για να απενεργοποιήσετε το Fleet Agent, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα > Απενεργοποίηση
Agent.

• Για να διαγράψετε το Fleet Agent, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα > Διαγραφή Agent.

• Για να ζητήσετε αρχεία καταγραφής συμβάντων του Fleet Agent, επιλέξτε την ενότητα Αρχείο
καταγραφής και κάντε κλικ στο στοιχείο Αίτημα.

Σημ.: Μπορεί να χρειαστεί χρόνος για τη δημιουργία των αρχείων καταγραφής και τη διάθεσή τους
για λήψη.

Επεξεργασία του Fleet Agent

Εάν υπάρχουν αλλαγές στα κριτήρια εντοπισμού, στο χρονοδιάγραμμα εργασιών, στο επίπεδο καταγραφής
συμβάντων ή στις ρυθμίσεις καθυστέρησης διακομιστή, θα πρέπει να επεξεργαστείτε το Fleet Agent.

1 Στη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε κλικ στην επιλογή Agents > Fleet Agents.

2 Κάντε κλικ στο όνομα της εφαρμογής διαμεσολάβησης και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία
Agent.

3 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών.
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Ενημέρωση του Fleet Agent

1 Στη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε κλικ στην επιλογή Agents > Fleet Agents.

2 Επιλέξτε ένα ή περισσότερα Fleet Agent και κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση > Fleet Agent.

3 Επιλέξτε Συνέχεια.

Χρήση του Native Agent

Προεγγραφή εκτυπωτών

Αυτές οι οδηγίες ισχύουν μόνο για εκτυπωτές που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Η έκδοση υλικολογισμικού είναι 075.xx ή μεταγενέστερη προεγκατεστημένη στο εργοστάσιο.

• Εάν η έκδοση υλικολογισμικού ενημερώθηκε αργότερα στην έκδοση 075.xx ή μεταγενέστερη, τότε η
ημερομηνία κατασκευής του εκτυπωτή είναι στο τέλος του 2019 ή μεταγενέστερη.

Σημ.: Για να προσδιορίσετε την έκδοση υλικολογισμικού του εκτυπωτή, ανατρέξτε στην ενότητα “Προβολή
έκδοσης υλικολογισμικού του εκτυπωτή” στη σελίδα  44.

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε ένα από τα εξής:

Εάν δεν έχουν εγγραφεί συσκευές:

• Επιλέξτε Agents > Native Agents > Προεγγραφή εκτυπωτών.

Εάν έχουν ήδη εγγραφεί συσκευές:

• Επιλέξτε Agents > Native Agents > Εγγραφή > Προεγγραφή > Προεγγραφή εκτυπωτών.
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2 Από το πλαίσιο διαλόγου Προεγγραφή εκτυπωτών, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

• Επιλέξτε Μη αυτόματη εισαγωγή σειριακού αριθμού, πληκτρολογήστε τον σειριακό αριθμό του
εκτυπωτή και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

• Επιλέξτε Εισαγωγή σειριακού αριθμού εκτυπωτή από αρχείο και, στη συνέχεια, αναζητήστε το
αρχείο CSV ή TXT.

Σημ.: Για να λάβετε τον κωδικό εγγραφής και τις πλήρεις οδηγίες εγγραφής μέσω e-mail,
πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail σας.

3 Κάντε κλικ στην επιλογή Προεγγραφή εκτυπωτών > Εγγραφή > Προεγγραφή.

4 Αντιγράψτε τον κωδικό εγγραφής της εταιρείας.

Σημ.: Για προεγγεγραμμένες συσκευές, ολοκληρώστε τη διαδικασία εγγραφής είτε από τον Embedded Web
Server είτε από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Ολοκλήρωση της εγγραφής του εκτυπωτή από τον Embedded Web Server

1 Από τον Embedded Web Server, κάντε ένα από τα εξής:

• Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Υπηρεσίες Cloud > Εγγραφή στις Υπηρεσίες Cloud.

• Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Lexmark Cloud Services > Cloud Fleet Management.

Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση Ενεργοποίηση επικοινωνίας με τις υπηρεσίες Lexmark Cloud Services
είναι επιλεγμένη.

2 Στο πεδίο Κωδικός εγγραφής, εισαγάγετε τον κωδικό εγγραφής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή
Εγγραφή εκτυπωτή.

Ολοκλήρωση της εγγραφής του εκτυπωτή από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

1 Από την αρχική οθόνη του εκτυπωτή, κάντε ένα από τα εξής:

• Αγγίξτε Ρυθμίσεις > Υπηρεσίες Cloud > Εγγραφή στις Υπηρεσίες Cloud.

• Αγγίξτε Ρυθμίσεις > Lexmark Cloud Services > Cloud Fleet Management.

2 Από το μενού Ενεργοποίηση επικοινωνίας με τις Lexmark Cloud Services, αγγίξτε την επιλογή
Ενεργοποίηση.

3 Στο πεδίο Εγγραφή εκτυπωτή, εισαγάγετε τον κωδικό εγγραφής και, στη συνέχεια, πατήστε OK.

Εγγραφή εκτυπωτών από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

Αυτές οι οδηγίες ισχύουν μόνο για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Δεν έχετε προεγγράψει τον εκτυπωτή.

• Δεν έχετε εγγράψει τον εκτυπωτή με χρήση του Native Agent.

• Η έκδοση υλικολογισμικού του εκτυπωτή είναι η 075.272 ή νεότερη και έχει προεγκατασταθεί στο
εργοστάσιο.

• Εάν γίνει αργότερα ενημέρωση του υλικολογισμικού στην έκδοση 075.xx ή νεότερη, η ημερομηνία
παραγωγής του εκτυπωτή πρέπει να είναι στα τέλη του 2019 ή νεότερη.

Σημ.: Για να προσδιορίσετε την έκδοση υλικολογισμικού του εκτυπωτή, ανατρέξτε στην ενότητα
“Προβολή έκδοσης υλικολογισμικού του εκτυπωτή” στη σελίδα  44.
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1 Από την αρχική οθόνη του εκτυπωτή, κάντε ένα από τα εξής:

• Αγγίξτε Ρυθμίσεις > Υπηρεσίες Cloud > Εγγραφή στις Υπηρεσίες Cloud.

• Αγγίξτε Ρυθμίσεις > Lexmark Cloud Services > Cloud Fleet Management.

Σημ.: Για να καταστήσετε διαθέσιμη την Εγγραφή στις Υπηρεσίες Cloud, κάντε κλικ στην επιλογή
Ασφάλεια > Διαχείριση συσκευής > Εγγραφή στις Υπηρεσίες Cloud.

2 Από το μενού Ενεργοποίηση επικοινωνίας με τις Lexmark Cloud Services, αγγίξτε την επιλογή
Ενεργοποίηση.

3 Από το μενού Λήψη κωδικού εγγραφής, αγγίξτε την επιλογή Λήψη κωδικού, αντιγράψτε τον κωδικό
εγγραφής κι έπειτα αγγίξτε την επιλογή OK.

4 Από τη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε ένα από τα εξής:

• Κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση Native Agent, εισαγάγετε τον κωδικό εγγραφής και κάντε κλικ στην
επιλογή Εγγραφή εκτυπωτή.

• Κάντε κλικ στην επιλογή Agents > Native Agents > Εγγραφή εκτυπωτή, εισαγάγετε τον κωδικό
εγγραφής και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εγγραφή εκτυπωτή.
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Εγγραφή εκτυπωτών από τον Embedded Web Server

Αυτές οι οδηγίες ισχύουν μόνο για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Δεν έχετε προεγγράψει τον εκτυπωτή.

• Δεν έχετε εγγράψει τον εκτυπωτή με χρήση του Native Agent.

• Η έκδοση υλικολογισμικού του εκτυπωτή είναι η 075.272 ή νεότερη και έχει προεγκατασταθεί στο
εργοστάσιο.

• Εάν γίνει αργότερα ενημέρωση του υλικολογισμικού στην έκδοση 075.xx ή νεότερη, η ημερομηνία
παραγωγής του εκτυπωτή πρέπει να είναι στα τέλη του 2019 ή νεότερη.

Σημ.: Για να προσδιορίσετε την έκδοση υλικολογισμικού του εκτυπωτή, ανατρέξτε στην ενότητα
“Προβολή έκδοσης υλικολογισμικού του εκτυπωτή” στη σελίδα  44.

1 Από τον Embedded Web Server, κάντε ένα από τα εξής:

• Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Υπηρεσίες Cloud > Εγγραφή στις Υπηρεσίες Cloud.

• Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Lexmark Cloud Services > Cloud Fleet Management.

Σημ.: Για να καταστήσετε διαθέσιμη την Εγγραφή στις Υπηρεσίες Cloud, κάντε κλικ στην επιλογή
Ασφάλεια > Διαχείριση συσκευής > Εγγραφή στις Υπηρεσίες Cloud.

2 Επιλέξτε Ενεργοποίηση επικοινωνίας με τις υπηρεσίες Lexmark Cloud Services και, στη συνέχεια,
κάντε κλικ στην επιλογή Ανανέωση.

3 Κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη κωδικού εγγραφής και, στη συνέχεια, σημειώστε τον κωδικό.

4 Από τη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε ένα από τα εξής:

• Κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση Native Agent > Εγγραφή εκτυπωτή, εισαγάγετε τον κωδικό
εγγραφής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εγγραφή εκτυπωτή.
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• Κάντε κλικ στην επιλογή Agents > Native Agents > Εγγραφή εκτυπωτή, εισαγάγετε τον κωδικό
εγγραφής και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εγγραφή εκτυπωτή.

Κατάργηση προεγγεγραμμένων εκτυπωτών

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε ένα από τα εξής:

• Κάντε κλικ στην επιλογή Agents > Native Agents > Εγγραφή > Προεγγραφή > Κατάργηση
προεγγεγραμμένων εκτυπωτών.

• Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές > Επιλογή συγκεκριμένου εκτυπωτή > Κατάργηση
προεγγεγραμμένων εκτυπωτών.

2 Πατήστε Κατάργηση.

Σημ.: Για να καταργήσετε έναν εγγεγραμμένο εκτυπωτή, ανατρέξτε στην ενότητα “Κατάργηση εγγραφής
εκτυπωτών” στη σελίδα  135.
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Χρήση του Τοπικού Παράγοντα

Λήψη του Local Agent

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε ένα από τα εξής:

• Επιλέξτε Χρήση Local Agent.

• Επιλέξτε Agents > Local Agents.

2 Κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη Agent.

3 Επιλέξτε έναν τύπο πακέτου εγκατάστασης.

Σημ.: Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο πακέτου προγράμματος εγκατάστασης Windows x64 ή τον τύπο
πακέτου προγράμματος εγκατάστασης Windows x86.

4 Επιλέξτε Δημιουργία κωδικού ενεργοποίησης.

Σημειώσεις:

• Σημειώστε τον κωδικό ενεργοποίησης.
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• Ο κωδικός ενεργοποίησης είναι έγκυρος για 72 ώρες. Εάν λήξει πριν από την ενεργοποίηση της
εφαρμογής διαμεσολάβησης, δημιουργήστε ένα νέο κωδικό ενεργοποίησης. Από την πύλη Fleet
Management, επιλέξτε Agents > Local Agents > Κωδικός ενεργοποίησης > Δημιουργία
κωδικού ενεργοποίησης.

• Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των agent που θα ενεργοποιηθούν από τον κωδικό.

5 Κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη Agent.

6 Για να αποδεχτείτε την Άδεια χρήσης τελικού χρήστη (EULA), επιλέξτε Αποδοχή και λήψη.

Εγκατάσταση του Local Agent

1 Κάντε αποσυμπίεση του πακέτου εγκατάστασης.

2 Από τον κεντρικό υπολογιστή, εκτελέστε το πακέτο εγκατάστασης του Local Agent.

3 Αποδεχτείτε την Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (EULA).

4 Επιλέξτε Τέλος, για να κλείσετε το παράθυρο εγκατάστασης.

5 Από το μενού Έναρξη, εκκινήστε την εφαρμογή Lexmark Local Agent και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον
κωδικό ενεργοποίησης.

6 Κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση Agent.

Σημ.: Μετά την ενεργοποίηση, ο Local Agent αρχίζει να συλλέγει τα στοιχεία σχετικά με τους εκτυπωτές
που είναι συνδεδεμένοι μέσω USB. Αυτοί οι εκτυπωτές εγγράφονται αυτόματα στη διαδικτυακή πύλη
Lexmark Cloud Services.

Σιωπηρή ενεργοποίηση για την εφαρμογή Local Agent

Η σιωπηρή ενεργοποίηση χρησιμοποιείται για μαζική εγκατάσταση του Local Agent.

1 Κάντε αποσυμπίεση του πακέτου εγκατάστασης.

2 Ανοίξτε το αρχείο LocalAgentConfig.ini.

3 Στο μπλοκ [IOT_HUB], προσθέστε την παράμετρο CS_ACTIVATION_CODE.

4 Πληκτρολογήστε τον κωδικό ενεργοποίησης που δημιουργήθηκε από το Lexmark Cloud Services ως τιμή
της παραμέτρου.

Δείγμα κωδικού:

[IOT_HUB]
   CS_ACTIVATION_CODE=ab23ftcd-12dt-edte-123hdtdk-ttrbd

5 Εκτελέστε τα βήματα εγκατάστασης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Εγκατάσταση του Local Agent”
στη σελίδα  117.

Ανανέωση πληροφοριών εκτυπωτή με χρήση του Τοπικού Παράγοντα

Μπορείτε να ανανεώνετε τις πληροφορίες του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας τον Τοπικό Παράγοντα. Ο
εκτυπωτής πρέπει να επικοινωνεί με τον Τοπικό Παράγοντα μέσω USB και ο Τοπικός Παράγοντας πρέπει να
στέλνει τις πληροφορίες του εκτυπωτή στις Lexmark Cloud Services.

1 Στη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, επιλέξτε την καρτέλα Εκτυπωτές.

2 Από το μενού Φίλτρα, κάντε κλικ στις επιλογές Τύπος Agent > Local.
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3 Επιλέξτε έναν εκτυπωτή.

4 Κάντε κλικ στις επιλογές Εκτυπωτής > Ανανέωση πληροφοριών εκτυπωτή.

Σημειώσεις:

• Με το κλικ στην επιλογή Ανανέωση πληροφοριών εκτυπωτή δημιουργείται μια εργασία. Για να δείτε
την κατάσταση της εργασίας, κάντε κλικ στις επιλογές Εργασίες > Κατάσταση.

• Για να μάθετε τις λεπτομέρειες μιας αποτυχημένης εργασίας, κάντε κλικ στο αναγνωριστικό της
εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σύνδεση Αποτυχία στη στήλη Κατάσταση.

Επεξεργασία του Τοπικού Παράγοντα

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τον Τοπικό Παράγοντα για να τον διαμορφώσετε, να τον απενεργοποιήσετε ή να
τον διαγράψετε.

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε κλικ στην επιλογή Παράγοντες > Τοπικοί
παράγοντες.

2 Κάντε κλικ στο όνομα του Τοπικού Παράγοντα κι έπειτα κάντε ένα από τα εξής:

Επεξεργασία παράγοντα

α Για να επεξεργαστείτε έναν Τοπικό Παράγοντα, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία Παράγοντα.

β Από το μενού Επίπεδο καταγραφής συμβάντων, επιλέξτε Σύνοψη ή Λεπτομερές.

γ Από το μενού Διάστημα ανίχνευσης, καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο Τοπικός
Παράγοντας θα στέλνει δεδομένα στον διακομιστή cloud.

δ Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών.

Σημ.: Δημιουργείται μια εργασία στον κατάλογο εργασιών. Για να ολοκληρωθεί αυτή η εργασία, ο
Τοπικός Παράγοντας πρέπει να συνδεθεί στον διακομιστή cloud.

Απενεργοποίηση παράγοντα

α Για να απενεργοποιήσετε έναν Τοπικό Παράγοντα, κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση
παράγοντα.

β Κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση παράγοντα.

Σημ.: Για να ακυρώσετε την απενεργοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Άκυρο.

Διαγραφή παράγοντα

α Για να διαγράψετε έναν Τοπικό Παράγοντα, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή Παράγοντα.

β Επιλέξτε Συνέχεια.

Επεξεργασία πολλαπλών ρυθμίσεων τοπικού παράγοντα από την καρτέλα Τοπικοί
παράγοντες

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε κλικ στην επιλογή Παράγοντες > Τοπικοί
παράγοντες.

2 Επιλέξτε έναν ή περισσότερους τοπικούς παράγοντες.
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3 Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία ρυθμίσεων.

Σημ.: Αν κάποιος από τους επιλεγμένους τοπικούς παράγοντες δεν επικοινωνεί, εμφανίζεται μια
προειδοποίηση. Κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις μόνο για τους
παράγοντες επικοινωνίας.

4 Από το μενού Επίπεδο καταγραφής συμβάντων, επιλέξτε Σύνοψη ή Λεπτομερές.

5 Από το μενού Διάστημα ανίχνευσης, καθορίστε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο Τοπικός Παράγοντας
θα στέλνει δεδομένα στον διακομιστή cloud.

Σημ.: Αν επιλέξετε πολλούς τοπικούς παράγοντες, τότε από προεπιλογή η τιμή του επιπέδου
καταγραφής είναι Λεπτομερής και η τιμή του διαστήματος ανίχνευσης είναι 180.

6 Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών.

Σημειώσεις:

• Δημιουργείται μια εργασία στον κατάλογο εργασιών. Για να ολοκληρωθεί αυτή η εργασία, ο Τοπικός
Παράγοντας πρέπει να συνδεθεί στον διακομιστή cloud.

• Αν κάποιος από τους τοπικούς παράγοντες δεν επικοινωνεί, η εργασία ολοκληρώνεται με σφάλματα. Οι
ρυθμίσεις διαμόρφωσης ισχύουν μόνο για τους παράγοντες επικοινωνίας.

Ενημέρωση του Τοπικού Παράγοντα

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε κλικ στην επιλογή Παράγοντες > Τοπικοί
παράγοντες.

2 Από το μενού Διαθέσιμες ενημερώσεις επιλέξτε Ναι.

3 Από τη λίστα που εμφανίζεται, επιλέξτε μία ή περισσότερες εφαρμογές Τοπικού Παράγοντα και κάντε κλικ
στην επιλογή Ενημέρωση.

Σημειώσεις:

• Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε τον παράγοντα κάνοντας κλικ στο όνομά του και επιλέγοντας
Ενημέρωση έκδοσης παράγοντα στην ενότητα Αναγνώριση.

• Δημιουργείται μια εργασία στον κατάλογο εργασιών. Για να ολοκληρωθεί αυτή η εργασία, ο Τοπικός
Παράγοντας πρέπει να συνδεθεί στον διακομιστή cloud.

Αίτημα συλλογής αρχείων καταγραφής για έναν Τοπικό Παράγοντα

1 Στη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, επιλέξτε την καρτέλα Agents.

2 Κάντε κλικ σε έναν ενεργοποιημένο Τοπικό Παράγοντα.

3 Από την ενότητα Αρχείο καταγραφής, κάντε κλικ στην επιλογή Αίτημα.

Σημ.: Δημιουργείται μια εργασία Αποστολή αρχείων καταγραφής Τοπικού Παράγοντα.

4 Κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη για να κάνετε λήψη του αρχείου καταγραφής.

Σημειώσεις:

• Γίνεται λήψη του αρχείου καταγραφής σε μορφή ZIP.

• Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα αρχεία καταγραφής εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις του
Τοπικού Παράγοντα.
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Δείγμα αρχείου καταγραφής:

Thursday,January27 06:20:02 : tid=6936 : UninstallLPMAService(139) : error=1060
Thursday,January27 06:21:13 : tid=10636 : LPMAMain(352) : Lexmark Local Agent Service is 
started 
Thursday,January27 06:24:57 : tid=10636 : LPMAMain(360) : Lexmark Local Agent Service is 
stopped 
Thursday,January27 06:25:51 : tid=7024 : LPMAMain(352) : Lexmark Local Agent Service is 
started 
Thursday,January27 06:27:06 : tid=7024 : LPMAMain(360) : Lexmark Local Agent Service is 
stopped 
Thursday,January27 06:27:11 : tid=14108 : LPMAMain(352) : Lexmark Local Agent Service is 
started 
Thursday,January27 11:41:08 : tid=3984 : LPMAMain(352) : Lexmark Local Agent Service is 
started 
Saturday,January29 01:45:02 : tid=4100 : LPMAMain(352) : Lexmark Local Agent Service is 
started 

Διαχείριση εγγεγραμμένων εκτυπωτών

Πρόσβαση στην προβολή συγκεντρωτικών δεδομένων εκτυπωτών
Στη συγκεντρωτική προβολή εμφανίζονται όλοι οι εγγεγραμμένοι εκτυπωτές του συνεργάτη της Lexmark και
όλοι οι εκτυπωτές των πελατών του συνεργάτη. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στους Partner
Administrator που είναι μέλη μιας ομάδας πρόσβασης σε θυγατρικές εταιρείες, η οποία έχει τον ρόλο του Fleet
Management Administrator.

1 Στη διαδικτυακή πύλη Fleet Management και στη σελίδα Επιλογή εταιρείας επιλέξτε Όλες οι εταιρείες
(μόνο προβολή).

2 Δοκιμάστε ένα από τα παρακάτω:

• Εξαγάγετε τα δεδομένα των εκτυπωτών. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Εξαγωγή πληροφοριών
στόλου εκτυπωτών” στη σελίδα  136.

• Προσαρμόστε τα δεδομένα των εκτυπωτών που εμφανίζονται χρησιμοποιώντας τα φίλτρα στο αριστερό
τμήμα του παραθύρου ή τη λειτουργία Προβολές.

• Δείτε και διαχειριστείτε τους εκτυπωτές της κάθε θυγατρικής εταιρείας ξεχωριστά. Στη στήλη Εταιρεία,
επιλέξτε το όνομα της εταιρείας. Αυτή η σύνδεση σάς ανακατευθύνει στη διαδικτυακή πύλη Fleet
Management της κάθε ξεχωριστής θυγατρικής εταιρείας.

Αλλαγή της προβολής της λίστας εκτυπωτών
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Διαχείριση προβολών” στη σελίδα  121.

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές.

2 Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολές και επιλέξτε έναν τύπο.

Σημ.: Η επιλεγμένη προβολή γίνεται η προεπιλεγμένη προβολή και δεν αλλάζει όταν αποσυνδέεστε από
τις Lexmark Cloud Services.

Χρήση της Γρήγορης προβολής

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές.

2 Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολές.
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3 Στην καρτέλα Γρήγορη προβολή, στο μενού Στήλη 1 (αναγνώριση εκτυπωτή), επιλέξτε τη στήλη
αναγνωριστικού.

4 Στην ενότητα Πρόσθετες στήλες, επιλέξτε τις πληροφορίες που θέλετε να εμφανίζονται ως στήλη.

5 Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

Σημ.: Οι γρήγορες προβολές δεν αποθηκεύονται. Η προεπιλεγμένη προβολή εφαρμόζεται όταν ο
χρήστης συνδεθεί ξανά στις υπηρεσίες Lexmark Cloud Services.

Διαχείριση προβολών
Μπορείτε να προσαρμόσετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στη σελίδα λίστας εκτυπωτών.

Οι παρακάτω προβολές δημιουργούνται από το σύστημα. Αυτές οι προβολές μπορούν να αντιγραφούν, αλλά
δεν μπορούν να υποστούν επεξεργασία ή να διαγραφούν.

• Διαμορφώσεις

• Μετρητές—Εμφανίζει τη στήλη Ημέρες για αντικατάσταση για τα στοιχεία αναλώσιμων, οι οποίες
υπολογίζονται με βάση τη χρήση και προβλέπουν πότε πρέπει να αντικατασταθεί το αναλώσιμο.

• Εργασίες

• Τυπική

• Αναλώσιμα—Εμφανίζει τις μετρήσεις σαρώσεων, αντιγραφών και φαξ. Αν χρησιμοποιείτε έγχρωμο
εκτυπωτή, ο αριθμός αντιγράφων κάνει επίσης διάκριση μεταξύ του πλήθους των ασπρόμαυρων και των
έγχρωμων αντιγράφων.

• Κάλυψη αναλωσίμων

• Τελεί υπό διαχείριση—Εμφανίζει τους εκτυπωτές που διαχειρίζεται η Lexmark, τις επαφές παράδοσης
αναλώσιμων και τα επιχειρηματικά ονόματα.

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές.

2 Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολές και στη συνέχεια κάντε ένα από τα εξής:

Δημιουργία προβολής

α Κάντε κλικ στη Δημιουργία προβολής.

β Πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα προβολής.

γ Στο μενού Στήλη 1 (αναγνώριση εκτυπωτή), επιλέξτε τον τύπο αναγνώρισης.

δ Στην ενότητα Διαθέσιμες στήλες, επιλέξτε τις πληροφορίες που θέλετε να εμφανίζονται ως στήλη και
πατήστε >.

• Για να αφαιρέσετε μια στήλη, στην ενότητα Επιλεγμένες στήλες, επιλέξτε τις πληροφορίες και κάντε
κλικ στην επιλογή <.

Σημ.: Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ή να καταργήσετε στήλες από τη λίστα Επιλεγμένες
στήλες κάνοντας κλικ και σύροντας τη στήλη μέσα ή έξω από τη λίστα.

• Για να αλλάξετε τη σειρά των στηλών, επιλέξτε ˄ ή ˄

ε Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία προβολής.

Σημ.: Η δημιουργημένη προβολή εφαρμόζεται αυτόματα και γίνεται η προεπιλεγμένη προβολή.
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Επεξεργασία προβολής

α Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση προβολών.

β Κάντε κλικ στο όνομα μιας προβολής και στη συνέχεια διαμορφώστε τις ρυθμίσεις.

γ Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών.

Σημειώσεις:

• Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία προβολών που δημιουργούνται από το σύστημα.

• Η προβολή που έχει δημιουργηθεί από αυτήν τη σελίδα δεν γίνεται η προεπιλεγμένη προβολή.

Διαγραφή προβολών

α Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση προβολών.

β Επιλέξτε μία ή περισσότερες προβολές και κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

γ Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή προβολών.

Σημειώσεις:

• Δεν είναι δυνατή η διαγραφή προβολών που δημιουργούνται από το σύστημα.

• Αν η τρέχουσα προβολή διαγραφεί, η πρότυπη προβολή που δημιουργείται από το σύστημα γίνεται
η προεπιλεγμένη προβολή.

• Οι προβολές είναι κοινόχρηστες των θυγατρικών εταιρειών και αποθηκεύεται μια προεπιλεγμένη
προβολή για κάθε χρήστη. Αν ο χρήστης Α χρησιμοποιεί μια προβολή και ο Χρήστης B τη
διαγράψει, ο χρήστης Α θα επανέλθει αυτόματα στην πρότυπη προβολή που δημιουργείται από το
σύστημα.

Αντιγραφή προβολής

α Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση προβολών.

β Επιλέξτε μια προβολή και πατήστε Αντιγραφή.

γ Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις.

δ Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία προβολής.

Προβολή πληροφοριών εκτυπωτή

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές.

2 Στη λίστα εκτυπωτών, επιλέξτε το αναγνωριστικό του εκτυπωτή.

Σημειώσεις:

• Στην προεπιλεγμένη προβολή, η διεύθυνση IP είναι το αναγνωριστικό του εκτυπωτή. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον καθορισμό του αναγνωριστικού του εκτυπωτή, βλ.
“Διαχείριση προβολών” στη σελίδα  121.

• Για να ενημερώσετε τις πληροφορίες του εκτυπωτή, επιλέξτε Ανανέωση πληροφοριών.

• Για να δείτε την αναφορά για τα στατιστικά στοιχεία του υλικού του εκτυπωτή, επιλέξτε Προβολή
αναφοράς.

• Για να επανεκκινήσετε τον εκτυπωτή, επιλέξτε Επανεκκίνηση.

• Για να εμφανίσετε μια ειδοποίηση στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, επιλέξτε Ειδοποιήσεις. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Αποστολή ειδοποιήσεων στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή” στη
σελίδα  126.
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• Για να καταργήσετε τον εκτυπωτή από την εταιρεία σας, επιλέξτε Κατάργηση εγγραφής.

3 Θα δείτε τις εξής πληροφορίες για τον εκτυπωτή:

• Την ημερομηνία και την ώρα της τελευταίας σταθμοσκόπησης ή του τελευταίου συγχρονισμού

• Την ημερομηνία και την ώρα της τελευταίας επανεκκίνησης του εκτυπωτή

• Την τρέχουσα κατάσταση του εκτυπωτή

• Μετρήσεις σαρώσεων, αντιγραφών και φαξ

Σημειώσεις:

– Η ενότητα Μετρητές της σελίδας λεπτομερειών εκτυπωτή περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με
το πλήθος σελίδων σάρωσης, αντιγραφής και φαξ.

– Στη σελίδα λίστας εκτυπωτών, μπορείτε να συμπεριλάβετε στήλες για το πλήθος έγχρωμων και
ασπρόμαυρων αντιγράφων, το συνολικό πλήθος αντιγράφων, το συνολικό πλήθος σαρώσεων
και το συνολικό πλήθος εκτυπωμένων φαξ.

• Την τρέχουσα κατάσταση των αναλώσιμων

Σημειώσεις:

– Μπορείτε να δημιουργήσετε και να προσαρμόσετε τον πίνακα εργαλείων, ώστε να βλέπετε τις
ειδοποιήσεις και την κατάσταση του εκτυπωτή, προσθέτοντας την κάρτα Κατάσταση
επικοινωνίας εκτυπωτή. Κάντε κλικ στις συνδέσεις σε αυτήν την κάρτα για να αποκτήσετε
πρόσβαση στο Cloud Fleet Management. Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με εκτυπωτές
που δεν επικοινωνούν, παράγοντες που δεν επικοινωνούν και παράγοντες που χρειάζονται
διαπιστευτήρια.

– Η ενότητα Αναλώσιμα της σελίδας λεπτομερειών εκτυπωτή περιλαμβάνει μια στήλη Ημέρες για
αντικατάσταση για τα αναλώσιμα. Οι τιμές στη στήλη Ημέρες για αντικατάσταση υπολογίζονται με
βάση τη χρήση και προβλέπουν πότε πρέπει να αντικατασταθεί το αναλώσιμο. Η πρόβλεψη
είναι διαθέσιμη για όλους τους πόρους τους οποίους διαχειρίζεται το Printer Agent, το Fleet
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Agent, το Native IoT Agent και ο Τοπικός Παράγοντας στο Cloud Fleet Management.

– Η σελίδα λίστας εκτυπωτών περιέχει αρκετές σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις Ημέρες για
αντικατάσταση.

– Υπάρχουν διαθέσιμες προβλέψεις για κασέτες τόνερ και φωτοαγωγούς.

– Η πρόβλεψη είναι διαθέσιμη για συσκευές που στέλνουν τα δεδομένα τους στις υπηρεσίες
Lexmark Cloud Services. Η ημερομηνία πρόβλεψης βασίζεται στα τελευταία δεδομένα που
στάλθηκαν στο cloud.

– Δεν εμφανίζονται δεδομένα πρόβλεψης εάν δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ του εκτυπωτή και
των Lexmark Cloud Services ή εάν η έκδοση του Printer Agent δεν είναι ενημερωμένη.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερώσει τον Printer Agent στην έκδοση 3.0 ή μεταγενέστερη, ώστε να
λειτουργήσει αυτή η δυνατότητα. Εάν η συσκευή σας έχει εγγραφή με τον Native IoT Agent,
βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει ενημέρωση στην πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού.

– Η πρόβλεψη για τις Ημέρες για αντικατάσταση εκτελείται μία φορά την ημέρα και υποστηρίζεται
μόνο για εκτυπωτές Lexmark. Για έναν εκτυπωτή που μόλις εγγράφηκε ενδέχεται να χρειαστούν
έως και 48 ώρες ώστε να καταστεί διαθέσιμη η πρόβλεψη.

• Τα στοιχεία αναγνώρισης του εκτυπωτή
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Σημειώσεις:

– Για να δείτε και να διαμορφώσετε τον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας τον Embedded Web Server,
κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα του Embedded Web Server (EWS) του εκτυπωτή.

– Για να αλλάξετε την ετικέτα πόρου, την τοποθεσία, τα στοιχεία επικοινωνίας, το όνομα του
εκτυπωτή και την περιγραφή, επιλέξτε Επεξεργασία.

• Αριθμός σελίδων του εκτυπωτή σε όλη τη διάρκεια ζωής του

Σημ.: Οι εκτυπωτές που αναφέρουν στοιχεία μέσω του Fleet Agent περιλαμβάνουν πλέον κενές
σελίδες στην καταμέτρηση των ασπρόμαυρων σελίδων τους.

• Η έκδοση υλικολογισμικού του εκτυπωτή

Σημ.: Για να ενημερώσετε την έκδοση υλικολογισμικού, επιλέξτε Διαθέσιμη ενημέρωση. Αυτή η
επιλογή εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση υλικολογισμικού. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε “Ενημέρωση του υλικολογισμικού του εκτυπωτή” στη σελίδα  133.

• Οι εγκατεστημένες εφαρμογές

Σημ.: Μπορείτε να ξεκινήσετε, να διακόψετε ή να καταργήσετε την εγκατάσταση εφαρμογών. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Διαχείριση εφαρμογών” στη σελίδα  130.

• Οι πληροφορίες του παράγοντα

• Τα αρχεία καταγραφής συμβάντων του εκτυπωτή

Σημειώσεις:

– Για να δημιουργήσετε ένα αρχείο καταγραφής, επιλέξτε Αίτημα > Αίτημα για αρχείο
καταγραφής.

– Μπορείτε να ζητήσετε το Αρχείο καταγραφής ιστορικού, το Αρχείο καταγραφής Embedded
Solutions, το Αρχείο καταγραφής ασφαλείας, το Αρχείο καταγραφής φαξ, τα Τελευταία 10 αρχεία
καταγραφής φαξ, τα Τελευταία 10 αρχεία καταγραφής σφαλμάτων φαξ, τα Αρχεία καταγραφής
GZIP και το MIB Walk.

– Χρησιμοποιήστε την επιλογή MIB Walk για τη διερεύνηση δεδομένων που λείπουν από
εκτυπωτές άλλων κατασκευαστών. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για εκτυπωτές που
αναφέρουν δεδομένα μέσω του Fleet Agent.

• Τις πληροφορίες του ιστορικού συμβάντων, όπως ο τύπος συμβάντος, η ημερομηνία, η ώρα, η διάρκεια
και η κατάσταση

Κατανόηση συμβάντων διαγνωστικού ελέγχου

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία συμβάντων διαγνωστικού ελέγχου για έναν στόλο προϊόντων
συνεργατών, οι υπηρεσίες Cloud Fleet Management αρχίζουν να συλλέγουν δεδομένα εύρυθμης λειτουργίας
από τους εκτυπωτές σε τακτική βάση. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη μελλοντικών
βλαβών και ενεργειών σέρβις, ώστε να αποφεύγονται χρόνοι εκτός λειτουργίας των εκτυπωτών και
οποιοσδήποτε αντίκτυπος στον τελικό πελάτη.

Σημ.: Η λειτουργία συμβάντων διαγνωστικού ελέγχου διατίθεται από τη Lexmark μόνο κατόπιν αιτήματος.
Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για όλους.

Σημειώσεις:

• Τα συμβάντα διαγνωστικού ελέγχου δημιουργούνται όταν υπάρχει ειδοποίηση που σχετίζεται με έναν
εκτυπωτή ή αναλώσιμο. Ακόμα κι αν η ειδοποίηση που ενεργοποίησε το συμβάν αποκατασταθεί, το
συμβάν διαγνωστικού ελέγχου θα εμφανίζεται στην πύλη Cloud Fleet Management μέχρι τη λήξη του.
Εάν η ειδοποίηση δεν αποκατασταθεί μέχρι τη λήξη του συμβάντος, ενεργοποιείται ένα νέο συμβάν
διαγνωστικού ελέγχου για την ίδια ειδοποίηση.
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• Η σελίδα λίστας εκτυπωτών περιλαμβάνει μια στήλη Συμβάντων διαγνωστικού ελέγχου με συνδέσμους
προειδοποιήσεων που οδηγούν στις λεπτομέρειες.

• Στη σελίδα λεπτομερειών εκτυπωτή παρατίθενται επίσης όλα τα συμβάντα διαγνωστικού ελέγχου που
δημιουργούνται από τις ειδοποιήσεις. Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με τα συμβάντα
διαγνωστικού ελέγχου στην ενότητα Κατάσταση της σελίδας λεπτομερειών εκτυπωτή.

Προβολή ειδοποιήσεων για τα αναλώσιμα και τον εκτυπωτή
Προβολή σφαλμάτων και προειδοποιήσεων σχετικά με τους εκτυπωτές και τα αναλώσιμά τους από τη σελίδα
της λίστας εκτυπωτών.

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές.

2 Στη σελίδα της λίστας εκτυπωτών, μπορείτε να δείτε τις ειδοποιήσεις για τα αναλώσιμα και τους εκτυπωτές
χρησιμοποιώντας τα εξής:

• Τα φίλτρα Ειδοποιήσεις για τα αναλώσιμα και Ειδοποιήσεις για τον εκτυπωτή στο αριστερό πλαίσιο
πλοήγησης

• Την προβολή Αναλώσιμα

• Μια προσαρμοσμένη προβολή που περιλαμβάνει τις στήλες Ειδοποιήσεις για τα αναλώσιμα και
Ειδοποιήσεις για τον εκτυπωτή

Σημ.: Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ειδοποίηση, επιλέξτε το σφάλμα ή η την
προειδοποίηση στις στήλες Ειδοποιήσεις για τα αναλώσιμα και Ειδοποιήσεις για τον εκτυπωτή.

Αποστολή ειδοποιήσεων στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή
Μπορείτε να ορίσετε την εμφάνιση οποιωνδήποτε από τις παρακάτω ειδοποιήσεις στον πίνακα ελέγχου του
εκτυπωτή:

• Η υπηρεσία έχει προγραμματιστεί

• Η κασέτα τόνερ παραδόθηκε

• Έγινε παραγγελία της κασέτας τόνερ

• Έγινε αποστολή της κασέτας τόνερ

Η ειδοποίηση θα εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή για 48 ώρες ή μέχρι να τη διαγράψει ο
χρήστης ή μέχρι να σταλεί άλλη ειδοποίηση.

Σημ.: Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε “Υποστηριζόμενα μοντέλα εκτυπωτών” στη σελίδα  28.

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές.

2 Επιλέξτε έναν ή περισσότερους εκτυπωτές.

Σημ.: Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε μεμονωμένους εκτυπωτές μέσω της σελίδας πληροφοριών
εκτυπωτών. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Προβολή πληροφοριών εκτυπωτή” στη σελίδα  122.

3 Επιλέξτε Εκτυπωτής > Αποστολή ειδοποίησης σε πίνακα.

4 Επιλέξτε μια ειδοποίηση.

5 Επιλέξτε Αποστολή ειδοποίησης.
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Διαγραφή ειδοποιήσεων

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές.

2 Επιλέξτε έναν ή περισσότερους εκτυπωτές.

3 Επιλέξτε Εκτυπωτής > Διαγραφή ειδοποίησης.

4 Επιλέξτε Διαγραφή ειδοποίησης.

Σημ.: Με τη διαγραφή ειδοποιήσεων διαγράφονται μόνο τα μηνύματα που έχουν σταλεί από το Cloud
Fleet Management.

Δημιουργία ετικετών
Μια ετικέτα είναι ένα προσαρμοσμένο κείμενο που μπορείτε να εκχωρήσετε σε εκτυπωτές. Όταν φιλτράρετε
μια αναζήτηση χρησιμοποιώντας μια ετικέτα, εμφανίζονται μόνο οι εκτυπωτές με αυτήν την ετικέτα.

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε κλικ στις επιλογές Εκτυπωτές > Ετικέτες >
Δημιουργία ετικέτας.

2 Πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα ετικέτας.

3 Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Εκχώρηση ετικετών σε εκτυπωτές

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές και στη συνέχεια
επιλέξτε έναν ή περισσότερους εκτυπωτές.

2 Κάντε κλικ στην επιλογή Ετικέτες και στη συνέχεια επιλέξτε μία ή περισσότερες ετικέτες.

Σημ.: Εάν δεν έχουν επιλεγεί συσκευές, οι διαθέσιμες ετικέτες είναι απενεργοποιημένες.

3 Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

Χρήση της εισαγωγής αρχείων για την προσθήκη ετικετών σε εκτυπωτές

Οι χρήστες μπορούν να εισαγάγουν πολλές διευθύνσεις IP ή τους σειριακούς αριθμούς των σχετικών
εκτυπωτών σε μια εταιρεία και να εκχωρούν μία ή περισσότερες ετικέτες σε αυτούς. Αυτή η δυνατότητα βοηθά
τους χρήστες να αναγνωρίζουν και να ομαδοποιούν συσκευές στην πύλη, ανάλογα με τις απαιτήσεις των
πελατών.

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές.

2 Από το μενού Ετικέτες, επιλέξτε Προσθήκη ετικετών σε εκτυπωτές με την εισαγωγή αρχείων.

3 Από το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη ετικετών σε εκτυπωτές με την εισαγωγή αρχείων, κάντε τα εξής:

• Πληκτρολογήστε το όνομα της ετικέτας στο πλαίσιο κειμένου Αναζήτηση ή επιλέξτε μία ή περισσότερες
ετικέτες από τη λίστα.

• Κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή αρχείου για να περιηγηθείτε στο αρχείο που περιέχει τους σειριακούς
αριθμούς ή τις διευθύνσεις IP του εκτυπωτή.

Σημειώσεις:

– Το μέγεθος του αρχείου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 200KB.

– Το αρχείο πρέπει να είναι σε μορφή TXT ή CSV.
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– Το αρχείο πρέπει να έχει ως κεφαλίδα είτε τη Διεύθυνση IP είτε τον Σειριακό αριθμό. Στις
κεφαλίδες δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

– Το αρχείο πρέπει να περιέχει σχετικά δεδομένα μαζί με την απαιτούμενη κεφαλίδα.

– Το αρχείο πρέπει να έχει έγκυρες διευθύνσεις IP.

– Το αρχείο δεν πρέπει να έχει κενές γραμμές.

Δείγμα δεδομένων για την κεφαλίδα διεύθυνσης IP

IP Address
10.195.2.10
10.4.5.100
10.194.8.182

Δείγμα δεδομένων για κεφαλίδα σειριακού αριθμού

Serial Number
50621094752gk
502706946HRCD
DUNES104SRL23

4 Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ετικετών σε εκτυπωτές.

Σημειώσεις:

• Αν η λίστα των διευθύνσεων IP περιέχει εκτυπωτές εντός και εκτός της εταιρείας, εμφανίζεται το
παράθυρο διαλόγου Σύνοψη αποτελεσμάτων για την προσθήκη ετικετών σε εκτυπωτές. Το
παράθυρο διαλόγου εμφανίζει τον αριθμό των εκτυπωτών με ετικέτα (εντός της εταιρείας) και χωρίς
ετικέτα (εκτός της εταιρείας).

• Αν η λίστα με τις διευθύνσεις IP περιέχει εκτυπωτές μόνο από την εταιρεία, τότε δεν εμφανίζεται το
παράθυρο διαλόγου Σύνοψη αποτελεσμάτων για την προσθήκη ετικετών σε εκτυπωτές.

• Ακόμα και αν ένας εκτυπωτής έχει ήδη ετικέτα, μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες ετικέτες σε
αυτόν.

Κατάργηση εκχωρημένων ετικετών

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές.

2 Επιλέξτε έναν ή περισσότερους εκτυπωτές.

3 Κάντε κλικ στην επιλογή Ετικέτες και στη συνέχεια διαγράψτε μία ή περισσότερες ετικέτες.

4 Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

Διαχείριση ετικετών

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές.

2 Κάντε κλικ στις επιλογές Ετικέτες > Διαχείριση ετικετών.

3 Κάντε ένα από τα εξής:

• Για να διαγράψετε ετικέτες, επιλέξτε μία ή περισσότερες ετικέτες και στη συνέχεια κάντε κλικ στην
επιλογή Διαγραφή.

• Για να επεξεργαστείτε μια ετικέτα, κάντε κλικ σε ένα όνομα ετικέτας, επεξεργαστείτε την ετικέτα και στη
συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
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Ενημέρωση διαπιστευτηρίων πρόσβασης της εφαρμογής
διαμεσολάβησης
Αν η κατάσταση επικοινωνίας του εγγεγραμμένου εκτυπωτή είναι Το Agent χρειάζεται διαπιστευτήρια,
ενημερώστε τα διαπιστευτήρια πρόσβασης της εφαρμογής διαμεσολάβησης.

Σημ.: Εάν η διαχείριση των εκτυπωτών γίνεται μέσω του Printer Agent, τότε τα διαπιστευτήρια πρόσβασης
της εφαρμογής διαμεσολάβησης ενημερώνονται μέσω του Embedded Web Server. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε “Πρόσβαση στο Printer Agent” στη σελίδα  105.

Τα παρακάτω βήματα ισχύουν μόνο για τους Fleet Agent.

1 Στη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, επιλέξτε έναν εκτυπωτή.

2 Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτής > Ενημέρωση διαπιστευτηρίων πρόσβασης εφαρμογής
διαμεσολάβησης.

3 Επιλέξτε τον τύπο ελέγχου ταυτότητας για το λογαριασμό διαχειριστή του εκτυπωτή και εισαγάγετε τα
διαπιστευτήρια.

4 Κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση διαπιστευτηρίων.

Ανάπτυξη αρχείων σε εκτυπωτές
Μπορείτε να κάνετε αποστολή πακέτων VCC (.zip), αρχείων ρυθμίσεων UCF (.ucf) και αρχείων εφαρμογών
eSF (.fls) σε εκτυπωτές.

Το Virtual Configuration Center (VCC) είναι ένα λειτουργικό στοιχείο του υλικολογισμικού της συσκευής που
βοηθά στη διαχείριση των ρυθμίσεων της συσκευής. Επιτρέπει στους χρήστες να εξαγάγουν ρυθμίσεις από
μία συσκευή και, στη συνέχεια, να εισαγάγουν αυτό το πακέτο ρυθμίσεων σε διαφορετική συσκευή. Ένας
χρήστης μπορεί επίσης να εξαγάγει ένα πακέτο ρυθμίσεων, να το επεξεργαστεί και, στη συνέχεια, να εισαγάγει
το τροποποιημένο πακέτο ρυθμίσεων σε μια νέα συσκευή.

Μπορείτε να εξαγάγετε ή να εισαγάγετε ένα αρχείο UCF χρησιμοποιώντας τη διασύνδεση εφαρμογής.

Σημειώσεις:

• Το μέγεθος του αρχείου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 50MB. Για τα πακέτα VCC, το μέγεθος του αρχείου
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 32 MB.

• Δεν υποστηρίζονται αρχεία flash υλικολογισμικού.

• Η ανάπτυξη αρχείων και διαμορφώσεων ρυθμίσεων δεν υποστηρίζεται σε ορισμένα μοντέλα
εκτυπωτών. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Υποστηριζόμενα μοντέλα εκτυπωτών” στη σελίδα
 28.

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές.

2 Επιλέξτε έναν ή περισσότερους εκτυπωτές.

3 Κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση > Ανάπτυξη εφαρμογών και αρχείου ρυθμίσεων και μεταβείτε στο
αρχείο.

4 Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

Σημειώσεις:

• Για να ακυρώσετε την αποστολή του αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή Άκυρο.
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• Αρχεία ρυθμίσεων υποστήριξης πακέτων VCC, πιστοποιητικά, άδειες και εφαρμογές eSF. Ωστόσο,
δεν συνιστούμε την ανάπτυξη εφαρμογών eSF μέσω πακέτων VCC.

• Αν η ανάπτυξη ενός πακέτου VCC αποτύχει, ενημερώστε τις πληροφορίες εκτυπωτή, για να
βεβαιωθείτε ότι οι Lexmark Cloud Services περιέχουν τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Από τη
λίστα εκτυπωτών, επιλέξτε έναν ή περισσότερους εκτυπωτές και κάντε κλικ στην επιλογή
Εκτυπωτής > Ανανέωση πληροφοριών εκτυπωτή.

• Μετά τη διαμόρφωση μιας συσκευής, μπορείτε να εξαγάγετε το αρχείο διαμόρφωσης (αρχεία VCC ή
UCF) και, στη συνέχεια, να το εισαγάγετε στις Lexmark Cloud Services για να το αναπτύξετε σε
εκτυπωτές. Οι κωδικοί πρόσβασης που αποτελούν μέρος του αρχείου διαμόρφωσης αφαιρούνται
κατά την εξαγωγή. Πρέπει να επεξεργαστείτε το αρχείο διαμόρφωσης με μη αυτόματο τρόπο για να
προσθέσετε τους κωδικούς πρόσβασης πριν τους εισαγάγετε στις Lexmark Cloud Services.

Διαχείριση εφαρμογών
Η διαδικτυακή πύλη Fleet Management σάς δίνει τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε τις εφαρμογές που είναι
εγκατεστημένες στους εκτυπωτές. Οι εφαρμογές μπορούν να ξεκινήσουν, να διακοπούν ή να καταργηθούν.

Μεμονωμένος εκτυπωτής

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές.

2 Στη λίστα εκτυπωτών, επιλέξτε το αναγνωριστικό του εκτυπωτή.

Σημ.: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον καθορισμό του αναγνωριστικού του εκτυπωτή, βλ.
“Διαχείριση προβολών” στη σελίδα  121.

3 Από την ενότητα Εγκατεστημένες εφαρμογές, επιλέξτε μία ή περισσότερες εφαρμογές.

4 Δοκιμάστε ένα από τα παρακάτω:

• Για να ξεκινήσετε τις εφαρμογές, κάντε κλικ στην Έναρξη.

• Για να διακόψετε τις εφαρμογές, κάντε κλικ στη Διακοπή.

• Για να καταργήσετε τις εφαρμογές, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης.

Σημειώσεις:

– Οι ενσωματωμένες εφαρμογές ή οι εφαρμογές που συνοδεύουν τον εκτυπωτή, καθώς και το
Printer Agent δεν μπορούν να καταργηθούν με χρήση των Lexmark Cloud Services.

– Μπορούν να διακοπούν μόνο εφαρμογές που έχουν εκκινηθεί, και μπορούν να εκκινηθούν μόνο
εφαρμογές που έχουν διακοπεί.

Πολλαπλοί εκτυπωτές

Από τη λίστα εκτυπωτών, μπορείτε να ξεκινήσετε, να διακόψετε ή να καταργήσετε εφαρμογές από πολλούς
εκτυπωτές. Όταν επιλέγονται πολλοί εκτυπωτές, εμφανίζεται το σύνολο όλων των εφαρμογών που έχουν
εγκατασταθεί σε όλους τους επιλεγμένους εκτυπωτές.

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές.

2 Επιλέξτε δύο ή περισσότερους εκτυπωτές.

3 Δοκιμάστε ένα από τα παρακάτω:
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Εκκίνηση εφαρμογών

α Πατήστε διαδοχικά Ρύθμιση > Έναρξη εφαρμογών.

β Επιλέξτε μία ή περισσότερες εφαρμογές.

γ Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη εφαρμογών.

Διακοπή εφαρμογών

α Πατήστε διαδοχικά Ρύθμιση > Διακοπή εφαρμογών.

β Επιλέξτε μία ή περισσότερες εφαρμογές.

γ Κάντε κλικ στην επιλογή Διακοπή εφαρμογών.

Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογών

α Πατήστε διαδοχικά Ρύθμιση > Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογών.

β Κάντε ένα από τα εξής:

• Για να καταργήσετε την εγκατάσταση εφαρμογών Cloud Print Management, κάντε κλικ στην επιλογή
Cloud Print Management.

• Για να καταργήσετε την εγκατάσταση συγκεκριμένων εφαρμογών, κάντε κλικ στην επιλογή Άλλες
εφαρμογές και επιλέξτε μία ή περισσότερες εφαρμογές.

γ Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογών.

Σημειώσεις:

• Οι ενσωματωμένες εφαρμογές ή οι εφαρμογές που συνοδεύουν τον εκτυπωτή δεν εμφανίζονται στη
λίστα και δεν μπορούν να καταργηθούν μέσω των Lexmark Cloud Services.

• Ανάλογα με το μοντέλο του εκτυπωτή, οι εφαρμογές μπορεί να έχουν διαφορετικό όνομα αλλά
εκτελούν την ίδια λειτουργία. Όλα τα ονόματα εμφανίζονται σε μια λίστα διαχωρισμένη με κόμματα
και καταργούνται από κάθε επιλεγμένο εκτυπωτή.

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων διακομιστή μεσολάβησης εκτυπωτή
Εάν η εταιρεία σας χρησιμοποιεί διακομιστή μεσολάβησης με έλεγχο ταυτότητας για επικοινωνία, στη
συνέχεια, θα πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του διακομιστή μεσολάβησης και τα διαπιστευτήρια στο
Embedded Web Server του εκτυπωτή.

Σημ.: Η ρύθμιση των διαπιστευτηρίων του διακομιστή μεσολάβησης είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα
μοντέλα εκτυπωτών.

1 Από τον Embedded Web Server, κάντε ένα από τα εξής:

Σημ.: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση της έκδοσης eSF του εκτυπωτή, βλ.
“Προβολή της έκδοσης ενσωματωμένου πλαισίου λύσεων (eSF)” στη σελίδα  45.

Στους εκτυπωτές με eSF έκδοσης 5.0 ή μεταγενέστερης

α Κάντε κλικ στις επιλογές Εφαρμογές > Διαμόρφωση πλαισίου εφαρμογών.

β Στην ενότητα Διαμόρφωση πλαισίου, ακυρώστε την επιλογή Χρήση ρυθμίσεων διακομιστή
μεσολάβησης εκτυπωτή.
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γ Στην ενότητα HTTPS: πληκτρολογήστε το όνομα κεντρικού υπολογιστή ή τη διεύθυνση IP του
διακομιστή μεσολάβησης.

δ Στην ενότητα Διαπιστευτήρια διακομιστή μεσολάβησης, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον
κωδικό πρόσβασης.

Στους εκτυπωτές με eSF έκδοσης 4.0 ή παλαιότερης

α Ανάλογα με το μοντέλο του εκτυπωτή, κάντε ένα από τα εξής:

• Κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις > Εφαρμογές > Διαχείριση εφαρμογών > Σύστημα > Διαμόρφωση.

• Κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις > Λύσεις συσκευής > Λύσεις (eSF) > Σύστημα > Διαμόρφωση.

• Κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις > Embedded Solutions > Σύστημα > Διαμόρφωση.

β Διαγράψτε τη Χρήση ρυθμίσεων διακομιστή μεσολάβησης εκτυπωτή.

γ Στην ενότητα HTTPS, πληκτρολογήστε το όνομα κεντρικού υπολογιστή ή τη διεύθυνση IP του
διακομιστή μεσολάβησης.

δ Στην ενότητα Διαπιστευτήρια διακομιστή μεσολάβησης, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον
κωδικό πρόσβασης.

2 Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις.

Για να προσαρμόσετε την αρχική οθόνη του εκτυπωτή

Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι το υλικολογισμικό του εκτυπωτή έχει ενημερωθεί με την πιο πρόσφατη έκδοση.
Επίσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερώσει το Printer Agent ή το Fleet Agent με την πιο πρόσφατη έκδοση.

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές.

2 Κάντε κλικ στη διεύθυνση IP του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, από την ενότητα Αρχική οθόνη, κάντε ένα ή
περισσότερα από τα εξής.

• Για να προβάλετε την τρέχουσα διάταξη των εφαρμογών, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή αρχικής
οθόνης.

• Για να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη προβολή της αρχικής οθόνης, κάντε κλικ στην επιλογή
Επαναφορά.

• Για να προσαρμόσετε τις εφαρμογές αρχικής οθόνης, κάντε τα εξής:
α Κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή και, στη συνέχεια, κάντε ένα ή περισσότερα από τα

παρακάτω:

– Για να προσθέσετε μια εφαρμογή, κάντε κλικ στο εικονίδιο , επιλέξτε μια εφαρμογή και, στη
συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

Σημ.: Για να αναζητήσετε μια εφαρμογή, στο πεδίο Αναζήτηση, πληκτρολογήστε το όνομα
της εφαρμογής.

– Για να μετακινήσετε μια εφαρμογή προς τα επάνω, επιλέξτε μια εφαρμογή και, στη συνέχεια,
κάντε κλικ στο εικονίδιο .

– Για να μετακινήσετε μια εφαρμογή ως πρώτη στη λίστα, επιλέξτε μια εφαρμογή και, στη συνέχεια,

κάντε κλικ στο εικονίδιο .

– Για να μετακινήσετε μια εφαρμογή προς τα κάτω, επιλέξτε μια εφαρμογή και, στη συνέχεια, κάντε
κλικ στο εικονίδιο .

– Για να μετακινήσετε μια εφαρμογή ως τελευταία στη λίστα, επιλέξτε μια εφαρμογή και, στη

συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο .
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– Για να μετακινήσετε μια εφαρμογή σε άλλη σελίδα, επιλέξτε μια εφαρμογή και, στη συνέχεια,

κάντε κλικ στο εικονίδιο .

Σημ.: Όταν η εφαρμογή μετακινείται σε άλλη σελίδα, προστίθεται στο κάτω μέρος της
σελίδας προορισμού.

– Για να προσθέσετε ένα κενό διάστημα μεταξύ δύο εφαρμογών, κάντε κλικ στο εικονίδιο  > -
ΚΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ- > Προσθήκη και, στη συνέχεια, μετακινήστε το διάστημα στη θέση του.

Σημειώσεις:

• Μπορείτε να μετακινήσετε το κενό διάστημα με τον ίδιο τρόπο που μετακινείτε τις
εφαρμογές.

• Όταν χρησιμοποιείτε το Solution Composer σε παλαιότερα μοντέλα Lexmark, ορισμένες
ροές εργασιών μπορεί να εμφανίζονται στο τέλος της λίστας εφαρμογών eSF στην αρχική
οθόνη του εκτυπωτή. Η αρχική οθόνη έχει τη σωστή διάταξη της ροής εργασιών, αλλά οι
επιλογές Προσαρμογή αρχικής οθόνης και Προβολή αρχικής οθόνης εμφανίζουν τις ροές
εργασιών στο τέλος της λίστας. Αυτό το πρόβλημα οφείλεται σε περιορισμό του
υλικολογισμικού, επομένως προς το παρόν δεν υπάρχει λύση.

– Για να αποκρύψετε μια εφαρμογή από την αρχική οθόνη, επιλέξτε μια εφαρμογή και, στη

συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο .

– Για να διαχειριστείτε την εφαρμογή στην επόμενη σελίδα, κάντε κλικ στην επιλογή Άλλες
σελίδες.

– Για να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη αρχική οθόνη, κάντε κλικ στο εικονίδιο  >
Επαναφορά.

β Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αρχικής οθόνης.

Σημειώσεις:

– Ανάλογα με το μοντέλο του εκτυπωτή σας, κάθε σελίδα της αρχικής οθόνης μπορεί να έχει έως
4, 8, 10 ή 15 στοιχεία. Ένα στοιχείο μπορεί να είναι εφαρμογή ή κενό διάστημα.

– Εάν ο αριθμός των στοιχείων υπερβαίνει το όριο, τότε τα στοιχεία προστίθενται στην επόμενη
σελίδα.

– Μπορείτε να προσθέσετε -ΚΕΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ για να συμπληρώσετε μια σελίδα και να
μετακινήσετε μια εφαρμογή στην επόμενη σελίδα.

Ενημέρωση του υλικολογισμικού του εκτυπωτή
Μπορείτε να ενημερώσετε την έκδοση υλικολογισμικού των εκτυπωτών της εταιρείας σας. Η διαδικτυακή
πύλη Fleet Management χρησιμοποιεί μια υπηρεσία υποστήριξης προϊόντων που επικοινωνεί με τις Lexmark
Cloud Services για να ελέγξει εάν υπάρχουν νέες εκδόσεις υλικολογισμικού. Το σύστημα πραγματοποιεί
καθημερινό έλεγχο για ενημερώσεις υλικολογισμικού. Όταν εντοπιστεί μια νέα έκδοση υλικολογισμικού,
συγκρίνεται με το υλικολογισμικό που είναι εγκατεστημένο στους εκτυπωτές και στη συνέχεια ενημερώνεται η
κατάσταση του υλικολογισμικού.

Χρήση της σελίδας λίστας εκτυπωτών

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές.

2 Επιλέξτε έναν ή περισσότερους εκτυπωτές.

3 Κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση > Ενημέρωση υλικολογισμικού.
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4 Στο παράθυρο διαλόγου Ενημέρωση υλικολογισμικού, από το μενού Πότε πρέπει να γίνει η ενημέρωση
υλικολογισμικού;, κάντε ένα από τα εξής:

Σημ.: Στο παράθυρο διαλόγου Ενημέρωση υλικολογισμικού εμφανίζεται ο αριθμός των εκτυπωτών για
τους οποίους υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις υλικολογισμικού.

• Επιλέξτε Τώρα.

• Επιλέξτε Καθορισμένη ημερομηνία και ώρα.
α Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το στοιχείο Καθορισμένη ημερομηνία και ώρα από το μενού Πότε

πρέπει να γίνει η ενημέρωση υλικολογισμικού;. menu.
β Στο πεδίο Όνομα προγραμματισμένης εργασίας, πληκτρολογήστε το όνομα της εργασίας.

γ Διαμορφώστε την ημερομηνία και ώρα έναρξης.

δ Επιλογή ζώνης ώρας.

ε Στην ενότητα Παράθυρο εργασιών, διαμορφώστε το χρονικό παράθυρο για την έναρξη της εργασίας
σε όλους τους επιλεγμένους εκτυπωτές.

5 Κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση υλικολογισμικού.

Σημειώσεις:

• Το παράθυρο εργασιών εγγυάται ότι δεν θα υποβληθούν νέες εργασίες ενημέρωσης υλικολογισμικού
μετά από τη λήξη του χρονικού παραθύρου. Ωστόσο, αν μια υπάρχουσα εργασία ενημέρωσης
υλικολογισμικού εκκινήθηκε πριν από τη λήξη του χρονικού παραθύρου, δεν θα διακοπεί και θα
επιτραπεί η ολοκλήρωσή της.

• Οποιαδήποτε εργασία ενημέρωσης υλικολογισμικού που εκκινείται εντός του καθορισμένου χρονικού
παραθύρου θα λήξει.

• Αν ενημερώνετε το υλικολογισμικό σε πολλούς εκτυπωτές, βεβαιωθείτε ότι το παράθυρο εργασιών είναι
αρκετά μεγάλο.

• Όταν προγραμματίζετε μια ενημέρωση υλικολογισμικού, δημιουργείται μια εργασία. Μπορείτε να δείτε
τις λεπτομέρειες της εργασίας στην ενότητα Εργασίες.

Χρήση της σελίδας λεπτομερειών εκτυπωτή

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές.

2 Κάντε κλικ στη διεύθυνση IP του εκτυπωτή.

3 Στην ενότητα Υλικολογισμικό, πατήστε Διαθέσιμη ενημέρωση.

Σημ.: Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση υλικολογισμικού.

4 Κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση υλικολογισμικού.

Σημ.: Μπορείτε να υποβαθμίσετε την έκδοση του υλικολογισμικού μόνο όταν χρησιμοποιείτε μια
διαμόρφωση που έχει αναφορές σε μια παλαιά έκδοση υλικολογισμικού. Για περισσότερες πληροφορίες,
δείτε “Δημιουργία διαμόρφωσης” στη σελίδα  139.
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Εξαγωγή εκδόσεων εφαρμογών eSF
Χρησιμοποιώντας αυτήν τη δυνατότητα, οι διαχειριστές μπορούν να εξαγάγουν μια αναφορά που
περιλαμβάνει όλες τις εγκατεστημένες εφαρμογές eSF και τις αντίστοιχες εκδόσεις για ένα στόλο. Ο στόλος
μπορεί να προέρχεται από μία μόνο εταιρεία ή από όλες τις εταιρείες. Οι πελάτες μπορούν να προσδιορίσουν
την έκδοση εφαρμογής eSF για έναν ολόκληρο στόλο και να χρησιμοποιήσουν το Cloud Fleet Management
για την ενημέρωση των εφαρμογών ή του πακέτου eSF.

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές.

2 Από το μενού Εξαγωγή σε CSV, επιλέξτε Εξαγωγή των εγκατεστημένων εκδόσεων της εφαρμογής.

Σημ.: Μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο CSV σε Microsoft Excel. Το φύλλο περιέχει στατικές στήλες που
περιλαμβάνουν τις εκδόσεις των διάφορων εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες στον στόλο. Η
αναφορά περιέχει όλες τις εφαρμογές που ανέφερε η συσκευή στις Lexmark Cloud Services.

Κατάργηση εγγραφής εκτυπωτών

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές.

2 Επιλέξτε έναν ή περισσότερους εκτυπωτές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτής >
Κατάργηση εγγραφής εκτυπωτών.

3 Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγγραφής εκτυπωτών.

Σημειώσεις:

• Οι εκτυπωτές των οποίων η εγγραφή καταργείται, διαγράφονται από τη λίστα εκτυπωτών της
διαδικτυακής πύλης Fleet Management.

• Εάν γίνει εγγραφή του εκτυπωτή με το Fleet Agent και ο εκτυπωτής είναι online, η κατάργηση εγγραφής
του εκτυπωτή τον διαγράφει από τη σελίδα λίστας εκτυπωτών. Στον επόμενο προγραμματισμένο
εντοπισμό από το Fleet Agent, εκτελείται ξανά η εγγραφή του εκτυπωτή. Για να καταργήσετε μόνιμα τον
εκτυπωτή από τη σελίδα της λίστας εκτυπωτών, διαγράψτε τον από την καρτέλα Συμπερίληψη ή
αφαιρέστε τον από τα κριτήρια εντοπισμού.

• Εάν γίνει εγγραφή του εκτυπωτή με την εφαρμογή Local Agent, η κατάργηση της εγγραφής του
εκτυπωτή τον διαγράφει από τη σελίδα λίστας εκτυπωτών. Στην επόμενη προγραμματισμένη
σταθμοσκόπηση πραγματοποιείται ξανά εγγραφή του εκτυπωτή. Για να καταργήσετε μόνιμα τον
εκτυπωτή, καταργήστε την εγγραφή του από τη σελίδα λίστας εκτυπωτών ή από τη σελίδα
λεπτομερειών εκτυπωτών. Επίσης, αποσυνδέστε τη συσκευή από τον κεντρικό υπολογιστή του Local
Agent.

• Εάν γίνει εγγραφή των εκτυπωτών με το Printer Agent, το Printer Agent παραμένει εγκατεστημένο
στους μη εγγεγραμμένους εκτυπωτές.

• Οποιαδήποτε διαμόρφωση αναπτύσσεται παραμένει εγκατεστημένη μετά την κατάργηση της εγγραφής
των εκτυπωτών.

• Αν έχουν εγκατασταθεί εφαρμογές Cloud Print Management, παραμένουν εγκατεστημένες και
εξακολουθούν να λειτουργούν μετά από την κατάργηση της εγγραφής του εκτυπωτή.

• Η κατάργηση εγγραφής των εκτυπωτών δεν μπορεί να διακοπεί. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε
“Διαχείριση εργασιών” στη σελίδα  149.
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Εξαγωγή πληροφοριών στόλου εκτυπωτών

1 Στη διαδικτυακή πύλη Fleet Management , επιλέξτε μια προβολή ή να φιλτράρετε τις πληροφορίες των
εκτυπωτών.

2 Επιλέξτε Εξαγωγή σε CSV.

Σημ.: Με αυτήν τη λειτουργία γίνεται εξαγωγή όλων των πληροφοριών που υπάρχουν στην τρέχουσα
προβολή και των φίλτρων που έχουν εφαρμοστεί.

Χρήση κινητής συσκευής

Πρόσβαση στην πύλη Cloud Fleet Management
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην πύλη χρησιμοποιώντας ένα από τα παρακάτω υποστηριζόμενα
προγράμματα περιήγησης web για κινητές συσκευές:

• Apple Safari, έκδοση 13 ή νεότερη

• Google Chrome 83 ή μεταγενέστερη έκδοση

• Samsung Internet, έκδοση 9.2 ή μεταγενέστερη

1 Από την κινητή συσκευή σας, ανοίξτε ένα υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης web.

2 Αποκτήστε πρόσβαση στον πίνακα εργαλείων των Lexmark Cloud Services.

3 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και τον κωδικό πρόσβασης.

Σημ.: Εάν το σύστημα έχει διαμορφωθεί για ομόσπονδη πρόσβαση, θα ανακατευθυνθείτε στη σελίδα
σύνδεσης της εταιρείας σας.

4 Πατήστε Fleet Management και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια εταιρεία, εάν είναι απαραίτητο.

Πλοήγηση στην αρχική σελίδα

Σημ.: Ορισμένες λειτουργίες της πύλης Fleet Management δεν είναι διαθέσιμες στην έκδοση για κινητές
συσκευές. Για να ενεργοποιήσετε όλες τις δυνατότητες, προβάλετε την πύλη σε ένα πρόγραμμα
περιήγησης Web για υπολογιστή.

• Για να αλλάξετε την εταιρεία, ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης, πατήστε Επιλογή εταιρείας ή  >
Επιλογή εταιρείας.

Σημ.: Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη στους διαχειριστές συνεργατών και στους διαχειριστές
εταιρειών που διαχειρίζονται πολλές εταιρείες.

• Για να δείτε όλους τους διαχειριζόμενους εκτυπωτές, κάντε ένα από τα εξής:

– Πατήστε Διαχειριζόμενοι εκτυπωτές.

– Ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης, πατήστε Εκτυπωτές ή  > Εκτυπωτές.

• Για να δείτε εκτυπωτές με σφάλματα επικοινωνίας, πατήστε Σφάλματα επικοινωνίας.

• Για να δείτε τους εκτυπωτές με ειδοποιήσεις, πατήστε Ειδοποιήσεις εκτυπωτή.

• Για να δείτε τους εκτυπωτές με ειδοποιήσεις αναλώσιμων, πατήστε Ειδοποιήσεις αναλώσιμων.

Fleet Management 136



• Για να δείτε εκτυπωτές που απαιτούν ενημερώσεις υλικολογισμικού, πατήστε Ενημερώσεις
υλικολογισμικού.

• Για να στείλετε τα σχόλια ή τις προτάσεις σας, ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης, πατήστε Σχόλια ή 
> Σχόλια.

• Για να δείτε την έκδοση υπολογιστή της πύλης, ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης Web που
χρησιμοποιείτε, κάντε ένα από τα εξής:

– Στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης, πατήστε  > Αίτηση ιστότοπου για υπολογιστές.

– Στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, πατήστε  > Αίτηση ιστότοπου για υπολογιστές.

Διαχείριση εκτυπωτών

1 Από την πύλη Cloud Fleet Management, πατήστε Διαχειριζόμενοι εκτυπωτές.

Σημειώσεις:

• Η ανάλυση οθόνης της κινητής συσκευής καθορίζει τον αριθμό των στηλών που εμφανίζονται.

• Η περιστροφή του κινητού σας σε οριζόντιο προσανατολισμό, ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης,
εμφανίζει έως και οκτώ στήλες.

• Για να ταξινομήσετε τη λίστα εκτυπωτών, πατήστε το όνομα της στήλης.

• Για να διαμορφώσετε τις πληροφορίες που θα εμφανίζονται για κάθε στήλη, πατήστε .

2 Πατήστε έναν εκτυπωτή και, στη συνέχεια, πατήστε Πληροφορίες.

Για να περιορίσετε τη λίστα, κάντε ένα από τα εξής:

• Στο πεδίο Αναζήτηση, πληκτρολογήστε μια διεύθυνση IP εκτυπωτή και, στη συνέχεια, πατήστε .

• Πατήστε  και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα ή περισσότερα φίλτρα.

3 Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

• Προβολή αναγνώρισης εκτυπωτή, κατάστασης επικοινωνίας, αριθμού σελίδων και ιστορικού
συμβάντων.

• Ανανέωση όλων των πληροφοριών εκτυπωτή.

• Κάντε επανεκκίνηση ενός εκτυπωτή.

• Προβολή ειδοποιήσεων εκτυπωτή και αναλώσιμων.

• Αποστολή ειδοποίησης πίνακα. Στην ενότητα Ειδοποιήσεις πίνακα, επιλέξτε μια ειδοποίηση και, στη
συνέχεια, πατήστε Αποστολή ειδοποίησης.

• Διαγραφή ειδοποιήσεων πίνακα.

• Προβολή πληροφοριών εφαρμογής διαμεσολάβησης. Για εκτυπωτές που χρησιμοποιούν Fleet Agent
για τη διαχείρισή τους, πατήστε Μετάβαση στο Fleet Agent για να διαχειριστείτε το Fleet Agent. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Διαχείριση Fleet Agent” στη σελίδα  137.

Διαχείριση Fleet Agent

1 Από την πύλη Cloud Fleet Management, πατήστε  > Fleet Agents.
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Για να περιορίσετε τη λίστα, κάντε ένα από τα εξής:

• Στο πεδίο Αναζήτηση, πληκτρολογήστε ένα όνομα Fleet Agent και, στη συνέχεια, πατήστε .

• Πατήστε  και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα ή περισσότερα φίλτρα.

2 Πατήστε ένα Fleet Agent και, στη συνέχεια, πατήστε Πληροφορίες.

3 Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

• Προβολή κατάστασης εφαρμογής διαμεσολάβησης, πληροφοριών έκδοσης, ρυθμίσεων εφαρμογής
διαμεσολάβησης και κεντρικού υπολογιστή συστήματος.

• Για να ξεκινήσετε τον εντοπισμό και την εγγραφή εκτυπωτών, πατήστε Εντοπισμός και εγγραφή
εκτυπωτών.

• Για να ενημερώσετε το Fleet Agent ή τη βιβλιοθήκη υποστήριξης του εκτυπωτή, από την ενότητα
Πληροφορίες έκδοσης, πατήστε Ενημέρωση διαθέσιμη > OK.

Σημ.: Το κουμπί Ενημέρωση διαθέσιμη εμφανίζεται μόνο αν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση.

• Προβολή προγράμματος εντοπισμού εκτυπωτή.

• Προβολή ιστορικού συμβάντων.

Ενημέρωση υλικολογισμικού

1 Από την πύλη Cloud Fleet Management, πατήστε Ενημερώσεις υλικολογισμικού.

2 Πατήστε τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, πατήστε Λεπτομέρειες.

3 Από την ενότητα Αναγνώριση, πατήστε Ενημέρωση υλικολογισμικού > Ενημέρωση υλικολογισμικού.

Διαχείριση πόρων και διαμορφώσεων

Προσθήκη αρχείων στη βιβλιοθήκη πόρων
Η βιβλιοθήκη πόρων είναι μια συλλογή αρχείων υλικολογισμικού, αρχείων UCF, ρυθμίσεων εκτυπωτών και
εφαρμογών για εισαγωγή στο Fleet Management. Αυτά τα αρχεία μπορούν να συσχετιστούν με μία ή
περισσότερες διαμορφώσεις.

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμορφώσεις.

2 Κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλιοθήκη πόρων > Δημιουργία ή Δημιουργία πόρου.

3 Πληκτρολογήστε το όνομα πόρου και την περιγραφή.

4 Επιλέξτε τύπο πόρου.

• Αρχείο UCF

Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή αρχείου και περιηγηθείτε στο αρχείο.

• Δέσμη ρυθμίσεων

Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή αρχείου και περιηγηθείτε στο αρχείο.
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• Υλικολογισμικό

Πληκτρολογήστε το σύνδεσμο URL ή το όνομα έκδοσης και κάντε κλικ στην επιλογή Επαλήθευση.

Σημ.: Για να λάβετε το σύνδεσμο URL ή το όνομα έκδοσης, επικοινωνήστε με το Κέντρο
υποστήριξης πελατών της Lexmark.

• Εισαχθείσα εφαρμογή

Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή αρχείου και περιηγηθείτε στο αρχείο.

5 Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία πόρου.

Διαχείριση της βιβλιοθήκης πόρων

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμορφώσεις.

2 Κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλιοθήκη πόρων και στη συνέχεια κάντε κάποιο από τα ακόλουθα:

Επεξεργασία πόρου

α Κάντε κλικ σε ένα όνομα πόρου και επεξεργαστείτε το όνομα ή την περιγραφή.

β Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών.

Σημ.: Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε μια διαμόρφωση.

Διαγραφή πόρων

α Επιλέξτε έναν ή περισσότερους πόρους και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

β Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή πόρων.

Σημ.: Δεν μπορείτε να διαγράψετε πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε μια διαμόρφωση. Αν η διαμόρφωση
που αναφέρει τον πόρο έχει διαγραφεί, τότε μπορεί να διαγραφεί και ο πόρος.

• Για να κατεβάσετε έναν πόρο εφαρμογής, κάντε κλικ στο όνομα του πόρου και στη συνέχεια πατήστε
Λήψη εφαρμογής που έχει εισαχθεί για αυτόν τον πόρο.

• Για να κατεβάσετε έναν πόρο ρυθμίσεων εκτυπωτή, κάντε κλικ στο όνομα του πόρου και στη συνέχεια
πατήστε Λήψη του πακέτου ρυθμίσεων για αυτόν τον πόρο.

Σημ.: Για να δείτε τους πόρους ανά τύπο, πατήστε Τύπος και επιλέξτε τον τύπο πόρου.

Δημιουργία διαμόρφωσης
Η διαμόρφωση αποτελείται από εφαρμογές υλικολογισμικού, εφαρμογές και ρυθμίσεις εκτυπωτή (UCF ή
πακέτα ρυθμίσεων) που μπορούν να αναπτυχθούν σε έναν εκτυπωτή ή μια ομάδα εκτυπωτών. Όταν
δημιουργείτε μια διαμόρφωση, αυτή η νέα διαμόρφωση είναι καθολική και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα
μοντέλα εκτυπωτών. Το Lexmark Cloud Services καθορίζει ποια στοιχεία ενός συστατικού τμήματος ισχύουν
για κάθε μοντέλο εκτυπωτή, εκτός από τα αρχεία ρυθμίσεων που εγκαθίστανται σε όλα τα μοντέλα εκτυπωτών.

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε ένα από τα εξής:

• Κάντε κλικ στις επιλογές Διαμορφώσεις > Διαμορφώσεις > Δημιουργία ή Δημιουργία
διαμόρφωσης.

• Κάντε κλικ στις επιλογές Εκτυπωτές > Ρύθμιση > Δημιουργία διαμόρφωσης.

2 Πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα διαμόρφωσης και μια περιγραφή.

3 Κάντε ένα από τα εξής:
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Προσθήκη υλικολογισμικού

• Για να χρησιμοποιήσετε το συνιστώμενο υλικολογισμικό για όλα τα μοντέλα εκτυπωτών, από την
καρτέλα Υλικολογισμικό, επιλέξτε Ενημέρωση όλων των μοντέλων με τη συνιστώμενη έκδοση
υλικολογισμικού.

• Για να χρησιμοποιήσετε υλικολογισμικό από τη βιβλιοθήκη πόρων, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή
υλικολογισμικού, επιλέξτε έναν ή περισσότερους πόρους υλικολογισμικού και κάντε κλικ στην επιλογή
Επιλογή υλικολογισμικού.

Σημ.: Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Προσθήκη αρχείων στη βιβλιοθήκη πόρων” στη σελίδα
 138.

• Για μεταφόρτωση υλικολογισμικού, κάντε τα εξής:
α Κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφόρτωση υλικολογισμικού.

β Πληκτρολογήστε το όνομα πόρου και την περιγραφή.

γ Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL ή το όνομα έκδοσης και κάντε κλικ στην επιλογή Επαλήθευση.

Σημ.: Για να μάθετε τη διεύθυνση URL ή το όνομα έκδοσης, επικοινωνήστε με το Κέντρο
υποστήριξης πελατών της Lexmark.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το στοιχείο υλικολογισμικού σε Ενημέρωση όλων των μοντέλων με τη
συνιστώμενη έκδοση υλικολογισμικού και επίσης να συμπεριλάβετε έναν ή περισσότερους
συγκεκριμένους πόρους υλικολογισμικού. Ένας συγκεκριμένος πόρος υλικολογισμικού εφαρμόζεται
μόνο σε ένα μικρό σύνολο εκτυπωτών. Όταν χρησιμοποιείτε πολλούς πόρους υλικολογισμικού,
μπορούν να προκύψουν οι παρακάτω συμπεριφορές:

– Αν μια διαμόρφωση περιέχει μόνο τη ρύθμιση Ενημέρωση όλων των μοντέλων με τη
συνιστώμενη έκδοση υλικολογισμικού, οι εκτυπωτές με έκδοση υλικολογισμικού παλαιότερη
από το συνιστώμενο επίπεδο ενημερώνονται. Οι εκτυπωτές με υλικολογισμικό της συνιστώμενης
έκδοσης ή νεότερης δεν ενημερώνονται.

– Εάν, εκτός από τη ρύθμιση, μια διαμόρφωση περιέχει επίσης συγκεκριμένους πόρους
υλικολογισμικού, τότε όλοι οι εκτυπωτές που αντιστοιχούν στα μοντέλα με τη συγκεκριμένη έκδοση
υλικολογισμικού ενημερώνονται. Όλοι οι άλλοι εκτυπωτές ενημερώνονται με τη συνιστώμενη
έκδοση υλικολογισμικού.

– Εάν μια ρύθμιση παραμέτρων περιέχει μόνο συγκεκριμένους πόρους υλικολογισμικού, τότε όλοι οι
εκτυπωτές που αντιστοιχούν στα μοντέλα με τη συγκεκριμένη έκδοση υλικολογισμικού
ενημερώνονται. Όλοι οι άλλοι εκτυπωτές δεν ενημερώνονται.

Σημ.: Εάν ένας συγκεκριμένος πόρος υλικολογισμικού είναι υποβαθμισμένης έκδοσης, όλες οι
εφαρμογές eSF καταργούνται και οι ενσωματωμένες εφαρμογές επανέρχονται στο επίπεδο του
υποβαθμισμένου υλικολογισμικού. Καταργείται επίσης ο Printer Agent και πρέπει να γίνει ξανά
εγγραφή του εκτυπωτή στο Cloud Fleet Management.

Προσθήκη εφαρμογών

α Στην καρτέλα Εφαρμογές, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή εφαρμογών.

β Επιλέξτε μία ή περισσότερες εφαρμογές και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια.

Σημ.: Για να δείτε πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες
πληροφορίες.
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γ Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

δ Αν είναι απαραίτητο, κάντε κλικ στο όνομα της εφαρμογής και διαμορφώστε τις ρυθμίσεις της.

Σημ.: Ορισμένες ρυθμίσεις εφαρμογών δεν μπορούν να τροποποιηθούν από τη διαδικτυακή πύλη
Fleet Management. Για να διαμορφώσετε αυτές τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο, ανοίξτε τη
σελίδα ρυθμίσεων της εφαρμογής από τον Embedded Web Server του εκτυπωτή. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό διαχειριστή για την εφαρμογή.

Προσθήκη ρυθμίσεων εκτυπωτή

• Για να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή από τη βιβλιοθήκη πόρων, κάντε τα εξής:
α Στην καρτέλα Ρυθμίσεις εκτυπωτή, πατήστε Επιλογή ρυθμίσεων.

β Επιλέξτε έναν ή περισσότερους πόρους ρυθμίσεων και πατήστε Επιλογή ρυθμίσεων.

• Για να ανεβάσετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή, κάντε τα εξής:
α Στην καρτέλα Ρυθμίσεις εκτυπωτή, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή ρυθμίσεων.

β Πληκτρολογήστε το όνομα πόρου και την περιγραφή.

γ Επιλέξτε έναν τύπο πόρου.

δ Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή αρχείου και περιηγηθείτε στο αρχείο.

ε Κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή ρυθμίσεων.

Σημ.: Για να αλλάξετε τη σειρά εγκατάστασης των ρυθμίσεων, σύρετε τη ρύθμιση προς τα πάνω ή
προς τα κάτω στη λίστα. Η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τις ρυθμίσεις μιας
διαμόρφωσης που δεν έχει εγκατασταθεί σε εκτυπωτές.

4 Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία διαμόρφωσης.

Σημ.: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη πόρων στη βιβλιοθήκη πόρων, βλ.
“Προσθήκη αρχείων στη βιβλιοθήκη πόρων” στη σελίδα  138.

Διαχείριση διαμορφώσεων

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμορφώσεις.

2 Κάντε κλικ στην επιλογή Διαμορφώσεις και, στη συνέχεια, κάντε κάποιο από τα ακόλουθα:

• Για να διαγράψετε διαμορφώσεις, επιλέξτε μία ή περισσότερες διαμορφώσεις και πατήστε Διαγραφή
> Διαγραφή διαμορφώσεων.

Σημ.: Η διαγραφή των διαμορφώσεων δεν τις καταργεί από τους εκτυπωτές στους οποίους έχουν
ήδη αναπτυχθεί.

• Για να αντιγράψετε μια διαμόρφωση, κάντε τα εξής:
α Επιλέξτε μια διαμόρφωση και πατήστε Αντιγραφή.

β Πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα διαμόρφωσης.

γ Επιλέξτε την εταιρεία από την οποία θέλετε να αντιγράψετε τη διαμόρφωση.

Σημ.: Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο κατά τη διαχείριση πολλών εταιρειών.
δ Επιλέξτε Επεξεργασία διαμόρφωσης μετά την αντιγραφή.

Σημ.: Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν αντιγράφετε στην ίδια εταιρεία.
ε Κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή διαμόρφωσης.

στ Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις.

ζ Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών.
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Σημειώσεις:

– Η επεξεργασία των αναπτυγμένων διαμορφώσεων δεν είναι δυνατή, αλλά μπορούν να
αντιγραφούν και να αποθηκευτούν ως νέα επεξεργάσιμη διαμόρφωση.

– Αν μια διαμόρφωση περιέχει πόρους, όπως αρχεία υλικολογισμικού, εφαρμογές και αρχεία
ρυθμίσεων, και αντιγράφεται στην ίδια εταιρεία, τότε χρησιμοποιούνται αυτοί οι υφιστάμενοι
πόροι. Αν η διαμόρφωση αντιγράφεται σε διαφορετικό οργανισμό, τότε αυτοί οι πόροι
αντιγράφονται στην εταιρεία προορισμού.

• Για να ορίσετε μια προεπιλεγμένη διαμόρφωση, επιλέξτε μια διαμόρφωση και στη συνέχεια κάντε κλικ
στην επιλογή Ορισμός ως προεπιλογής. Η προεπιλεγμένη διαμόρφωση εκχωρείται αυτόματα στους
νέους εκτυπωτές που εγγράφονται. Για να καταργήσετε τη διαμόρφωση από προεπιλεγμένη, επιλέξτε
τη διαμόρφωση και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση προεπιλογής.

Ανάπτυξη διαμορφώσεων σε εκτυπωτές
Η ανάπτυξη μιας διαμόρφωσης σε εκτυπωτές στέλνει τη διαμόρφωση στο διακομιστή cloud και ενημερώνει
τον εκτυπωτή κατά τη διάρκεια της επόμενης προγραμματισμένης σταθμοσκόπησης ή του επόμενου
προγραμματισμένου συγχρονισμού.

Σημ.: Η ανάπτυξη διαμόρφωσης ρυθμίσεων μπορεί να μην υποστηρίζεται σε ορισμένα μοντέλα
εκτυπωτών. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Υποστηριζόμενα μοντέλα εκτυπωτών” στη σελίδα  28.

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές και στη συνέχεια
επιλέξτε έναν ή περισσότερους εκτυπωτές.

2 Κάντε κλικ στις επιλογές Ρύθμιση > Ανάπτυξη διαμόρφωσης.

3 Στο παράθυρο Ανάπτυξη διαμόρφωσης, επιλέξτε μια διαμόρφωση και κάντε κλικ στην επιλογή Ανάπτυξη
διαμόρφωσης.

Σημ.: Η λίστα με τις διαμορφώσεις είναι ταξινομημένη σύμφωνα με την ημερομηνία τελευταίας
τροποποίησης, με τις πιο πρόσφατες διαμορφώσεις να παρατίθενται στο επάνω μέρος της λίστας.

Σημειώσεις:

• Η επεξεργασία των αναπτυγμένων διαμορφώσεων δεν είναι δυνατή, αλλά μπορούν να αντιγραφούν και
να αποθηκευτούν ως νέα επεξεργάσιμη διαμόρφωση.

• Όταν αναπτύσσεται μια διαμόρφωση, υπάρχει μια έμμεση σειρά ανάπτυξης στον εκτυπωτή. Πρώτο
αναπτύσσεται το υλικολογισμικό. Στη συνέχεια, γίνεται η εγκατάσταση των εφαρμογών, με τη σειρά που
εμφανίζονται στη διαμόρφωση. Στο τέλος, γίνεται η εγκατάσταση των αρχείων ρυθμίσεων, με τη σειρά
που εμφανίζονται στη διαμόρφωση.

• Αν η διαμόρφωση περιλαμβάνει εφαρμογές και η εταιρεία χρησιμοποιεί διακομιστή μεσολάβησης με
έλεγχο ταυτότητας, θα πρέπει μετά να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης του
εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Διαμόρφωση των ρυθμίσεων διακομιστή
μεσολάβησης εκτυπωτή” στη σελίδα  131.
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Διαχείριση ειδοποιήσεων

Δημιουργία πολιτικής ειδοποιήσεων
Μπορείτε να δημιουργήσετε πολιτικές ειδοποιήσεων για τα επίπεδα τόνερ των εκτυπωτών. Οι χρήστες
λαμβάνουν ένα μήνυμα email όταν το επίπεδο του τόνερ φτάσει σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Το email
ειδοποίησης περιλαμβάνει λεπτομέρειες για το τόνερ του εκτυπωτή, την ετικέτα συσκευής και άλλες σχετικές
λεπτομέρειες. Όταν το επίπεδο του τόνερ πληροί τα κριτήρια της πολιτικής, αποστέλλεται ένα email για τον
σειριακό αριθμό του συγκεκριμένου τόνερ.

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε κλικ στις επιλογές Ειδοποιήσεις > Πολιτικές
ειδοποιήσεων.

2 Στη σελίδα Πολιτικές ειδοποιήσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

3 Διαμορφώστε τις εξής ρυθμίσεις:

α Στο πεδίο Όνομα πολιτικής, πληκτρολογήστε το όνομα της πολιτικής.

β Στο μενού Τύπος πολιτικής, επιλέξτε Επίπεδο τόνερ.

γ Στην ενότητα Ειδοποίηση όταν το τόνερ που απομένει είναι σε, ορίστε το ποσοστό στο οποίο θα
αποσταλεί η ειδοποίηση.

δ Στη ενότητα Ισχύει για , επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

• Όλοι οι εκτυπωτές σε αυτήν την εταιρεία—Εφαρμογή της πολιτικής σε όλους τους εκτυπωτές
στην εταιρεία.

• Μόνο εκτυπωτές με συγκεκριμένες ετικέτες—Εφαρμογή της πολιτικής σε εκτυπωτές με
συγκεκριμένες ετικέτες που εφαρμόζονται από το Cloud Fleet Management.

– Στο πεδίο Εφαρμογή της πολιτικής στους εκτυπωτές με τις παρακάτω ετικέτες, πληκτρολογήστε
τις ετικέτες και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

ε Στο πεδίο Να ειδοποιούνται οι παρακάτω διευθύνσεις email όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτής
της πολιτικής, πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις email των παραληπτών προς ειδοποίηση και στη
συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

Σημειώσεις:

• Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση email είναι έγκυρη.

• Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και μια διεύθυνση email εκτός της εταιρείας σας.

στ Στο πεδίο Πρόσθετες πληροφορίες για συμπερίληψη στην ειδοποίηση email (προαιρετικά),
πληκτρολογήστε τις πρόσθετες πληροφορίες που θέλετε να συμπεριλάβετε στο email ειδοποίησης.

ζ Επιλέξτε Συμπερίληψη των δεδομένων ειδοποίησης σε ένα αρχείο .json ως συνημμένο για να
συμπεριλάβετε το αρχείο JSON στο email ειδοποίησης.

Σημ.: Το αρχείο JSON, που επισυνάπτεται στο email ειδοποίησης, βοηθά τους συνεργάτες να
αξιοποιούν την αυτοματοποίηση της επεξεργασίας email για τα συνημμένα σε οποιαδήποτε
υπάρχουσα ροή εργασιών

4 Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία πολιτικής.

Σημ.: Όταν δημιουργείται μια νέα πολιτική ή τροποποιείται μια υπάρχουσα, μπορεί να χρειαστούν έως
και 30 λεπτά για την εφαρμογή των ρυθμίσεων.

Fleet Management 143



Αντιγραφή μιας πολιτικής ειδοποιήσεων

1 Στη σελίδα Πολιτικές ειδοποιήσεων, επιλέξτε μια υπάρχουσα πολιτική ειδοποιήσεων.

2 Κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή.

3 Στη σελίδα Δημιουργία πολιτικής ειδοποιήσεων, εισαγάγετε τις λεπτομέρειες.

Σημ.: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση της πολιτικής ειδοποιήσεων, ανατρέξτε
στην ενότητα “Δημιουργία πολιτικής ειδοποιήσεων” στη σελίδα  143.

4 Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία πολιτικής.

Σημ.: Εκτός από το Όνομα πολιτικής, βεβαιωθείτε ότι έχετε επεξεργαστεί τις υπόλοιπες λεπτομέρειες
στη σελίδα Δημιουργία πολιτικής ειδοποιήσεων. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα διπλότυπο μιας
υπάρχουσας πολιτικής αλλάζοντας απλώς το Όνομα πολιτικής και διατηρώντας ίδιες τις υπόλοιπες
καθοριστικές παραμέτρους.

Διαγραφή μιας πολιτικής ειδοποιήσεων

1 Στη σελίδα Πολιτικές ειδοποιήσεων, επιλέξτε την πολιτική που θέλετε να διαγράψετε.

2 Κάντε κλικ στις επιλογές Διαγραφή > Διαγραφή πολιτικής.

Κατανόηση του ιστορικού ειδοποιήσεων
Το ιστορικό ειδοποιήσεων είναι ένα κυλιόμενο ιστορικό 30 ημερών για όλες τις ειδοποιήσεις email που
αποστέλλονται για τη συγκεκριμένη εταιρεία.

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε κλικ στην επιλογή Ειδοποιήσεις > Ιστορικό
ειδοποιήσεων.

2 Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω φίλτρα για το ιστορικό ειδοποιήσεων.

• Τύπος πολιτικής

• Μοντέλο

• Έγχρωμο

Κατανόηση του MPS Express

Προσθήκη εκτυπωτών στο MPS Express
ΤΟ MPS Express είναι ένα πρόγραμμα που επιτρέπει στους συνεργάτες να εγγράφονται στη Lexmark για τη
συντήρηση των αναλώσιμων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές των υπηρεσιών
Managed Print Services, επικοινωνήστε με τον Αντιπρόσωπο της Lexmark.

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι:

• Οι εκτυπωτές έχουν εγγραφεί στις υπηρεσίες Lexmark Cloud Services. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τη διαχείριση στόλου και την εγγραφή εκτυπωτών, ανατρέξτε στην ενότητα “Fleet Management”
στη σελίδα  89.

• Οι εκτυπωτές πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας για το MPS Express. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τα κριτήρια καταλληλότητας, ανατρέξτε στην ενότητα “Κατάσταση καταλληλότητας εκτυπωτή”
στη σελίδα  147.
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Σενάριο 1: Η θυγατρική εταιρεία δεν διαθέτει δικαίωμα για το MPS Express

• Η θυγατρική εταιρεία δημιουργήθηκε για το MPS Express.

• Η θυγατρική εταιρεία δεν έχει ακόμη δικαίωμα για το MPS Express.

Λύση:

Σε αυτό το σενάριο, η θυγατρική εταιρεία πρέπει να έχει δικαίωμα για το MPS Express. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την παροχή δικαιώματος σε μια θυγατρική εταιρεία για το MPS Express, ανατρέξτε
στην ενότητα “Παράσχετε το δικαίωμα σε θυγατρική εταιρεία για το MPS Express” στη σελίδα  145.

Σενάριο 2: Η επαφή παράδοσης αναλώσιμων δεν υπάρχει

• Η θυγατρική εταιρεία έχει δικαίωμα για το MPS Express.

• Δεν υπάρχει επαφή παράδοσης αναλώσιμων.

Λύση:

Σε αυτό το σενάριο, πρέπει να δημιουργήσετε μια επαφή παράδοσης αναλώσιμων και να την εκχωρήσετε
στους κατάλληλους εκτυπωτές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και την εκχώρηση
μιας επαφής παράδοσης αναλώσιμων, ανατρέξτε στην ενότητα “Δημιουργία και εκχώρηση μιας επαφής
παράδοσης αναλώσιμων” στη σελίδα  147.

Σενάριο 3: Η επαφή παράδοσης αναλώσιμων δεν έχει εκχωρηθεί ακόμα

• Η θυγατρική εταιρεία έχει δικαίωμα για το MPS Express.

• Υπάρχει η απαιτούμενη επαφή παράδοσης αναλώσιμων.

• Η επαφή παράδοσης αναλώσιμων δεν έχει εκχωρηθεί σε εκτυπωτές.

Λύση:

Σε αυτό το σενάριο, πρέπει να εκχωρήσετε μια επαφή παράδοσης αναλώσιμων στους
κατάλληλους εκτυπωτές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκχώρηση μιας επαφής παράδοσης
αναλώσιμων, ανατρέξτε στην ενότητα “Εκχώρηση επαφής παράδοσης αναλώσιμων” στη σελίδα  147.

Παράσχετε το δικαίωμα σε θυγατρική εταιρεία για το MPS Express

1 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web και μεταβείτε στον πίνακα εργαλείων Lexmark Cloud
Services.

2 Κάντε κλικ στην κάρτα Account Management.

Σημ.: Εάν η κάρτα δεν είναι ορατή στον πίνακα εργαλείων, κάντε κλικ στο εικονίδιο  στην επάνω
δεξιά γωνία της σελίδας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Account Management.

3 Επιλέξτε τη γονική εταιρεία που περιέχει τη θυγατρική εταιρεία και πατήστε Επόμενο.

4 Κάντε κλικ στην καρτέλα Θυγατρικές εταιρείες.

5 Κάντε κλικ στο όνομα της θυγατρικής εταιρείας στην οποία θέλετε να παράσχετε δικαίωμα για το MPS
Express.

Σημ.: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση θυγατρικών εταιρειών, ανατρέξτε στην
ενότητα “Διαχείριση της Ομάδας πρόσβασης σε θυγατρικές εταιρείες” στη σελίδα  50.

6 Από το μενού Εταιρεία, κάντε κλικ στην επιλογή Δικαιώματα εταιρείας.
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7 Επιλέξτε MPS Express και πατήστε Αποθήκευση αλλαγών.

Σημαντική σημείωση: Δεν μπορείτε να αναιρέσετε το δικαίωμα χρήσης μιας εταιρείας για το MPS
Express. Για να καταργήσετε το δικαίωμα χρήσης του MPS από μια θυγατρική εταιρεία, επικοινωνήστε με
τον Customer Operations Specialist της Lexmark ή με τον Υπεύθυνο Προσφορών MPS.

Διαχείριση επαφών

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτής > Managed Print
Services > Διαχείριση επαφών.

2 Στη σελίδα Επαφές, κάντε ένα από τα εξής:

Δημιουργία επαφής

α Στη σελίδα Επαφές, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

β Συμπληρώστε τη φόρμα με τα στοιχεία επικοινωνίας και κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία επαφής.

Επεξεργασία επαφής

α Στη σελίδα Επαφές, κάντε κλικ στο όνομα μιας υπάρχουσας επαφής.

β Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες της επαφής.

γ Κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση επαφής.

Αντιγραφή μιας επαφής

α Στη σελίδα Επαφές, επιλέξτε μια επαφή.

β Κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή.

γ Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία επαφής.

Διαγραφή επαφής

α Στη σελίδα Επαφές, επιλέξτε μια επαφή.

β Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

γ Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή επαφής.

Σημ.: Δεν μπορείτε να διαγράψετε μια επαφή που έχει εκχωρηθεί σε έναν εκτυπωτή.
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Δημιουργία και εκχώρηση μιας επαφής παράδοσης αναλώσιμων

1 Στη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, επιλέξτε έναν ή περισσότερους εκτυπωτές.

2 Κάντε κλικ στις επιλογές Εκτυπωτής > Managed Print Services > Δημιουργία και εκχώρηση νέας
επαφής παράδοσης αναλώσιμων.

3 Στο παράθυρο Δημιουργία και εκχώρηση επαφής παράδοσης αναλώσιμων, εισαγάγετε το όνομα, τα
στοιχεία επικοινωνίας και τη διεύθυνση αποστολής της νέας επαφής.

4 Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία και εκχώρηση.

Εκχώρηση επαφής παράδοσης αναλώσιμων

1 Στη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, επιλέξτε έναν ή περισσότερους εκτυπωτές.

2 Κάντε κλικ στην επιλογές Εκτυπωτής > Managed Print Services > Εκχώρηση επαφής παράδοσης
αναλώσιμων.

3 Στο παράθυρο Εκχώρηση επαφής παράδοσης αναλωσίμων, αναζητήστε το όνομα της επαφής.

Σημ.: Μπορείτε να εφαρμόσετε φίλτρο ή να κάνετε αναζήτηση με βάση το όνομα της επιχείρησης ή την
πόλη.

4 Επιλέξτε την επαφή από τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

5 Κάντε κλικ στην επιλογή Εκχώρηση επαφής.

Προσθήκη εκτυπωτών στο MPS Express

1 Στη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, επιλέξτε έναν ή περισσότερους εκτυπωτές.

2 Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτής > Managed Print Services > Προσθήκη στο MPS Express.

Κατάσταση καταλληλότητας εκτυπωτή

Οι πληροφορίες καταλληλότητας παρέχονται:

• Κατάλληλος—Εμφανίζει τον αριθμό των εκτυπωτών που πληρούν τα κριτήρια για το MPS Express.

Σημ.: Μπορείτε να προσθέσετε εκτυπωτές μόνο αν η κατάστασή τους είναι Κατάλληλος. Οι
εκτυπωτές με άλλη κατάσταση καταλληλότητας δεν μπορούν να προστεθούν στο πρόγραμμα MPS
Express.

• Ο εκτυπωτής τελεί ήδη υπό διαχείριση—Εμφανίζει τον αριθμό των εκτυπωτών που τελούν ήδη υπό
διαχείριση.

• Διαχείριση εκτυπωτή σε εκκρεμότητα:—Εμφανίζει τον αριθμό των εκτυπωτών που έχουν ήδη ένα
αίτημα διαχείρισης σε εκκρεμότητα.

• Το μοντέλο δεν υποστηρίζεται—Εμφανίζει τον αριθμό των μοντέλων εκτυπωτών που δεν
υποστηρίζονται.

• Ο αριθμός σελίδων σε όλη τη διάρκεια ζωής υπερβαίνει τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό—
Εμφανίζει τον αριθμό των εκτυπωτών που έχουν υπερβεί το μέγιστο όριο αριθμού σελίδων σε όλη τη
διάρκεια ζωής τους για να πληρούν τις προϋποθέσεις για το MPS Express.

• Ο αριθμός σελίδων σε όλη τη διάρκεια ζωής λείπει—Εμφανίζει τον αριθμό των εκτυπωτών με
άγνωστο αριθμό σελίδων σε όλη τη διάρκεια ζωής τους.
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• Δεν έχει εκχωρηθεί επαφή παράδοσης αναλώσιμων—Εμφανίζει τον αριθμό των εκτυπωτών στους
οποίους δεν έχει εκχωρηθεί επαφή παράδοσης αναλωσίμων.

• Σχετίζεται με παράγοντα στόλου ποβαθμισμένου επιπέδου:—Εμφανίζει τον αριθμό των
εκτυπωτών που έχουν παλαιότερες εκδόσεις του παράγοντα στόλου από την απαιτούμενη έκδοση.
Πρέπει να αναβαθμίσετε τον Fleet Agent από την καρτέλα παραγόντων πριν προσθέσετε αυτούς τους
εκτυπωτές στο πρόγραμμα MPS Express.

Σημ.: Κάνοντας κλικ στις καταστάσεις καταλληλότητας του εκτυπωτή, μπορείτε να δείτε τους σειριακούς
αριθμούς και τα μοντέλα των εκτυπωτών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.

3 Επιλέξτε Συνέχεια.

4 Αποδεχτείτε τους όρους της υπηρεσίας.

5 Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στο MPS Express.

Σημ.: Στη σελίδα λίστας εκτυπωτών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις στήλες Όνομα επιχείρησης,
Διαχείριση από τη Lexmark και Επαφή παράδοσης αναλώσιμων για πληροφορίες που σχετίζονται με τις
εταιρείες που δικαιούνται να λάβουν δικαιώματα. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε όλες αυτές τις
στήλες επιλέγοντας την προβολή Διαχειριζόμενα από το μενού Προβολές.

Σημαντική σημείωση: Δεν μπορείτε να αναιρέσετε την εγγραφή στο MPS Express. Για να διαγράψετε ή να
καταργήσετε την εγγραφή εκτυπωτών, επικοινωνήστε με τον Customer Operations Specialist της Lexmark.

Περιορισμοί κατάργησης εγγραφής εκτυπωτών που διαχειρίζεται το
MPS Express
Δεν μπορείτε να καταργήσετε από την πύλη Cloud Fleet Management την εγγραφή εκτυπωτών που είναι ήδη
εγγεγραμμένοι στο MPS Express ή για τους οποίους εκκρεμεί αίτημα εγγραφής.

Επίσης, δεν μπορείτε να διαγράψετε ή να απενεργοποιήσετε παράγοντες που έχουν εγγραφεί σε αυτούς τους
εκτυπωτές.

Τι θα συμβεί αν προσπαθήσετε να καταργήσετε την εγγραφή εκτυπωτών με
διαχείριση MPS Express από τη σελίδα λίστας εκτυπωτών;

Αν προσπαθήσετε να καταργήσετε την εγγραφή ενός συνδυασμού εκτυπωτών MPS Express και MPS Express
(σε εκκρεμότητα) από τη σελίδα λίστας εκτυπωτών, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος. Αν προσπαθήσετε
να καταργήσετε την εγγραφή ενός συνδυασμού εκτυπωτών MPS Express, MPS Express (σε εκκρεμότητα)
και εκτυπωτών που δεν τελούν υπό διαχείριση, η εργασία θα ολοκληρωθεί με σφάλμα. Θα καταργηθεί η
εγγραφή μόνο των εκτυπωτών που δεν τελούν υπό διαχείριση. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες
σχετικά με το σφάλμα, κάνοντας κλικ στο αναγνωριστικό εργασίας.

Η σελίδα λίστας εκτυπωτών περιλαμβάνει μια στήλη Διαχείριση από τη Lexmark, η οποία αναγνωρίζει
εκτυπωτές που έχουν ήδη εγγραφεί στο MPS Express ή για τους οποίους εκκρεμεί αίτημα εγγραφής. Οι
εκτυπωτές που έχουν ήδη εγγραφεί στο MPS Express αναγνωρίζονται ως MPS Express. Οι εκτυπωτές για
τους οποίους εκκρεμεί η εγγραφή αναγνωρίζονται ως MPS Express (σε εκκρεμότητα).

Τι θα συμβεί αν προσπαθήσετε να καταργήσετε την εγγραφή εκτυπωτών με
διαχείριση MPS Express από τη σελίδα λεπτομερειών εκτυπωτή;

Δεν μπορείτε να καταργήσετε από τη πύλη σελίδα λεπτομερειών εκτυπωτή την εγγραφή εκτυπωτών που είναι
ήδη εγγεγραμμένοι στο MPS Express ή για τους οποίους εκκρεμεί αίτημα εγγραφής.

Fleet Management 148



Σημειώσεις:

• Η σελίδα λεπτομερειών εκτυπωτή ενός εκτυπωτή που έχει την κατάσταση Διαχείρισης από τη Lexmark
MPS Express ή MPS Express (σε εκκρεμότητα) δεν θα έχει την επιλογή Κατάργηση εγγραφής.

• Η σελίδα λεπτομερειών εκτυπωτή αναγνωρίζει επίσης την κατάσταση του εκτυπωτή ως Διαχείριση από
τη Lexmark και MPS Express ή MPS Express (σε εκκρεμότητα).

Τι θα συμβεί αν προσπαθήσετε να καταργήσετε την εγγραφή εκτυπωτών με
διαχείριση MPS Express από την καρτέλα παραγόντων;

Αν ένας παράγοντας σχετίζεται με εκτυπωτές MPS Express ή MPS Express (σε εκκρεμότητα), τότε η σελίδα
λεπτομερειών παράγοντα εμφανίζει τον αριθμό των εκτυπωτών που διαχειρίζεται το MPS Express και
σχετίζονται με τον παράγοντα. Αυτή η λειτουργία σάς βοηθά να προσδιορίσετε έναν παράγοντα που σχετίζεται
με εκτυπωτές MPS Express ή MPS Express (σε εκκρεμότητα). Δεν μπορείτε να διαγράψετε ή να
απενεργοποιήσετε αυτούς τους παράγοντες.

Σημ.: Δεν μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή ενός εκτυπωτή διαγράφοντάς τον από την ενότητα
Προσθήκη κριτηρίων εντοπισμού για συμπερίληψη της σελίδα λεπτομερειών παραγόντων. Ο
εκτυπωτής θα εξακολουθεί να εμφανίζεται στη σελίδα λίστας εκτυπωτών, αλλά θα έχει κατάσταση εκτός
επικοινωνίας. Για να επικοινωνήσετε με τον εκτυπωτή, προσθέστε τη διεύθυνση IP του στην ενότητα
Προσθήκη κριτηρίων εντοπισμού για συμπερίληψη της σελίδας λεπτομερειών παραγόντων.

Σημ.: Ακόμα και αν ένας παράγοντας καταργηθεί σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος, η σελίδα λίστας
εκτυπωτών θα διατηρήσει τις λεπτομέρειες του εκτυπωτή που τελεί υπό διαχείριση.

Διαχείριση εργασιών
Οι εργασίες είναι οποιεσδήποτε δραστηριότητες διαχείρισης εκτυπωτή που εκτελούνται στη διαδικτυακή
πύλη Fleet Management, όπως ανάπτυξη διαμορφώσεων. Στη σελίδα Εργασίες εμφανίζονται πληροφορίες
σχετικά με τις εργασίες που εκτελούνται και τις εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί. Μια εργασία μπορεί να
περιέχει μία ή περισσότερες εργασίες.

Από τη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε κλικ στην επιλογή Εργασίες.

Κατανόηση της κατάστασης εργασίας
• Ολοκληρώθηκε—Όλες οι εργασίες ολοκληρώθηκαν ή διακόπηκαν με επιτυχία.

• Ολοκληρώθηκε, με πληροφορίες—Όλες οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία.

• Ολοκληρώθηκε, με προειδοποίηση—Όλες οι εργασίες ολοκληρώθηκαν, αλλά για ορισμένες υπάρχουν
προειδοποιήσεις.

• Ολοκληρώθηκε, με σφάλματα—Συνδυασμός εργασιών που διακόπηκαν με επιτυχία και εργασιών που
απέτυχαν.

• Αποτυχία—Τουλάχιστον μία εργασία έχει αποτύχει ή έχει λήξει.

• Ο εκτυπωτής δεν επικοινωνεί—Οι εργασίες δεν υποβάλλονται επειδή ο εκτυπωτής δεν μπορεί να
επικοινωνήσει με τη διαδικτυακή πύλη Fleet Management. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Ο
εκτυπωτής δεν επικοινωνεί με το πρόγραμμα παράγοντα” στη σελίδα  209.

• Δεν υποστηρίζεται—Οι εργασίες δεν υποστηρίζονται στον εκτυπωτή.
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Προβολή των πληροφοριών εργασίας

1 Στη σελίδα Εργασίες, κάντε κλικ στο αναγνωριστικό εργασίας.

2 Κάντε ένα από τα εξής:

• Για να φιλτράρετε τη λίστα ανάλογα με την κατάσταση εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάσταση
και επιλέξτε μία ή περισσότερες καταστάσεις.

– Σε εκκρεμότητα—Η εργασία είναι σε αναμονή μέχρι να ανταποκριθεί το Printer Agent. Το
προεπιλεγμένο χρονικό όριο για μη παραδοθείσες εργασίες είναι μία εβδομάδα. Η εργασία λήγει
αυτόματα μετά το πέρας του χρονικού ορίου.

– Σε εξέλιξη—Η εργασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Το προεπιλεγμένο χρονικό όριο για εργασίες σε εξέλιξη
είναι 24 ώρες. Η εργασία λήγει αυτόματα μετά το πέρας του χρονικού ορίου.

– Ολοκληρώθηκε—Η εργασία εκτελέστηκε επιτυχώς.

– Απέτυχε—Η εργασία είναι ανεπιτυχής.

– Διακόπηκε—Ο χρήστης διέκοψε την εργασία ενώ βρισκόταν στην κατάσταση Σε εκκρεμότητα.

– Έληξε—Η εργασία υπερέβη το χρονικό όριο.

• Για εξαγωγή της λίστας, κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή σε CSV.

Σημ.: Αν έχετε μια φιλτραρισμένη λίστα, τότε γίνεται εξαγωγή μόνο των φιλτραρισμένων εργασιών.

Διακοπή εργασιών
Κάντε ένα από τα εξής:

• Διακοπή μιας εργασίας.

Στη σελίδα Εργασίες, κάντε κλικ στην επιλογή Διακοπή δίπλα από την κατάσταση εργασίας.

Σημειώσεις:

– Μπορούν να διακοπούν μόνο οι εργασίες που βρίσκονται σε εκκρεμότητα για έναν εκτυπωτή.

– Η κατάργηση εγγραφής των εκτυπωτών δεν μπορεί να διακοπεί.

• Διακοπή μεμονωμένων εργασιών.

Στη σελίδα Εργασίες, κάντε κλικ σε ένα αναγνωριστικό εργασίας και έπειτα πατήστε Διακοπή δίπλα από
την κατάσταση εργασίας.

Σημ.: Μπορούν να διακοπούν μόνο οι εργασίες που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.
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Print Management

Επισκόπηση
Χρησιμοποιήστε τη διαδικτυακή πύλη Cloud Print Management για να κάνετε τα εξής:

• Ρύθμιση παραμέτρων για τις πολιτικές της εταιρείας.

• Καθορισμός και εκχώρηση ορίων χρηστών.

• Διαχείριση ουρών εκτύπωσης.

• Ανάθεση εργασιών εκτύπωσης.

• Λήψη του Lexmark Print Management Client για λειτουργικά συστήματα Windows, macOS και Ubuntu.

• Δημιουργήστε ένα προσαρμοσμένο πακέτο του Lexmark Print Management Client.

• Κάντε λήψη της επέκτασης Lexmark Cloud Print Management for Chrome για το συγκεκριμένο πρόγραμμα
περιήγησης στο web.

• Προβολή κατάστασης ορίων χρήστη.

Η διαδικτυακή πύλη Print Management λειτουργεί επίσης με τις εξής εφαρμογές:

• Print Release (εφαρμογή eSF)—Μια λύση εκτυπώσεων επιπέδου μεγάλης επιχείρησης για τη διαχείριση
εργασιών εκτύπωσης από τον εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό
διαχειριστή Print Release.

• Lexmark Print Management Client—Μια εφαρμογή υπολογιστή για την ασφαλή υποβολή εργασιών
εκτύπωσης στο Cloud Print Management.

• Lexmark Mobile Print—Μια εφαρμογή για την αποστολή εγγράφων απευθείας σε συνδεδεμένους σε
δίκτυο διακομιστές και εκτυπωτές Lexmark από κινητή συσκευή που χρησιμοποιεί την πλατφόρμα
AndroidTM ή λειτουργικό σύστημα iOS. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης
Lexmark Mobile Print για την κινητή σας συσκευή.

• Lexmark Cloud Print Management for Chrome—Μια επέκταση προγράμματος περιήγησης, η οποία
επιτρέπει στους χρήστες να στέλνουν εργασίες εκτύπωσης στο Cloud Print Management μέσω του
λειτουργικού συστήματος Chrome OSTM.

Πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη Print Management
Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό, μεταβείτε στις Lexmark Cloud Services και κάντε ένα από τα
εξής:

• Από τον πίνακα εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση εκτύπωσης.

Σημ.: Αν η κάρτα δεν είναι διαθέσιμη στον πίνακα εργαλείων, στη συνέχεια προσθέστε την κάρτα. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Διαχείριση του πίνακα εργαλείων” στη σελίδα  21.

• Στην τρέχουσα διαδικτυακή πύλη, πατήστε  στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας και κάντε κλικ στην
επιλογή Print Management.
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Εργασίες διαχείρισης
Η καρτέλα Διαχείριση είναι διαθέσιμη στους διαχειριστές του Cloud Print Management. Αυτή η λειτουργία σάς
επιτρέπει να ρυθμίζετε τις παραμέτρους ανάθεσης των εργασιών εκτύπωσης, της υποβολής e-mail, των
ορίων, της διατήρησης των εργασιών εκτύπωσης και του ιστορικού των εργασιών εκτύπωσης.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων εταιρείας

1 Στη διαδικτυακή πύλη Print Management, επιλέξτε Διαχείριση > Ρυθμίσεις εταιρείας.

2 Στην ενότητα Γενικά κάντε ένα από τα εξής:

• Ενεργοποίηση σελίδας συσκευών-πελατών—Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στους χρήστες να
μεταβαίνουν στη σελίδα συσκευών-πελατών. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Λήψη του Lexmark
Print Management Client” στη σελίδα  165.

• Ενεργοποίηση ανάθεσης εργασιών εκτύπωσης—Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να αναθέσετε
εργασίες εκτύπωσης σε άλλους χρήστες, επιτρέποντάς τους να απελευθερώσουν τις εργασίες για εσάς.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Διαχείριση πληρεξουσίων” στη σελίδα  164.

– Ενεργοποίηση ειδοποίησης email πληρεξουσίου—Αυτή η λειτουργία στέλνει μια ειδοποίηση
email σε έναν πληρεξούσιο όταν αυτός προστίθεται ή καταργείται. Αν έχει οριστεί ημερομηνία λήξης
για τον συγκεκριμένο πληρεξούσιο, τότε το email περιέχει επίσης τις πληροφορίες που σχετίζονται
με την ημερομηνία και την ώρα λήξης.

• Ενεργοποίηση υποβολής e-mail—Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να στείλετε έγγραφα με e-mail
στο Lexmark Cloud για απελευθέρωση. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Αποστολή εργασιών
εκτύπωσης μέσω email” στη σελίδα  169. Η διεύθυνση email εμφανίζεται δίπλα στην επιλογή
Ενεργοποίηση υποβολής e-mail.

Σημειώσεις:

– Η διεύθυνση email είναι συνδεδεμένη με το περιβάλλον στο οποίο έχετε συνδεθεί.

– Η διεύθυνση email εμφανίζεται επίσης ως πλαίσιο στη σελίδα Ουρά εκτύπωσης.

– Στο πεδίο "Αποστολή εγγράφων με e-mail στην ακόλουθη προσαρμοσμένη διεύθυνση"
πληκτρολογήστε ένα όνομα χρήστη για τη συγκεκριμένη εταιρεία.

– Η διεύθυνση email είναι <όνομα χρήστη για τον οργανισμό>@print.lexmark.com.

– Όταν ενεργοποιείται για πρώτη φορά η υποβολή μέσω email, η διεύθυνση email μπορεί να
καταστεί διαθέσιμη έως και 24 ώρες αργότερα.

• Ενεργοποίηση υποβολής σώματος e-mail—Αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει να υποβάλετε το
σώμα του e-mail στο Lexmark Cloud για απελευθέρωση. Για να ενεργοποιήσετε την υποβολή
σώματος e-mail, πρέπει να ενεργοποιήσετε την υποβολή μέσω email.

Σημ.: Εάν δεν είναι επιλεγμένο το στοιχείο Ενεργοποίηση υποβολής σώματος email, εκτυπώνεται
μόνο το συνημμένο στο e-mail.

• Να επιτρέπεται στους επισκέπτες να χρησιμοποιούν την υποβολή μέσω e-mail—Επιτρέπει
στους μη εγγεγραμμένους χρήστες-πελάτες να στέλνουν με e-mail τα έγγραφά τους στο Cloud Print
Management. Για να επιτρέψετε την υποβολή εκτύπωσης επισκέπτη, πρέπει να ενεργοποιήσετε την
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υποβολή μέσω email. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Ρύθμιση της δυνατότητας εκτύπωσης
επισκέπτη” στη σελίδα  175.

– Περιορισμός αριθμού σελίδων που επιτρέπονται ανά εργασία—Σας επιτρέπει να ορίσετε το
μέγιστο αριθμό σελίδων που επιτρέπονται ανά εργασία για τους μη εγγεγραμμένους χρήστες-
επισκέπτες.

Σημ.: Κάθε συνημμένο στο email αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή εργασία. Το σώμα του email
αντιμετωπίζεται επίσης ως ξεχωριστή εργασία.

• Εκχώρηση επισκεπτών σε κέντρο κόστους ή τμήμα—Αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει να
εκχωρείτε επισκέπτες σε ένα συγκεκριμένο κέντρο κόστους ή τμήμα για την εφαρμογή ορίων και την
υποβολή αναφορών. Από το μενού Εκχώρηση επισκεπτών σε κέντρο κόστους ή τμήμα, επιλέξτε
οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

– Να μην γίνει εκχώρηση—Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή εάν δεν εκχωρείτε τον επισκέπτη σε
κανένα κέντρο κόστους ή τμήμα.

– Κέντρο κόστους—Πληκτρολογήστε στο πεδίο Όνομα κέντρου κόστους το όνομα του κέντρου
κόστους.

– Τμήμα—Πληκτρολογήστε στο πεδίο Όνομα τμήματος το όνομα του τμήματος.

• Ενεργοποίηση αλλαγής του αριθμού αντιγράφων πριν από την απελευθέρωση—Σας επιτρέπει
να αλλάξετε τον αριθμό των αντιγράφων πριν από την απελευθέρωση μιας εργασίας εκτύπωσης. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Απελευθέρωση εργασιών εκτύπωσης με χρήση της εφαρμογής eSF
στον εκτυπωτή” στη σελίδα  174.

Γι' αυτήν τη λειτουργία απαιτούνται οι ακόλουθες εκδόσεις της εφαρμογής Print Release eSF:

– Για την 5η έκδοση του e-Task ή μεταγενέστερη έκδοση: 5.10.x ή μεταγενέστερη

– Για την 4η έκδοση του e-Task ή προγενέστερη έκδοση: 2.6.x ή μεταγενέστερη έκδοση

• Ενεργοποίηση εκτύπωσης και διατήρησης—Σας επιτρέπει να διατηρήσετε μια εργασία εκτύπωσης
στην ουρά εκτύπωσης μετά την απελευθέρωση.

Αυτή η λειτουργία απαιτεί τις ακόλουθες εκδόσεις της εφαρμογής Print Release eSF:

– Για την 5η έκδοση του e-Task ή μεταγενέστερη έκδοση: 5.10.x ή μεταγενέστερη

– Για την 4η έκδοση του e-Task ή προγενέστερη έκδοση: 2.6.x ή μεταγενέστερη έκδοση

• Ενεργοποίηση αυτόματης απελευθέρωσης εκτύπωσης—Σας επιτρέπει να απελευθερώνετε
εργασίες εκτύπωσης αυτόματα μετά τη σύνδεση σε έναν εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες,
δείτε “Εκτύπωση εργασιών με χρήση της αυτόματης απελευθέρωσης εκτύπωσης” στη σελίδα  175.

• Διατήρηση ονομάτων αρχείων εργασιών εκτύπωσης για αναφορά—Σας επιτρέπει να
αποθηκεύσετε το όνομα αρχείου μιας εργασίας εκτύπωσης για εταιρικές αναφορές.

• Παράθεση σε λίστα και αυτόματη απελευθέρωση των παλαιότερων εργασιών εκτύπωσης
πρώτα—Σας επιτρέπει να εμφανίζετε και να απελευθερώνετε με τη σειρά τις εργασίες εκτύπωσης από
την παλαιότερη προς τη νεότερη.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να ενημερώσετε τις εφαρμογές eSF στην
ακόλουθη έκδοση:

– Για eSF έκδοσης 5 ή νεότερης:

• Cloud Authentication, έκδοση 5.6.30

• Print Release, έκδοση 5.10.19

• Device Usage, έκδοση 2.4.19

– Για eSF έκδοσης 4 ή παλαιότερης:

• Cloud Authentication, έκδοση 2.6.23

• Print Release, έκδοση 2.6.24
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• Device Usage, έκδοση 2.4.19

• Ενεργοποίηση ορίων εκτύπωσης—Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να ορίσετε όρια εκτύπωσης.
Μπορείτε να καθορίζετε το προεπιλεγμένο ή ένα προσαρμοσμένο όριο για την εταιρεία.

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

– Κέντρο κόστους ή προσωπικά—Σας επιτρέπει να καθορίζετε όρια και, στη συνέχεια, να τα
εκχωρείτε σε κέντρα κόστους ή μεμονωμένους χρήστες.

– Τμήμα ή προσωπικά—Σας επιτρέπει να καθορίζετε όρια και, στη συνέχεια, να τα εκχωρείτε σε
τμήματα ή μεμονωμένους χρήστες.

– Μόνο προσωπικά—Σας επιτρέπει να καθορίζετε όρια και, στη συνέχεια, να τα εκχωρείτε σε
μεμονωμένους χρήστες.

Σημειώσεις:

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον καθορισμό των ορίων, βλ. “Καθορισμός ορίων”
στη σελίδα  156.

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκχώρηση των ορίων, βλ. “Εκχώρηση ορίων” στη
σελίδα  157.

• Ενεργοποίηση πολιτικών εκτύπωσης—Σας επιτρέπει να δημιουργείτε και να εκχωρείτε πολιτικές
εκτύπωσης στους χρήστες και στις ομάδες που υπάρχουν στην εταιρεία σας.

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

– Κέντρο κόστους ή προσωπικά—Σας επιτρέπει να δημιουργείτε μια πολιτική και, στη συνέχεια,
να την εκχωρείτε σε κέντρα κόστους ή μεμονωμένους χρήστες.

– Τμήμα ή προσωπικά—Σας επιτρέπει να δημιουργείτε μια πολιτική και, στη συνέχεια, να την
εκχωρείτε σε τμήματα ή μεμονωμένους χρήστες.

– Μόνο προσωπικά—Σας επιτρέπει να δημιουργείτε μια πολιτική και, στη συνέχεια, να την εκχωρείτε
σε μεμονωμένους χρήστες.

Σημ.: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και την εκχώρηση πολιτικών
εκτύπωσης, βλ. “Δημιουργία και εκχώρηση πολιτικών εκτύπωσης” στη σελίδα  159.

3 Στην ενότητα Διατήρηση εργασιών εκτύπωσης καθορίστε το χρονικό διάστημα μετά από το οποίο θα
διαγράφονται οι αποδεσμευμένες και μη αποδεσμευμένες εργασίες.

4 Από την ενότητα Ιστορικό εργασιών εκτύπωσης, καθορίστε το χρονικό διάστημα του ιστορικού της
εργασίας εκτύπωσης.

Σημειώσεις:

• Μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό των εργασιών εκτύπωσης στην καρτέλα
Ιστορικό εργασιών εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Προβολή ιστορικού εργασιών
εκτύπωσης” στη σελίδα  165.

• Αυτή η ρύθμιση καθορίζει τις συμπεριληφθείσες ημερομηνίες κατά τη δημιουργία του ιστορικού των
υποβληθεισών εργασιών εκτύπωσης. Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν σχετίζεται με τη
διαδικτυακή πύλη Analytics.
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5 Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα Microsoft Universal Print Integration. Προτού ενεργοποιήσετε την
ενοποίηση του Microsoft Universal Print με το Cloud Print Management, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Το λειτουργικό σύστημα είναι Windows 10, έκδοση 1903 ή νεότερη.

• Η εταιρεία είναι ομόσπονδη, με χρήστες που είναι εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία καταλόγου Azure
Active Directory. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Διαμόρφωση υπηρεσίας παροχής ελέγχου
ταυτότητας” στη σελίδα  57.

• Η συσκευή-πελάτης έχει ρυθμιστεί και συνδεθεί στον μισθωτή της υπηρεσίας Azure Active Directory.

Από την ενότητα Microsoft Universal Print Integration, κάντε τα εξής:

• Ενεργοποίηση Microsoft Universal Print (MUP)—Αυτή η δυνατότητα καταχωρεί έναν εκτυπωτή
MUP στην υπηρεσία Azure Active Directory (AD) για την απελευθέρωση εργασιών εκτύπωσης μέσω
του Cloud Print Management.

• Όνομα εκτυπωτή— Στο πεδίο Όνομα εκτυπωτή, πληκτρολογήστε το όνομα του εκτυπωτή.

• Όνομα κοινής χρήσης εκτυπωτή— Στο πεδίο Όνομα κοινής χρήσης εκτυπωτή, πληκτρολογήστε το
όνομα κοινής χρήσης του εκτυπωτή.

Σημ.: Το Όνομα εκτυπωτή μπορεί να είναι ίδιο με το Όνομα κοινόχρηστου εκτυπωτή, αλλά το Όνομα
κοινόχρηστου εκτυπωτή πρέπει να είναι μοναδικό.

6 Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών.

Σημειώσεις:

• Μετά από την ενεργοποίηση του Microsoft Universal Print και εάν υπάρχουν διαθέσιμα δικαιώματα
διαχειριστή του Azure, δημιουργείται ένας κοινόχρηστος εκτυπωτής στον μισθωτή MUP του Azure
Active Directory. Με τα διαθέσιμα δικαιώματα διαχειριστή Azure, αποθηκεύστε τις αλλαγές και
επιλέξτε ένα λογαριασμό διαχείρισης.

• Το Όνομα εκτυπωτή και το Όνομα κοινής χρήσης εκτυπωτή δημιουργούνται αυτόματα στον μισθωτή
MUP της υπηρεσίας καταλόγου Azure Active Directory. Η διαδικασία εγγραφής του εκτυπωτή
διαρκεί μερικά λεπτά.

• Στο Analytics, ο τύπος υποβολής αναφέρεται ως Microsoft Universal Print.

7 Επιλέξτε ένα λογαριασμό διαχείρισης, για να κάνετε εγγραφή του μισθωτή MUP του εικονικού εκτυπωτή
στο Azure Active Directory.

Σημ.: Αφού γίνουν οι αλλαγές στη σελίδα Ρυθμίσεις εταιρείας του Lexmark Cloud Services, ο
διαχειριστής του Azure πρέπει να κοινοποιήσει στους χρήστες τον νέο εικονικό εκτυπωτή που είναι
διαθέσιμος. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Κοινοποίηση του εγγεγραμμένου εκτυπωτή για
πρόσβαση στους χρήστες” στη σελίδα  155.

Κοινοποίηση του εγγεγραμμένου εκτυπωτή για πρόσβαση στους χρήστες

1 Από την πύλη Universal Print Azure Active Directory, επιλέξτε τον εκτυπωτή που έχετε καταχωρήσει.

2 Κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος πρόσβασης.

3 Ενεργοποιήστε την επιλογή Να επιτρέπεται η πρόσβαση σε όλα τα άτομα στον οργανισμό μου.

4 Κάντε κλικ στο OK.
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Καθορισμός ορίων
Μπορείτε να δημιουργείτε καθορισμένα όρια και, στη συνέχεια, να τα εκχωρείτε σε συγκεκριμένα τμήματα,
κέντρα κόστους ή χρήστες.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εκχώρησης ορίων στις πολιτικές
της εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Διαμόρφωση ρυθμίσεων εταιρείας” στη σελίδα  152.

1 Στη διαδικτυακή πύλη Print Management, επιλέξτε Διαχείριση > Καθορισμένα όρια.

2 Δοκιμάστε ένα από τα παρακάτω:

Καθορισμός σταθερού ορίου

α Επιλέξτε Δημιουργία και πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα για το καθορισμένο όριο.

β Στο μενού Καθορισμός ορίων επιλέξτε Ίδια όρια για κάθε μήνα.

γ Καθορίστε το συνολικό όριο για κάθε μήνα.

• Να επιτρέπεται απεριόριστη εκτύπωση

• Ρύθμιση προσαρμοσμένου ορίου—Καθορίστε ένα όριο εκτύπωσης.

• Απενεργοποίηση όλων των εκτυπώσεων

Σημειώσεις:

– Μπορείτε επίσης να επιτρέψετε, να απορρίψετε ή να ορίσετε ένα όριο έγχρωμων εκτυπώσεων.

– Το όριο έγχρωμων εκτυπώσεων περιλαμβάνεται στο συνολικό όριο. Εάν συμπληρωθεί αυτό το
όριο, οι χρήστες δεν θα μπορούν πλέον να κάνουν έγχρωμες εκτυπώσεις, ωστόσο θα μπορούν
να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο του ορίου για τις ασπρόμαυρες εκτυπώσεις.

δ Επιλέξτε Δημιουργία καθορισμένου ορίου.

Καθορισμός προσαρμοσμένου ορίου για κάθε μήνα

α Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία και πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα ορίου.

β Στο μενού Καθορισμός ορίων επιλέξτε Προσαρμοσμένα όρια για κάθε μήνα.

γ Επιλέξτε έναν ή περισσότερους μήνες.

δ Επιλέξτε Ρύθμιση ορίου και καθορίστε το όριο.

• Να επιτρέπεται απεριόριστη εκτύπωση

• Ρύθμιση προσαρμοσμένου ορίου—Καθορίστε ένα όριο εκτύπωσης.

• Απενεργοποίηση όλων των εκτυπώσεων

Σημειώσεις:

– Μπορείτε επίσης να επιτρέψετε, να απορρίψετε ή να ορίσετε ένα όριο έγχρωμων εκτυπώσεων.

– Το όριο έγχρωμων εκτυπώσεων περιλαμβάνεται στο συνολικό όριο. Εάν συμπληρωθεί αυτό το
όριο, οι χρήστες δεν θα μπορούν πλέον να κάνουν έγχρωμες εκτυπώσεις, ωστόσο θα μπορούν
να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο του ορίου για τις ασπρόμαυρες εκτυπώσεις.

ε Επιλέξτε Δημιουργία καθορισμένου ορίου.
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Ρύθμιση προεπιλεγμένου ορίου για την εταιρεία

Το προεπιλεγμένο όριο ισχύει για όλους τους χρήστες εντός της εταιρείας, εκτός αν έχει εκχωρηθεί
προσαρμοσμένο όριο στο τμήμα, στο κέντρο κόστους ή σε κάποιον μεμονωμένο χρήστη. Το
προσαρμοσμένο όριο υπερισχύει του προεπιλεγμένου ορίου.

α Κάντε κλικ στο  δίπλα στο στοιχείο Προεπιλεγμένο όριο.

β Καθορίστε ένα σταθερό ή ένα προσαρμοσμένο όριο για κάθε μήνα.

Εκχώρηση ορίων
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εκχώρησης ορίων στις πολιτικές
της εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Διαμόρφωση ρυθμίσεων εταιρείας” στη σελίδα  152.

1 Στη διαδικτυακή πύλη Print Management, επιλέξτε Διαχείριση > Εκχωρήσεις ορίων.

2 Δοκιμάστε ένα από τα παρακάτω:

Σημ.: Οι διαθέσιμες καρτέλες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις της εταιρείας. Αν η
ρύθμιση επιτρέπει την εκχώρηση ορίων Μόνο προσωπικά, δεν είναι διαθέσιμη καμία άλλη καρτέλα. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Διαμόρφωση ρυθμίσεων εταιρείας” στη σελίδα  152.

Εκχώρηση ορίου σε κέντρο κόστους

Σημ.: Η καρτέλα Κέντρο κόστους είναι διαθέσιμη μόνο όταν η πολιτική έχει ρυθμιστεί για την
εκχώρηση ορίων κατά Κέντρο κόστους ή προσωπικά.

α Στην καρτέλα Κέντρο κόστους επιλέξτε Εκχώρηση ορίου.

β Πληκτρολογήστε το όνομα του κέντρου κόστους.

Σημ.: Το όνομα του κέντρου κόστους πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα κέντρο κόστους που υπάρχει στο
Account Management για την εταιρεία.

γ Επιλέξτε ένα καθορισμένο όριο.

δ Επιλέξτε Εκχώρηση ορίου.

Εκχώρηση ορίου σε τμήμα

Σημ.: Η καρτέλα Τμήμα είναι διαθέσιμη μόνο όταν η πολιτική έχει ρυθμιστεί για την εκχώρηση ορίων
κατά Τμήμα ή προσωπικά.

α Στην καρτέλα Τμήμα, επιλέξτε Εκχώρηση ορίου.

β Πληκτρολογήστε το όνομα του τμήματος.

Σημ.: Το όνομα του κέντρου κόστους πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα κέντρο κόστους που υπάρχει στο
Account Management για την εταιρεία.

γ Επιλέξτε ένα καθορισμένο όριο.

δ Επιλέξτε Εκχώρηση ορίου.

Εκχώρηση ορίου σε χρήστη

α Στην καρτέλα Προσωπικά, επιλέξτε Εκχώρηση ορίου.

β Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του χρήστη.
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γ Επιλέξτε ένα καθορισμένο όριο.

δ Επιλέξτε Εκχώρηση ορίου.

Προβολή κατάστασης ορίων χρήστη
Η λειτουργία Κατάσταση ορίων χρήστη σάς δείχνει πού οι χρήστες βρίσκονται εντός των ορίων τους σε έναν
συγκεκριμένο μήνα. Οι διαχειριστές μπορούν να παρακολουθούν και να αναγνωρίζουν χρήστες που ενδέχεται
να υπερβαίνουν το όριο.

Σημ.: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για διαχειριστές του Print Release Management.

Ο πίνακας κατάστασης ορίων χρήστη περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

• Χρήστης—Διεύθυνση e-mail του χρήστη.

• Κατάσταση—Η κατάσταση του ορίου ενός χρήστη.

– OK (πράσινο κυκλικό σημάδι επιλογής)—Το όριο του χρήστη κυμαίνεται μεταξύ 11% και 100% τόσο
για το συνολικό όριο όσο και για το όριο έγχρωμης εκτύπωσης.

– Προειδοποίηση (κίτρινο προειδοποιητικό τρίγωνο)— Το όριο του χρήστη είναι 10% ή μικρότερο είτε για
το συνολικό όριο είτε για το όριο έγχρωμης εκτύπωσης.

– Υπέρβαση (κόκκινο θαυμαστικό)—Το όριο του χρήστη είναι 0 ή μικρότερο για το συνολικό όριο ή το
όριο έγχρωμης εκτύπωσης.

• Συνολικό εναπομείναν όριο—Το συνολικό όριο εκτυπώσεων που απομένει για τον χρήστη, τόσο για
ασπρόμαυρες όσο και για έγχρωμες εργασίες εκτύπωσης.

• Όριο εναπομείναντων έγχρωμων εκτυπώσεων—Ο αριθμός έγχρωμων εκτυπώσεων που απομένει για
τον χρήστη.

• Καθορισμός ορίων—Ο καθορισμός των ορίων που έχει εκχωρηθεί σε ένα χρήστη.

• Τύπος—Η κατηγορία που έχει εκχωρηθεί στο όριο ενός χρήστη. Μπορεί να είναι Προσωπικά, Κέντρο
κόστους, ή Προεπιλογή.
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1 Στη διαδικτυακή πύλη Print Management, επιλέξτε Διαχείριση > Κατάσταση ορίων χρήστη.

2 Δοκιμάστε ένα από τα παρακάτω:

• Φιλτράρετε τον πίνακα κατάστασης ορίων χρήστη κατά Κατάσταση ορίων, Καθορισμό ορίων και Τύπο
ανάθεσης.

• Αναζητήστε οποιαδήποτε τιμή αντιστοιχίας στον πίνακα κατάστασης ορίων χρήστη.

• Εκτυπώστε τον πίνακα κατάστασης ορίων χρήστη, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο  στην επάνω δεξιά
γωνία του πίνακα.

• Εξαγάγετε τον πίνακα κατάστασης ορίων χρήστη σε αρχείο CSV, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο  στην
επάνω δεξιά γωνία του πίνακα.

Δημιουργία και εκχώρηση πολιτικών εκτύπωσης
Οι πολιτικές είναι κανόνες που μπορείτε να εκχωρήσετε και να επιβάλετε σε χρήστες και ομάδες στο Cloud
Print Management. Αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται για τους συγκεκριμένους χρήστες ή ομάδες στο Cloud Print
Management.

Σημ.: Φροντίστε να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις πολιτικών εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες,
δείτε “Διαμόρφωση ρυθμίσεων εταιρείας” στη σελίδα  152.

1 Στην πύλη Print Management, κάντε κλικ στις επιλογές Διαχείριση > Πολιτικές εκτύπωσης.

2 Δοκιμάστε ένα από τα παρακάτω:

• Δημιουργία μιας πολιτικής εκτύπωσης
α Κάντε κλικ στη Δημιουργία.

Σημ.: Εάν δεν υπάρχει καμία πολιτική εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία
πολιτικής εκτύπωσης.

β Στο πεδίο Όνομα πολιτικής, πληκτρολογήστε το όνομα της πολιτικής.

γ Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις:

– Υποχρεωτική μονόχρωμη εκτύπωση εργασιών—Μόνο μονόχρωμη εκτύπωση εργασιών.

• Επιλέξτε Μόνο εργασίες με τουλάχιστον συγκεκριμένο αριθμό σελίδων, για να ορίσετε
τον ελάχιστο αριθμό σελίδων για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής.

– Υποχρεωτική χρήση εκτύπωσης διπλής όψης για τις εργασίες—Εκτύπωση και στις δύο
όψεις.

• Όλες οι εργασίες εκτύπωσης—Ορίστε τον ελάχιστο αριθμό σελίδων για την εφαρμογή
αυτής της πολιτικής. Επιλέξτε Μόνο μονόχρωμες εργασίες με τουλάχιστον
συγκεκριμένο αριθμό σελίδων και Μόνο έγχρωμες εργασίες με τουλάχιστον
συγκεκριμένο αριθμό σελίδων.

• Ασπρόμαυρες εργασίες εκτύπωσης—Επιλέξτε Μόνο ασπρόμαυρες εργασίες με
τουλάχιστον συγκεκριμένο αριθμό σελίδων, για να ορίσετε τον ελάχιστο αριθμό σελίδων
για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής.

• Έγχρωμες εργασίες εκτύπωσης—Επιλέξτε Μόνο έγχρωμες εργασίες με τουλάχιστον
ένα συγκεκριμένο αριθμό σελίδων, για να ορίσετε τον ελάχιστο αριθμό σελίδων για την
εφαρμογή αυτής της πολιτικής.

δ Κάντε κλικ στη Δημιουργία.
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• Αντιγραφή μιας πολιτικής εκτύπωσης
α Επιλέξτε μια υπάρχουσα πολιτική,

β Κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή.

γ Πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα για την πολιτική.

δ Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία πολιτικής.

• Διαγραφή μιας πολιτικής εκτύπωσης
α Επιλέξτε μια υπάρχουσα πολιτική.

β Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

γ Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή πολιτικής εκτύπωσης.

Σημειώσεις:

• Η πολιτική εκτύπωσης στον αριθμό των σελίδων δεν ισχύει για τον αριθμό αντιγράφων. Για
παράδειγμα, μια πολιτική μπορεί να περιορίσει τον χρήστη σε τρεις σελίδες για μία εργασία εκτύπωσης.
Ωστόσο, ο χρήστης εξακολουθεί να μπορεί να εκτυπώσει δύο αντίγραφα μιας εργασίας εκτύπωσης δύο
σελίδων.

• Το Cloud Print Management αποδίδει την εργασία πριν από τον εκτυπωτή, ώστε να μην υπάρχει
τρόπος παρεμβολής των υπηρεσιών cloud αν η εργασία είναι έγχρωμη ή μονής όψης. Συνεπώς, οι
Lexmark Cloud Services αποδίδουν όλες τις εργασίες που αποστέλλονται στην πύλη ως έγχρωμες και
μονόχρωμες, ενώ εφαρμόζουν πολιτικές που σχετίζονται με τις έγχρωμες και μονόχρωμες εκτυπώσεις.

Εκχώρηση πολιτικής εκτύπωσης

1 Στην πύλη Print Management, κάντε κλικ στις επιλογές Διαχείριση > Εκχωρήσεις πολιτικών
εκτύπωσης.

2 Επιλέξτε Κέντρο κόστους, Προσωπικό ή Τμήμα.

Σημ.: Οι διαθέσιμες καρτέλες διαφέρουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις της εταιρείας. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε “Διαμόρφωση ρυθμίσεων εταιρείας” στη σελίδα  152.

Εκχώρηση σε κέντρο κόστους ή τμήμα

α Επιλέξτε ένα υπάρχον κέντρο κόστους ή τμήμα.

Σημ.: Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα κέντρο κόστους ή τμήμα πληκτρολογώντας το όνομά του
στο πεδίο Όνομα κέντρου κόστους ή στο πεδίο Όνομα τμήματος στο παράθυρο Εκχώρηση
πολιτικής.

β Κάντε κλικ στην επιλογή Εκχώρηση πολιτικής.

γ Από το μενού Επιλογή πολιτικής εκτύπωσης, επιλέξτε την πολιτική.

δ Κάντε κλικ στην επιλογή Εκχώρηση πολιτικής εκτύπωσης.

Εκχώρηση σε χρήστη

α Επιλέξτε έναν υπάρχοντα χρήστη.

Σημ.: Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα χρήστη πληκτρολογώντας τη διεύθυνση e-mail του στο
πεδίο E-mail στο παράθυρο Εκχώρηση πολιτικής εκτύπωσης σε χρήστη.

β Κάντε κλικ στην επιλογή Εκχώρηση πολιτικής.

γ Από το μενού Επιλογή πολιτικής εκτύπωσης, επιλέξτε την πολιτική.

δ Κάντε κλικ στην επιλογή Εκχώρηση πολιτικής εκτύπωσης.
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Σημειώσεις:

• Για να καταργήσετε μια πολιτική εκτύπωσης, επιλέξτε την και έπειτα κάντε κλικ στις επιλογές
Κατάργηση πολιτικής > Κατάργηση πολιτικής εκτύπωσης.

• Για να δείτε ή να φιλτράρετε το κέντρο κόστους ή το τμήμα στο οποίο έχει εκχωρηθεί μια πολιτική
εκτύπωσης, επιλέξτε την πολιτική από το μενού Εκχωρημένη πολιτική εκτύπωσης.

• Η πολιτική με βάση έναν χρήστη έχει προτεραιότητα έναντι της πολιτικής με βάση το κέντρο κόστους ή
το τμήμα.

Λήψη του αναγνωριστικού και του μυστικού κωδικού συσκευής-πελάτη
Η εφαρμογή Υπηρεσία ταυτότητας που περιέχει το αναγνωριστικό και τον μυστικό κωδικό συσκευής-πελάτη
ενός οργανισμού βρίσκεται στην υπηρεσία Account Management, στην πύλη Υπηρεσιών Cloud. Απαιτείται
λογαριασμός χρήστη με τον ρόλο Organization Administrator.

Σημ.: Το αναγνωριστικό και ο μυστικός κωδικός συσκευής-πελάτη είναι ευαίσθητες πληροφορίες. Μην
κοινοποιείτε αυτές τις πληροφορίες χωρίς την κατάλληλη συγκατάθεση.

1 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web και μεταβείτε στον πίνακα εργαλείων Lexmark Cloud
Services.

2 Κάντε κλικ στην κάρτα Account Management.

Σημ.: Εάν η κάρτα δεν είναι ορατή στον πίνακα εργαλείων, κάντε κλικ στο εικονίδιο  στην επάνω
δεξιά γωνία της σελίδας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Account Management.

3 Επιλέξτε έναν οργανισμό και κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.

4 Κάντε κλικ στην καρτέλα Εφαρμογές.

5 Στο πεδίο Αναζήτηση εφαρμογών, πληκτρολογήστε Έλεγχος ταυτότητας συσκευής ή Εφαρμογή
CardAuth και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

6 Από τη λίστα Όνομα εφαρμογής, κάντε κλικ στο όνομα της εφαρμογής.

7 Λάβετε το αναγνωριστικό και τον μυστικό κωδικό συσκευής-πελάτη από την ενότητα Ρυθμίσεις OAuth.

Σημ.: Από τη σελίδα εφαρμογών, στην ενότητα Δικαιώματα, βεβαιωθείτε ότι ο Έλεγχος ταυτότητας
μέσω σήματος περιλαμβάνεται στη λίστα Εύρος.

Διαχείριση ουρών εκτύπωσης
Στην ουρά αναμονής εκτύπωσης εμφανίζονται οι εργασίες εκτύπωσης που υποβάλλονται στο Cloud Print
Management με τις ακόλουθες μεθόδους:

• Cloud Print Management—Οι εργασίες εκτύπωσης έχουν υποβληθεί στην ουρά αναμονής εκτύπωσης
του Lexmark Cloud.

Οι χρήστες μπορούν να στείλουν εργασίες εκτύπωσης χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες πηγές:

– Web—Το αρχείο αποστέλλεται απευθείας στη διαδικτυακή πύλη Print Management.

– LPMC—Η εργασία εκτύπωσης αποστέλλεται από το σταθμό εργασίας του χρήστη μέσω του Lexmark
Print Management Client, το οποίο έχει ρυθμιστεί για χρήση του Cloud Print Management.

– Επέκταση εκτύπωσης για το Chrome—Η εργασία εκτύπωσης υποβάλλεται από το πρόγραμμα
περιήγησης στο web Google Chrome.
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– Κινητή συσκευή—Η εργασία εκτύπωσης υποβάλλεται από την εφαρμογή Lexmark Mobile Print για
κινητές συσκευές της.

– E-mail—Η εργασία εκτύπωσης αποστέλλεται με e-mail στη διεύθυνση Cloudprint@lexmark.com ή
Cloudprint.eu@lexmark.com.

• Hybrid Print Management—Οι εργασίες εκτύπωσης διατηρούνται τοπικά στο σταθμό εργασίας του
χρήστη αντί να υποβάλλονται στην ουρά αναμονής εκτύπωσης του Lexmark Cloud. Στην ουρά αναμονής
εκτύπωσης εμφανίζονται οι εργασίες εκτύπωσης που διατηρούνται για αποδέσμευση στον σταθμό
εργασίας. Ο σταθμός εργασίας χρησιμοποιεί το Lexmark Print Management Client, το οποίο έχει
εγκατασταθεί σε υβριδική λειτουργία, για επικοινωνία με το Cloud Print Management.

Σημ.: Από την ουρά αναμονής εκτύπωσης, μπορείτε επίσης να αλλάζετε τις επιλογές για τη διάταξη, το
χαρτί και το φινίρισμα. Ωστόσο, ανάλογα με τη μέθοδο υποβολής, μπορεί να μην είναι διαθέσιμες οι
ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή και οι ρυθμίσεις του προγράμματος επεξεργασίας
του εγγράφου.

1 Από την πύλη Web της Διαχείρισης εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Ουρά εκτύπωσης.

2 Κάντε κλικ στην κεφαλίδα Ουρά εκτύπωσης.

3 Αναζητήστε ή επιλέξτε έναν χρήστη.

4 Δοκιμάστε ένα από τα παρακάτω:

Μεταφόρτωση αρχείων
α Κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφόρτωση αρχείου.

β Μεταφέρετε ένα ή περισσότερα αρχεία, ή κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή αρχείων και στη συνέχεια
περιηγηθείτε σε αυτά.

γ Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

Διαγραφή εργασιών εκτύπωσης
α Επιλέξτε μία ή περισσότερες εργασίες.

β Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή > Διαγραφή εργασιών εκτύπωσης.

Ορισμός ρυθμίσεων εκτύπωσης για μια συγκεκριμένη εργασία εκτύπωσης
α Κάντε κλικ σε μια εργασία εκτύπωσης.

β Αν χρειάζεται, από την ενότητα Γενικά, πληκτρολογήστε μια περιγραφή για την εργασία εκτύπωσης.

γ Δοκιμάστε ένα από τα παρακάτω:

Σημ.: Ανάλογα με τη μέθοδο υποβολής, τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή
και τις ρυθμίσεις του προγράμματος επεξεργασίας του εγγράφου, μπορεί να μην είναι διαθέσιμες
ορισμένες επιλογές για τη διάταξη, το χαρτί και το φινίρισμα.

Προσαρμογή της διάταξης

• Αντίγραφα—Ο αριθμός αντιγράφων προς εκτύπωση.

• Σελιδοποίηση—Διατηρεί τις σελίδες μιας εργασίας εκτύπωσης σε στοίβα με συγκεκριμένη σειρά,
ειδικά κατά την εκτύπωση πολλών αντιγράφων της εργασίας.

• Εκτύπωση διπλής όψης—Όταν γίνεται εκτύπωση και στις δύο όψεις του χαρτιού, το χαρτί
αντιστρέφεται είτε από την κοντή είτε από τη μακριά του πλευρά. Για να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση
του προεπιλεγμένου εκτυπωτή, επιλέξτε Χρήση ρύθμισης εκτυπωτή.

Print Management 162



• Σελίδες ανά πλευρά—Πολλές σελίδες του εγγράφου εκτυπώνονται σε μία πλευρά του χαρτιού.

• Προσανατολισμός - Σελίδες ανά πλευρά—Ο προσανατολισμός των σελίδων όταν γίνεται
εκτύπωση πολλών σελίδων ανά όψη (N-Up).

Προσαρμογή των επιλογών για το χαρτί και το φινίρισμα

• Μέγεθος χαρτιού— Το μέγεθος του χαρτιού.

• Τύπος χαρτιού—Ο τύπος του χαρτιού.

• Δίσκος εξόδου—Το σημείο συλλογής του χαρτιού που έχει βγει από τον εκτυπωτή.

• Συρραφή—Η θέση συρραφής στο χαρτί.

• Διάτρηση οπών—Ο αριθμός των οπών που θα γίνουν.

• Δίπλωση—Ο τρόπος δίπλωσης του χαρτιού.

Αλλαγή της ποιότητας
Επιλέξτε μια λειτουργία χρώματος.

δ Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών.

Ορισμός των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων εκτύπωσης για όλες τις εισερχόμενες
εργασίες εκτύπωσης
α Κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός προεπιλεγμένων ρυθμίσεων εκτύπωσης.

β Δοκιμάστε ένα από τα παρακάτω:

Σημ.: Ανάλογα με τη μέθοδο υποβολής, τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή
και τις ρυθμίσεις του προγράμματος επεξεργασίας του εγγράφου, μπορεί να μην είναι διαθέσιμες
ορισμένες επιλογές για τη διάταξη, το χαρτί και το φινίρισμα.

Προσαρμογή της διάταξης

• Αντίγραφα—Ο αριθμός αντιγράφων προς εκτύπωση.

• Σελιδοποίηση—Διατηρεί τις σελίδες μιας εργασίας εκτύπωσης σε στοίβα με συγκεκριμένη σειρά,
ειδικά κατά την εκτύπωση πολλών αντιγράφων της εργασίας.

• Εκτύπωση διπλής όψης—Όταν γίνεται εκτύπωση και στις δύο όψεις του χαρτιού, το χαρτί
αντιστρέφεται είτε από την κοντή είτε από τη μακριά του πλευρά. Για να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση
του προεπιλεγμένου εκτυπωτή, επιλέξτε Χρήση ρύθμισης εκτυπωτή.

• Σελίδες ανά πλευρά—Πολλές σελίδες του εγγράφου εκτυπώνονται σε μία πλευρά του χαρτιού.

• Προσανατολισμός - Σελίδες ανά πλευρά—Ο προσανατολισμός των σελίδων όταν γίνεται
εκτύπωση πολλών σελίδων ανά όψη (N-Up).

Προσαρμογή των επιλογών για το χαρτί και το φινίρισμα

• Μέγεθος χαρτιού— Το μέγεθος του χαρτιού.

• Τύπος χαρτιού—Ο τύπος του χαρτιού.

• Δίσκος εξόδου—Το σημείο συλλογής του χαρτιού που έχει βγει από τον εκτυπωτή.

• Συρραφή—Η θέση συρραφής στο χαρτί.

• Διάτρηση οπών—Ο αριθμός των οπών που θα γίνουν.

• Δίπλωση—Ο τρόπος δίπλωσης του χαρτιού.

Αλλαγή της ποιότητας
Επιλέξτε μια λειτουργία χρώματος.
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γ Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών.

Μεταφόρτωση αρχείων στην πύλη Web της
Διαχείρισης εκτύπωσης
1 Από την πύλη Web της Διαχείρισης εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Ουρά εκτύπωσης.

2 Πατήστε Μεταφόρτωση αρχείου και στη συνέχεια σύρετε ένα ή περισσότερα αρχεία ή περιηγηθείτε σε
αυτά.

3 Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

Διαχείριση πληρεξουσίων
Προβάλετε και διαχειριστείτε πληρεξούσια χρηστών.

Πληρεξούσιος είναι ο χρήστης ο οποίος έχει άδεια να εκτυπώνει εργασίες εκτύπωσης κάποιου άλλου χρήστη.
Για παράδειγμα, ένας διοικητικός βοηθός μπορεί να εκτυπώνει εργασίες που έχουν υποβληθεί από κάποιο
στέλεχος.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η ανάθεση εργασιών εκτύπωσης στις
πολιτικές της εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Διαμόρφωση ρυθμίσεων εταιρείας” στη σελίδα
 152.

Σημειώσεις:

• Οι αποδέκτες της ανάθεσης μπορούν να βλέπουν όλες τις εργασίες εκτύπωσης που έχουν υποβληθεί
από άλλον χρήστη, αλλά μπορούν να εκτυπώνουν μόνο εργασίες εκτύπωσης του Cloud Print
Management.

• Οι πληρεξούσιοι δεν μπορούν να εκτελούν τις εργασίες εκτύπωσης για το Hybrid Print Management.

• Ακόμα και αν οι αποδέκτες της ανάθεσης έχουν ρυθμιστεί στο Lexmark Cloud Services, οι συσκευές
που υποστηρίζουν την Απελευθέρωση εκτύπωσης Cloud δεν μπορούν να απελευθερώνουν εργασίες
με ανάθεση. Οι εργασίες με ανάθεση μπορούν να απελευθερωθούν μόνο σε συσκευές με
εγκατεστημένες εφαρμογές Cloud Print Management.

1 Από την πύλη Web της Διαχείρισης εκτύπωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Πληρεξούσιοι.

2 Κάντε κλικ στην κεφαλίδα Πληρεξούσιοι.

3 Αναζητήστε ή επιλέξτε έναν χρήστη.

4 Κάντε ένα από τα εξής:

Προσθήκη πληρεξουσίων
α Επιλέξτε Προσθήκη.

β Επιλέξτε χρήστη.

γ Στην ενότητα Ενεργοποίηση λήξης πληρεξουσίου, επιλέξτε ένα από τα εξής:

• Δεν λήγει ποτέ—Δεν θα οριστεί ημερομηνία λήξης για τους πληρεξούσιους.

• Λήγει μετά από—Ορίστε τον αριθμό των ημερών μετά τις οποίες θα λήγουν οι πληρεξούσιοι.

δ Πατήστε Προσθήκη πληρεξουσίου.
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Κατάργηση πληρεξουσίων
α Επιλέξτε έναν ή περισσότερους πληρεξούσιους.

β Πατήστε Κατάργηση.

Σημ.: Για να ειδοποιήσετε τους πληρεξούσιους σχετικά με την προσθήκη, την κατάργηση και τη λήξη τους,
επιλέξτε Ενεργοποίηση ειδοποίησης email πληρεξουσίου στη σελίδα Εταιρικές ρυθμίσεις. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση ειδοποίησης email πληρεξουσίου, δείτε την
ενότητα “Διαμόρφωση ρυθμίσεων εταιρείας” στη σελίδα  152.

Προβολή ιστορικού εργασιών εκτύπωσης
Από την διαδικτυακή πύλη Print Management, κάντε κλικ στην επιλογή Ιστορικό εργασιών εκτύπωσης.

Το ιστορικό εργασιών εκτύπωσης περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

• Εκτυπώσεις—Η πλευρά ενός φύλλου χαρτιού που περιέχει τόνερ.

• Αποδεσμεύτηκε από—Εμφανίζει τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από τον οποίο αποδεσμεύτηκε η εργασία
εκτύπωσης.

• Όνομα εργασίας

• Προέλευση εργασίας

• Λειτουργία χρώματος—Δείχνει αν η εργασία εκτύπωσης είναι ασπρόμαυρη ή έγχρωμη.

• Εκτύπωση διπλής όψης—Δείχνει αν η εργασία εκτύπωσης περιλαμβάνει εκτύπωση και στις δύο όψεις
του χαρτιού.

• Αποδεσμεύτηκε—Δείχνει πότε αποδεσμεύτηκε η εργασία εκτύπωσης.

• Αποδέσμευση από—Δείχνει τον πληρεξούσιο που αποδέσμευσε την εργασία εκτύπωσης. Αυτή η στήλη
εμφανίζεται μόνο όταν ένας πληρεξούσιος έχει αποδεσμεύσει μία από τις εργασίες εκτύπωσής σας.

Λήψη του Lexmark Print Management Client
Το Lexmark Print Management Client είναι ένα πακέτο λογισμικού που εγκαθίσταται σε πολλούς υπολογιστές
και παρέχει ασφαλή αποδέσμευση των εργασιών εκτύπωσης.

Μπορείτε να κάνετε λήψη του πακέτου Lexmark Print Management Client με παραμέτρους ρυθμισμένες για
ένα από τα παρακάτω περιβάλλοντα:

• Cloud Print Management—Οι εργασίες εκτύπωσης αποθηκεύονται στην ουρά αναμονής εκτύπωσης
του Lexmark Cloud μέχρι να αποδεσμευθούν από έναν εκτυπωτή στον οποίο είναι εγκατεστημένη η
εφαρμογή Print Release.

• Hybrid Print Management—Οι εργασίες εκτύπωσης αποθηκεύονται στο σταθμό εργασίας του χρήστη
μέχρι να αποδεσμευθούν από έναν εκτυπωτή στον οποίο είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή Print Release.

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Print Management, κάντε κλικ στην επιλογή Συσκευές-πελάτες εκτύπωσης.

2 Από το μενού Επιλογή συσκευής-πελάτη, επιλέξτε ένα λειτουργικό σύστημα.

3 Στα λειτουργικά συστήματα Chrome OS, iOS και Android, επιλέξτε τη σύνδεση που εμφανίζεται και, στη
συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Έξοδος από την τοποθεσία.
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Στα λειτουργικά συστήματα Windows, macOS και Ubuntu, κάντε ένα από τα εξής:

• Για τον τύπο πακέτου Cloud Print Management:
α Από το μενού Επιλογή τύπου πακέτου, επιλέξτε Cloud Print Management.

β Κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη συσκευής-πελάτη.

• Για τον τύπο πακέτου Hybrid Print Management:
α Από το μενού Επιλογή τύπου πακέτου, επιλέξτε Hybrid Print Management.

β Κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη συσκευής-πελάτη.

• Για τον τύπο προσαρμοσμένου πακέτου:
α Από το μενού Επιλογή τύπου πακέτου, επιλέξτε Προσαρμοσμένο πακέτο.

β Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία πακέτου.

γ Από την ενότητα Καθολικές ρυθμίσεις διαμόρφωσης, καθορίστε τις ακόλουθες επιλογές:

– Αν θέλετε να εμφανίζεται η ειδοποίηση κατάστασης υποβολής εκτύπωσης

– Εάν θέλετε να διαγράφονται οι φάκελοι προγράμματος-πελάτη που δεν χρησιμοποιούνται μετά
από έναν καθορισμένο αριθμό ημερών

δ Σε περιβάλλον Lexmark Cloud Print Management, κάντε τα εξής:
1 Από την ενότητα Cloud Print Management, επιλέξτε Ενεργοποίηση Cloud Print Management.

2 Από την ενότητα Όνομα ουράς εκτύπωσης, επιλέξτε Χρήση προεπιλεγμένου ονόματος
[Cloud Print Management] ή Ορισμός προσαρμοσμένου ονόματος.

Σημειώσεις:

– Για προσαρμοσμένα ονόματα εκτύπωσης, πληκτρολογήστε το όνομα της ουράς
εκτύπωσης στο πεδίο Ορισμός προσαρμοσμένου ονόματος. Το όνομα της ουράς
εκτύπωσης πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τρεις χαρακτήρες και δεν πρέπει να
περιλαμβάνει ειδικούς χαρακτήρες.

– Χρησιμοποιώντας την επιλογή Ορισμός προσαρμοσμένου ονόματος, μπορείτε να
ονομάσετε την ουρά εκτύπωσης για τους χρήστες.

– Η επιλογή Ορισμός προσαρμοσμένου ονόματος απαιτεί τη χρήση των εκδόσεων LPMC
για Windows 2.3.942.0 ή μεταγενέστερης έκδοσης ή για macOS έκδοσης 1.1.1396 ή
μεταγενέστερης έκδοσης.

ε Σε περιβάλλον Lexmark Hybrid Print Management, κάντε τα εξής:
1 Από την ενότητα Hybrid Print Management, επιλέξτε Ενεργοποίηση Hybrid Print

Management.
2 Από την ενότητα Όνομα ουράς εκτύπωσης, επιλέξτε Χρήση προεπιλεγμένου ονόματος

[Hybrid Print Management] ή Ορισμός προσαρμοσμένου ονόματος.

Σημειώσεις:

– Για προσαρμοσμένα ονόματα εκτύπωσης, πληκτρολογήστε το όνομα της ουράς
εκτύπωσης στο πεδίο Ορισμός προσαρμοσμένου ονόματος. Το όνομα της ουράς
εκτύπωσης πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τρεις χαρακτήρες και δεν πρέπει να
περιλαμβάνει ειδικούς χαρακτήρες.

– Χρησιμοποιώντας την επιλογή Ορισμός προσαρμοσμένου ονόματος, μπορείτε να
ονομάσετε την ουρά εκτύπωσης για τους χρήστες.

– Η επιλογή Ορισμός προσαρμοσμένου ονόματος απαιτεί τη χρήση της έκδοσης LPMC
2.3.942.0 ή νεότερης για Windows και της έκδοσης 1.1.1396 ή νεότερης για macOS.

Print Management 166



3 Καθορίστε τις παρακάτω επιλογές:

– Πότε θα διαγράφονται οι μη εκτυπωμένες και οι εκτυπωμένες εργασίες

– Αν θα επιτρέπεται στους χρήστες να αλλάζουν τις ρυθμίσεις εκτύπωσης κατά την
αποδέσμευση εργασιών στον εκτυπωτή

στ Από την ενότητα Τύπος προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης, επιλέξτε ένα πρόγραμμα οδήγησης
εκτύπωσης για συμπερίληψη στο πακέτο.

ζ Από την ενότητα Ορισμός προεπιλεγμένου εκτυπωτή, επιλέξτε το περιβάλλον που θα
χρησιμοποιείται από προεπιλογή.

η Κάντε κλικ στη Δημιουργία.

θ Κατεβάστε το πακέτο.

Εγκατάσταση του Lexmark Print Management Client

Για λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows

1 Από τον υπολογιστή σας, εκτελέστε το πακέτο.

2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σημειώσεις:

• Τα εκτελέσιμα αρχεία αποθηκεύονται στο φάκελο Αρχεία προγράμματος.

• Για τα προσαρμοσμένα πακέτα, το αρχείο διαμόρφωσης περιλαμβάνεται στο συμπιεσμένο αρχείο
που λάβατε. Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα εγκατάστασης και το αρχείο διαμόρφωσης βρίσκονται
στον ίδιο φάκελο.

• Τα αρχεία διαμόρφωσης και καταγραφής αποθηκεύονται στο φάκελο %allusersprofile%\LPMC
μετά την εγκατάσταση.

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το πρόγραμμα Microsoft .NET Framework έκδοση 4.6.2 (πλήρης
έκδοση) ή μεταγενέστερη έκδοση.

Μετά την εγκατάσταση, καθίσταται διαθέσιμος ένας εκτυπωτής Lexmark Cloud Print Management ή Lexmark
Hybrid Print Management.

Για λογισμικό λειτουργικού συστήματος macOS

1 Από τον υπολογιστή σας, εκτελέστε το πακέτο.

2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σημειώσεις:

• Τα εκτελέσιμα αρχεία, το αρχείο διαμόρφωσης και τα πιστοποιητικά SSL αποθηκεύονται στο
φάκελο /Library/Lexmark/LPMC.

• Το αρχείο καταγραφής αποθηκεύεται στη διαδρομή /var/tmp ως lpmc.log.

• Για το προσαρμοσμένο πακέτο, το αρχείο διαμόρφωσης περιλαμβάνεται στο συμπιεσμένο αρχείο
που κάνατε λήψη. Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα εγκατάστασης και το αρχείο διαμόρφωσης
βρίσκονται στον ίδιο φάκελο.
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Για λειτουργικό σύστημα Ubuntu

1 Κάντε λήψη των αρχείων lpmc-upd-install.sh και configuration.xml.

2 Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε sudo sh lpmc-upd-install.sh.

Σημειώσεις:

• Τα εκτελέσιμα αρχεία αποθηκεύονται στον φάκελο /usr/share/Lexmark/LPMC.

• Το αρχείο διαμόρφωσης αποθηκεύεται στον φάκελο /usr/share/Lexmark/LPMC.

• Τα πιστοποιητικά SSL αποθηκεύονται στον φάκελο /var/LPMC.

• Το αρχείο καταγραφής αποθηκεύεται στο /var/LPMC/lpmc.log.

Εφαρμογή διαμόρφωσης ρυθμίσεων του προγράμματος οδήγησης
Το πρόγραμμα εγκατάστασης LPMC υποστηρίζει τη χρήση αρχείων LDC από το Βοηθητικό πρόγραμμα
ρύθμισης παραμέτρων του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, το
σύστημα αναζητά συγκεκριμένα ονόματα αρχείων LDC.

Σημειώσεις:

• Για να εφαρμόσετε μια διαμόρφωση ρυθμίσεων του προγράμματος οδήγησης κατά την εγκατάσταση
του LPMC, αποθηκεύστε το αρχείο LDC στον ίδιο φάκελο με το πρόγραμμα εγκατάστασης του LPMC.

• Στα Ubuntu και macOS, το πρόγραμμα εγκατάστασης LPMC δεν υποστηρίζει τη χρήση αρχείων LDC.

Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα ονόματα αρχείων:

• LPMSaaSPrintQueueConfiguration.ldc για την ουρά αναμονής εκτύπωσης του Cloud Print
Management

• LPMServerlessPrintQueueConfiguration.ldc για την ουρά αναμονής εκτύπωσης του Hybrid Print
Management

Στη διαμόρφωση LDC πρέπει να χρησιμοποιείται η ακόλουθη τιμή για την ουρά αναμονής εκτύπωσης:

<PrinterObject value="Cloud Print Management - PCLXL"></PrinterObject>

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες γενικές τιμές για το προφίλ εκτυπωτή και το μοντέλο
εκτυπωτή:

<PrinterProfile name="Lexmark Universal v2" version="1.0">
<PrinterModel value="Lexmark Universal v2"></PrinterModel>

Προσδιορισμός της έκδοσης του εγκατεστημένου Lexmark Print
Management Client
Τα παρακάτω βήματα ισχύουν για τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα και τις εκδόσεις LPMC:

• macOS με έκδοση LPMC 1.1.1468 ή νεότερη

• Microsoft Windows με έκδοση LPMC 2.3.1026.0 ή νεότερη

• Ubuntu με έκδοση LPMC 3.1.0 ή νεότερη

1 Από τον υπολογιστή σας, στη γραμμή εργασιών ή στη γραμμή μενού, κάντε κλικ στο εικονίδιο του Lexmark
Print Management Client.

2 Κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες για το Print Management Client, για να προσδιορίσετε τον αριθμό
έκδοσης.
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Αποσύνδεση από το Lexmark Print Management Client
Η αποσύνδεση από το Cloud Print Management και το Hybrid Print Management διαγράφει όλες τις εργασίες
υβριδικής εκτύπωσης που είναι αποθηκευμένες στον υπολογιστή σας, καθιστώντας τις μη διαθέσιμες για
αποδέσμευση. Ωστόσο, οι εργασίες εκτύπωσης που έχουν ήδη σταλεί στην ουρά αναμονής εκτύπωσης του
Lexmark Cloud παραμένουν διαθέσιμες.

Σημ.: Τα παρακάτω βήματα ισχύουν για τα λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows, macOS και Ubuntu.

1 Από τον υπολογιστή σας, στη γραμμή εργασιών ή στη γραμμή μενού, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του
Lexmark Print Management Client.

2 Πατήστε Αποσύνδεση από το Print Management.

Σημειώσεις:

• Αφού αποσυνδεθείτε, τα διαπιστευτήριά σας διαγράφονται. Την επόμενη φορά που θα εκτυπώσετε, θα
σας ζητηθούν τα διαπιστευτήρια χρήστη.

• Όταν αποσυνδέεστε, διαγράφονται και οι υβριδικές εργασίες που έχετε υποβάλει.

Αποστολή εργασιών εκτύπωσης στο Lexmark Cloud
Services

Αποστολή εργασιών εκτύπωσης από τον υπολογιστή σας

1 Ανοίξτε ένα αρχείο ή μια εικόνα.

2 Ορίστε την επιλογή εκτύπωσης και κατόπιν επιλέξτε την ουρά αποδέσμευσης εκτύπωσης των Lexmark
Cloud Services.

3 Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

4 Αν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και τον κωδικό
πρόσβασης.

Αποστολή εργασιών εκτύπωσης μέσω email
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η υποβολή e-mail στις πολιτικές της
εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Διαμόρφωση ρυθμίσεων εταιρείας” στη σελίδα  152.

Από το πρόγραμμα-πελάτη email, στείλετε το email ή το συνημμένο στις εξής διευθύνσεις:

• Για τους χρήστες του κέντρου δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, <όνομα χρήστη στη συγκεκριμένη
εταιρεία>@print.lexmark.com.

• Για τους χρήστες του κέντρου δεδομένων στην Ευρώπη, <όνομα χρήστη στη συγκεκριμένη
εταιρεία>@print.lexmark.com.
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Αποστολή εργασιών εκτύπωσης από διαδικτυακές πύλες

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Print Management, κάντε κλικ στην επιλογή Ουρά εκτύπωσης.

2 Πατήστε Μεταφόρτωση αρχείου και στη συνέχεια σύρετε ένα ή περισσότερα αρχεία ή περιηγηθείτε σε
αυτά.

3 Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

Λήψη της επέκτασης Lexmark Cloud Print Management για το Chrome
Για να μπορείτε να στέλνετε εργασίες εκτύπωσης στο Cloud Print Management μέσω του λειτουργικού
συστήματος Chrome OS, προσθέστε την επέκταση Lexmark Cloud Print Management για το Chrome.

1 Από το Print Management web portal, κάντε κλικ στην επιλογή Συσκευές-πελάτες εκτύπωσης.

2 Από το μενού Επιλογή συσκευής-πελάτη, επιλέξτε Chrome.

3 Κάντε κλικ στη σύνδεση Διαθέσιμο στο Chrome Web Store που εμφανίζεται.

4 Επιλέξτε Έξοδος από την τοποθεσία.

5 Μέσω του προγράμματος περιήγησης Chrome OS, από το Chrome Web Store, προσθέστε την
επέκταση Lexmark Cloud Print Management for Chrome.

Αποστολή εργασιών εκτύπωσης από το λειτουργικό σύστημα Chrome
OS

Σημ.: Στους υπολογιστές ChromebookTM και σε άλλους υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Chrome OS,
προσθέστε την επέκταση Lexmark Cloud Print Management for Chrome στο πρόγραμμα που
χρησιμοποιείτε για περιήγηση στο web. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Λήψη της επέκτασης
Lexmark Cloud Print Management για το Chrome” στη σελίδα  170.

1 Στο πρόγραμμα περιήγησης Google Chrome, ανοίξτε ένα αρχείο, μια εικόνα ή μια ιστοσελίδα.

2 Καθορίστε μια επιλογή εκτύπωσης και πατήστε Lexmark Cloud Print Management για το Chrome.

3 Αν χρειάζεται, αλλάξτε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης. Για να αλλάξετε άλλες ρυθμίσεις, κάντε κλικ στις επιλογές
Περισσότερες ρυθμίσεις > Σύνθετες ρυθμίσεις και διαμορφώστε τα εξής:

• Εκτύπωση διπλής όψης—Όταν γίνεται εκτύπωση και στις δύο όψεις του χαρτιού, το χαρτί
αντιστρέφεται είτε από την κοντή είτε από τη μακριά πλευρά του. Για να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση
του προεπιλεγμένου εκτυπωτή, επιλέξτε Χρήση ρύθμισης εκτυπωτή.

• Σελίδες ανά πλευρά—Πολλές σελίδες του εγγράφου εκτυπώνονται σε μία πλευρά του χαρτιού.

• Σελίδες ανά προσανατολισμό πλευράς—Ο προσανατολισμός των σελίδων όταν γίνεται εκτύπωση
πολλών σελίδων ανά πλευρά.

• Θέση συρραφής—Η θέση συρραφής στη σελίδα.

• Δίπλωση—Ο τρόπος δίπλωσης του χαρτιού.

• Διάτρηση οπών—Ο αριθμός των οπών που θα γίνουν.

• Προέλευση χαρτιού/θήκη—Η πηγή προέλευσης του χαρτιού ή η θήκη που θα χρησιμοποιηθεί για την
εργασία εκτύπωσης.

Σημ.: Ανάλογα με το μοντέλο του εκτυπωτή, αυτές οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν.
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4 Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

5 Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

Σημ.: Στην επέκταση LPMC για το Chrome, δεν υπάρχει δυνατότητα προεπισκόπησης του αρχείου του

εγγράφου ούτε είναι δυνατή η εκτύπωση με χρήση του . Αυτός ο περιορισμός υπάρχει στο Microsoft
365.

Εκτύπωση από κινητές συσκευές

Προσθήκη ενός διακομιστή Lexmark Cloud Print Management με
χρήση κινητής συσκευής
Αυτή η λειτουργία σάς δίνει τη δυνατότητα να στέλνετε εργασίες εκτύπωσης στο Lexmark Cloud Print
Management χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Lexmark Mobile Print. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με την αποστολή εργασιών εκτύπωσης με χρήση της εφαρμογής Lexmark Mobile Print, βλ. “Αποστολή
εργασιών εκτύπωσης μέσω κινητής συσκευής” στη σελίδα  171.

1 Από την κινητή συσκευή σας, εκκινήστε την εφαρμογή Lexmark Mobile Print.

2 Στην αρχική οθόνη της εφαρμογής, πατήστε Ρυθμίσεις.

3 Πατήστε Lexmark Cloud Print Management και ενεργοποιήστε την Πρόσβαση στο Lexmark Cloud
Print Management.

4 Για να ορίσετε το κέντρο δεδομένων, πατήστε Κέντρο δεδομένωνκαι επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

• Προεπιλογή—Για να ορίσετε το κέντρο δεδομένων αυτόματα σύμφωνα με την τοποθεσία στην οποία
βρίσκεστε.

• Αμερική—Για να χρησιμοποιήσετε το κέντρο δεδομένων της Βόρειας Αμερικής σύμφωνα με τη
σύμβαση των υπηρεσιών Lexmark Cloud.

• Ευρώπη—Για να χρησιμοποιήσετε το Ευρωπαϊκό κέντρο δεδομένων σύμφωνα με τη σύμβαση των
υπηρεσιών Lexmark Cloud.

Αποστολή εργασιών εκτύπωσης μέσω κινητής συσκευής
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Lexmark Mobile Print, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης
του Lexmark Mobile Print για την κινητή συσκευή σας.

Για συσκευές που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Android

1 Εκκινήστε την εφαρμογή Lexmark Mobile Print.

2 Στην ενότητα Εκτύπωση από της αρχικής οθόνης της εφαρμογής, επιλέξτε μια πηγή και ακολουθήστε τις
οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σημ.: Αν σας ζητηθεί, επιτρέψτε στην εφαρμογή την πρόσβαση στην κάμερα και στον χώρο
αποθήκευσης.

3 Επιλέξτε την ουρά των Lexmark Cloud Services.

Σημ.: Αν σας ζητηθεί, συνδεθείτε στον διακομιστή.
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4 Αν χρειάζεται, αλλάξτε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης.

5 Αγγίξτε .

Για συσκευές που χρησιμοποιούν το λειτουργικό σύστημα iOS της Apple

1 Εκκινήστε την εφαρμογή Lexmark Mobile Print.

2 Στην ενότητα ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ της αρχικής οθόνης της εφαρμογής, επιλέξτε μια πηγή και ακολουθήστε
τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σημ.: Αν σας ζητηθεί, επιτρέψτε στην εφαρμογή την πρόσβαση στην κάμερα και στις φωτογραφίες.

3 Επιλέξτε την ουρά των Lexmark Cloud Services.

Σημ.: Αν σας ζητηθεί, συνδεθείτε στον διακομιστή.

4 Αν χρειάζεται, αλλάξτε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης.

5 Επιλέξτε Εκτύπωση.

Κοινή χρήση εγγράφων στον διακομιστή ουράς εκτύπωσης με χρήση
της κινητής σας συσκευής
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Lexmark Mobile Print, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης
του Lexmark Mobile Print για την κινητή συσκευή σας.

Για συσκευές που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Android

1 Από την κινητή συσκευή σας, ανοίξτε ένα έγγραφο ή επιλέξτε ένα έγγραφο από τη διαχείριση αρχείων σας.

Σημειώσεις:

• Βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή υποστηρίζει τον τύπο αρχείου εγγράφου.

• Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής υποστηρίζει τον τύπο εγγράφου. Για λίστα των υποστηριζόμενων
τύπων αρχείου, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης του εκτυπωτή.

2 Κοινοποιήστε το έγγραφο στο Lexmark Mobile Print.

3 Επιλέξτε την ουρά Lexmark Cloud Services και, αν είναι απαραίτητο, αλλάξτε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης.

4 Αγγίξτε .

Για συσκευές που χρησιμοποιούν το λειτουργικό σύστημα iOS της Apple

1 Από την κινητή συσκευή σας, ανοίξτε ένα έγγραφο ή επιλέξτε ένα έγγραφο από τη διαχείριση αρχείων σας.

Σημειώσεις:

• Βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή υποστηρίζει τον τύπο αρχείου εγγράφου.

• Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής υποστηρίζει τον τύπο εγγράφου. Για λίστα των υποστηριζόμενων
τύπων αρχείου, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης του εκτυπωτή.

2 Πατήστε  > Lexmark Mobile Print.

3 Επιλέξτε την ουρά Lexmark Cloud Services και, αν είναι απαραίτητο, αλλάξτε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης.

4 Επιλέξτε Εκτύπωση.
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Εκτύπωση εγγράφων από την κινητή συσκευή σας
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Lexmark Mobile Print, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης
του Lexmark Mobile Print για την κινητή συσκευή σας.

Για συσκευές που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Android

1 Εκκινήστε την εφαρμογή Lexmark Mobile Print.

2 Από την ενότητα Απελευθέρωση εκτύπωσης, επιλέξτε τον διακομιστή.

Σημ.: Αν σας ζητηθεί να συνδεθείτε στον διακομιστή, πληκτρολογήστε τα διαπιστευτήριά σας και μετά
επιλέξτε ΣΥΝΔΕΣΗ.

3 Επιλέξτε τον χρήστη που έχει εργασίες για εκτύπωση.

4 Επιλέξτε μία ή περισσότερες εργασίες.

Σημ.: Για να επιλέξετε όλες τις εργασίες, αγγίξτε .

5 Αγγίξτε .

6 Επιλέξτε την ουρά Lexmark Cloud Services και, αν είναι απαραίτητο, αλλάξτε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης.

7 Αγγίξτε .

Σημειώσεις:

• Μπορείτε να προσθέσετε εκτυπωτή στη λίστα.

• Για να διαγράψετε τις επιλεγμένες εργασίες μετά την εκτύπωση, επιλέξτε Διαγραφή αυτού του
εγγράφου μετά την εκτύπωση.

Για συσκευές που χρησιμοποιούν το λειτουργικό σύστημα iOS της Apple

1 Εκκινήστε την εφαρμογή Lexmark Mobile Print.

2 Από την ενότητα Απελευθέρωση εκτύπωσης, επιλέξτε τον διακομιστή.

Σημ.: Αν σας ζητηθεί να συνδεθείτε στον διακομιστή, πληκτρολογήστε τα διαπιστευτήριά σας και μετά
επιλέξτε ΟΚ.

3 Επιλέξτε τον χρήστη που έχει εργασίες για εκτύπωση.

4 Επιλέξτε μία ή περισσότερες εργασίες.

5 Αγγίξτε .

6 Επιλέξτε την ουρά Lexmark Cloud Services και, αν είναι απαραίτητο, αλλάξτε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης.

7 Επιλέξτε Εκτύπωση.

Σημειώσεις:

• Μπορείτε να προσθέσετε εκτυπωτή στη λίστα.

• Για να επιλέξετε όλες τις εργασίες, αγγίξτε .

• Για να διαγράψετε τις επιλεγμένες εργασίες μετά την εκτύπωση, επιλέξτε Διαγραφή από την ουρά
μετά την εκτύπωση.
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Επιλογή εφαρμογής για την απελευθέρωση εργασιών
εκτύπωσης
• Αυτόματο Print Release—Σας επιτρέπει να απελευθερώνετε εργασίες εκτύπωσης αυτόματα μετά από
τη σύνδεση στον εκτυπωτή. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, φροντίστε να ενεργοποιήσετε
το Αυτόματο Print Release από τις Ρυθμίσεις εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
ενεργοποίηση του Αυτόματου Print Release, βλ. “Διαμόρφωση ρυθμίσεων εταιρείας” στη σελίδα  152.

• Cloud Print Release—Σας επιτρέπει να απελευθερώνετε εργασίες εκτύπωσης από εκτυπωτές με οθόνη
αφής 2,8 ιντσών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση του Cloud Print Release, βλ.
“Ρύθμιση της Απελευθέρωση εκτύπωσης Cloud” στη σελίδα  177.

• Εφαρμογή Print Release eSF—Σας επιτρέπει να απελευθερώνετε εργασίες εκτύπωσης από εκτυπωτές
με οθόνη αφής 4,3 ιντσών ή μεγαλύτερη.

• Εκτύπωση επισκέπτη—Επιτρέπει στους χρήστες-επισκέπτες να εκτυπώνουν έγγραφα χωρίς να
χρειάζεται να δημιουργηθεί λογαριασμός από τον διαχειριστή στην εταιρεία. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την Εκτύπωση επισκέπτη, βλ. “Ρύθμιση της δυνατότητας εκτύπωσης επισκέπτη”
στη σελίδα  175.

Απελευθέρωση εργασιών εκτύπωσης με χρήση της
εφαρμογής eSF στον εκτυπωτή
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Print Release eSF για να αποδεσμεύσετε εργασίες εκτύπωσης από τον
εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό διαχειριστή Print Release.

Σημ.: Ανάλογα με τη διαμόρφωση, μπορεί να χρειαστεί να κάνετε εγγραφή κατά την πρώτη χρήση.
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του εκτυπωτή.

1 Στην αρχική οθόνη του εκτυπωτή, αγγίξτε το εικονίδιο της εφαρμογής Print Release.

2 Επιλέξτε μία ή περισσότερες εργασίες εκτύπωσης.

Σημ.: Για να εκτυπώσετε τις εργασίες που έχουν ανατεθεί σε εσάς, αγγίξτε το . Εάν χρειάζεται,
επιλέξτε ένα όνομα χρήστη και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις εργασίες εκτύπωσης.

3 Αν χρειάζεται, αλλάξτε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης. Επιλέξτε μια εργασία, αγγίξτε το εικονίδιο  δίπλα στο
κουμπί Εκτύπωση, αγγίξτε Αλλαγή ρυθμίσεων εκτύπωσης και κάντε ένα από τα εξής:

Σημ.: Ανάλογα με τη μέθοδο υποβολής, τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή και
τις ρυθμίσεις του προγράμματος επεξεργασίας του εγγράφου, μπορεί να μην είναι διαθέσιμες
ορισμένες επιλογές για τη διάταξη, το χαρτί και το φινίρισμα.

• Επιλέξτε Ρυθμίσεις και ρυθμίστε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία:

– Αριθμός αντιγράφων

– Έγχρωμο

Σημ.: Για ορισμένες μορφές αρχείων, δεν υπάρχει δυνατότητα μετατροπής των ασπρόμαυρων
εργασιών εκτύπωσης σε έγχρωμες στον εκτυπωτή.

– Όψεις—Καθορίζει αν οι εργασίες εκτύπωσης θα εκτυπωθούν μόνο στη μία όψη ή και στις δύο όψεις
του χαρτιού.
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• Αγγίξτε Επιλογές φινιρίσματος και ρυθμίστε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία:

– Συρραφή—Καθορίζει αν θα γίνει συρραφή στις εργασίες που εκτυπώνονται.

– Διάτρηση—Καθορίζει αν θα γίνει διάτρηση οπών στις εργασίες που εκτυπώνονται.

4 Πατήστε την επιλογή Εκτύπωση.

Σημ.: Στους εκτυπωτές με οθόνη αφής 4,3 ιντσών ή μεγαλύτερη, χρησιμοποιήστε τις εφαρμογές Print
Release eSF για να απελευθερώσετε τις εργασίες εκτύπωσης. Στους εκτυπωτές με οθόνη αφής 2,8 ιντσών,
χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Cloud Print Release για να απελευθερώσετε τις εργασίες εκτύπωσης. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τo Cloud Print Release, βλ. “Ρύθμιση της Απελευθέρωση
εκτύπωσης Cloud” στη σελίδα  177.

Εκτύπωση εργασιών με χρήση της αυτόματης
απελευθέρωσης εκτύπωσης
Η αυτόματη απελευθέρωση εκτύπωσης είναι μια εταιρική ρύθμιση που επιτρέπει στους χρήστες να
απελευθερώνουν αυτόματα τις εργασίες εκτύπωσης μετά τη σύνδεση. Αυτή η ρύθμιση αποτρέπει την άμεση
αλληλεπίδραση των χρηστών με τον εκτυπωτή κατά την απελευθέρωση εργασιών εκτύπωσης. Εάν
ενεργοποιηθεί, απελευθερώνονται όλες οι εργασίες εκτύπωσης στην ουρά αναμονής του χρήστη. Μετά από
τον έλεγχο ταυτότητας, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας επιτρέπει να ακυρώσετε την αυτόματη
απελευθέρωση εκτύπωσης. Για να απελευθερώσετε επιλεκτικά μία ή περισσότερες εργασίες εκτύπωσης, δείτε
“Απελευθέρωση εργασιών εκτύπωσης με χρήση της εφαρμογής eSF στον εκτυπωτή” στη σελίδα  174.

Σημειώσεις:

• Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη απελευθέρωση εκτύπωσης. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε “Διαμόρφωση ρυθμίσεων εταιρείας” στη σελίδα  152.

• Απελευθερώνονται μόνο οι εργασίες εκτύπωσης του χρήστη στον οποίο έχει γίνει έλεγχος ταυτότητας.

• Αυτή η ρύθμιση ισχύει μόνο για το Print Release.

1 Συνδεθείτε στον εκτυπωτή.

2 Κάντε ένα από τα εξής:

• Πατήστε Άκυρο για να διακόψετε την αυτόματη απελευθέρωση εκτύπωσης.

• Περιμένετε μέχρι ο εκτυπωτής να απελευθερώσει όλες τις εκκρεμείς εργασίες εκτύπωσης.

Ρύθμιση της δυνατότητας εκτύπωσης επισκέπτη
Η Εκτύπωση επισκέπτη είναι μια δυνατότητα που επιτρέπει στους χρήστες-επισκέπτες να εκτυπώνουν
έγγραφα χωρίς να χρειάζεται να δημιουργηθεί λογαριασμός από τον διαχειριστή στην εταιρεία του.

Ο επισκέπτης συντάσσει ένα μήνυμα email από ένα πρόγραμμα-πελάτη email, επισυνάπτει τα έγγραφα που
θέλει να εκτυπώσει και το στέλνει σε μια προκαθορισμένη διεύθυνση email. Ο διαχειριστής ή ο εκπρόσωπος
της εταιρείας παρέχει τη διεύθυνση email, στην οποία μπορεί να αποστείλει ο επισκέπτης τα έγγραφά του.
Μετά την αποστολή του email στην καθορισμένη διεύθυνση email, ο επισκέπτης λαμβάνει ένα email
επιβεβαίωσης με ένα PIN. Χρησιμοποιώντας το PIN, ο επισκέπτης μπορεί να μεταβεί στον εκτυπωτή που
καθορίζεται από τον οργανωτικό αντιπρόσωπο και να εκτυπώσει.

Σημειώσεις:

• Ο πελάτης πρέπει να διαθέτει ένα πρόγραμμα-πελάτη email για να μπορεί να στείλει το έγγραφο.
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• Δημιουργείται αυτόματα ένα μοναδικό αναγνωριστικό στην υπηρεσία παροχής αναγνωριστικών για την
εκτύπωση επισκέπτη. Αυτό το μοναδικό αναγνωριστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία
αναφορών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα εκτύπωσης του επισκέπτη.

• Οι υποστηριζόμενες μορφές αρχείων είναι οι εξής: CSV, DOC, DOCX, GIF, HTML, JPG, ODP, ODS,
ODT, PDF, PPT, PPTX, RTF, TIFF, TXT, XLS και XLSX. Εάν ένας χρήστης επισυνάψει μια μη
υποστηριζόμενη μορφή αρχείου, τότε λαμβάνει ένα μήνυμα email που υποδεικνύει τις υποστηριζόμενες
μορφές αρχείων.

• Η Lexmark διατηρεί μόνο τις πληροφορίες που σχετίζονται με την εργασία εκτύπωσης, ενώ δεν διατηρεί
καμία πληροφορία σχετικά με το email.

• Κάθε συνημμένο στο e-mail αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή εργασία εκτύπωσης.

Ενεργοποίηση εκτύπωσης επισκέπτη

1 Στη διαδικτυακή πύλη Print Management, επιλέξτε Διαχείριση > Ρυθμίσεις εταιρείας.

Σημ.: Η υποβολή email πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί πριν από την ενεργοποίηση της υποβολής
εκτύπωσης επισκέπτη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση της υποβολής
μέσω email, ανατρέξτε στην ενότητα “Διαμόρφωση ρυθμίσεων εταιρείας” στη σελίδα  152.

2 Από την ενότητα Γενικά, επιλέξτε Να επιτρέπεται στους επισκέπτες να χρησιμοποιούν την υποβολή
μέσω e-mail.

Σημειώσεις:

• Επιλέξτε Περιορισμός αριθμού σελίδων που επιτρέπονται ανά εργασία, για να ορίσετε τον
μέγιστο αριθμό σελίδων που θα εκτυπώνονται ανά εργασία. Οι εργασίες που υπερβαίνουν έναν
καθορισμένο αριθμό σελίδων δεν εκτελούνται.

• Ο έλεγχος ταυτότητας μέσω PIN πρέπει να είναι ενεργοποιημένος για να λειτουργήσει η υποβολή
εκτύπωσης επισκέπτη. Εάν ο έλεγχος ταυτότητας μέσω PIN δεν είναι ενεργοποιημένος, θα σας
ζητηθεί να τον ενεργοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του ελέγχου
ταυτότητας μέσω PIN, ανατρέξτε στην ενότητα “Ρύθμιση παραμέτρων σύνδεσης εκτυπωτή” στη
σελίδα  83.

• Μπορείτε να εκχωρήστε επισκέπτες σε ένα συγκεκριμένο κέντρο κόστους ή τμήμα για την εφαρμογή
ορίων και την υποβολή αναφορών. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Διαμόρφωση ρυθμίσεων
εταιρείας” στη σελίδα  152.

3 Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών.

Σημειώσεις:

• Ένας χρήστης με ρόλο organizational administrator μπορεί να διαμορφώσει τις ρυθμίσεις που
σχετίζονται με τη διατήρηση εργασιών εκτύπωσης, το μήκος του PIN και τη λήξη του PIN. Οι ρυθμίσεις
εταιρείας ισχύουν για το PIN που λαμβάνει ο χρήστης-επισκέπτης.

• Η εγκυρότητα της εργασίας εκτύπωσης του επισκέπτη εξαρτάται από την τιμή που έχει οριστεί στο
πεδίο Διατήρηση εργασίας εκτύπωσης ή Λήξη PIN μετά από, όποιο από τα δύο είναι μικρότερο. Για
παράδειγμα, εάν η Διατήρηση εργασίας εκτύπωσης έχει οριστεί σε 6 ώρες και η Λήξη PIN μετά από
έχει οριστεί σε 7 ώρες, οι εργασίες διαγράφονται μετά από 6 ώρες.
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Απελευθέρωση εργασιών εκτύπωσης επισκέπτη

Αφού λάβει το PIN μέσω email, ο επισκέπτης μπορεί να μεταβεί στον εκτυπωτή που έχει καθορίσει ο
αντιπρόσωπος και να εκτελέσει τα παρακάτω βήματα:

1 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε Σύνδεση με PIN.

2 Εισαγάγετε το PIN που λάβατε στο email και, στη συνέχεια, αγγίξτε την επιλογή OK.

3 Αγγίξτε Print Release.

4 Επιλέξτε την εργασία εκτύπωσης και, στη συνέχεια, αγγίξτε Εκτύπωση.

Σημειώσεις:

• Εάν στέλνετε πολλές εργασίες εκτύπωσης, τότε όλες αυτές οι εργασίες εκτύπωσης παρατίθενται σε
μια λίστα.

• Κάθε συνημμένο εμφανίζεται ως μεμονωμένη εργασία εκτύπωσης.

• Για να εκτυπώσετε το σώμα του e-mail, επιλέξτε Ενεργοποίηση υποβολής σώματος e-mail. Εάν
είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, το σώμα του email εμφανίζεται ως ξεχωριστή εργασία
εκτύπωσης.

• Ο αριθμός των σελίδων που επιτρέπονται ανά εργασία εκτύπωσης εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της
εταιρείας. Εάν κάποια από τις εργασίες εκτύπωσης υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό σελίδων,
δεν εκτελείται καθόλου. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Διαμόρφωση ρυθμίσεων εταιρείας”
στη σελίδα  152.

Ρύθμιση της Απελευθέρωση εκτύπωσης Cloud
Μπορείτε να ρυθμίσετε έναν εκτυπωτή για Απελευθέρωση εκτύπωσης Cloud, αναπτύσσοντας τη ρύθμιση ή
εισάγοντας τις ρυθμίσεις μέσω του EWS του εκτυπωτή. Οι χρήστες μπορούν επίσης να επεξεργαστούν με μη
αυτόματο τρόπο τις ρυθμίσεις της Απελευθέρωσης εκτύπωσης Cloud.

Η δυνατότητα Cloud Print Release είναι διαθέσιμη μόνο σε εκτυπωτές με οθόνη 2,8 ιντσών. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τους εκτυπωτές που υποστηρίζουν τη δυνατότητα Cloud Print Release, ανατρέξτε
στην ενότητα “Υποστηριζόμενα μοντέλα εκτυπωτών” στη σελίδα  28.

Σημειώσεις:

• Η δυνατότητα Cloud Print Release είναι διαθέσιμη σε εκτυπωτές με έκδοση υλικολογισμικού 075.287 ή
νεότερη. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Προβολή έκδοσης υλικολογισμικού του εκτυπωτή” στη
σελίδα  44.

• Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δυνατότητα Cloud Print Release χρησιμοποιώντας μόνο
κωδικό PIN ή κωδικό ασφαλούς σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κωδικό
ασφαλούς σύνδεσης, ανατρέξτε στην ενότητα “Λήψη ασφαλούς κωδικού σύνδεσης” στη σελίδα  85.

• Με τη δυνατότητα Cloud Print Release απελευθερώνονται όλες οι εργασίες εκτύπωσης σε μια ουρά
εκτύπωσης. Η επιλογή μεμονωμένης εργασίας εκτύπωσης δεν υποστηρίζεται από το Cloud Print
Release.

• Η Απελευθέρωση εκτύπωσης Cloud δεν υποστηρίζει εργασίες υβριδικής εκτύπωσης ή πληρεξούσιους.
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Ρύθμιση της Απελευθέρωσης εκτύπωσης Cloud με χρήση πακέτου ρυθμίσεων

Οι διαχειριστές μπορούν να ρυθμίσουν τη διεύθυνση διακομιστή, το αναγνωριστικό συσκευής-πελάτη και τον
μυστικό κωδικό συσκευής-πελάτη χρησιμοποιώντας ένα πακέτο ρυθμίσεων.

1 Από τον Embedded Web Server, επιλέξτε Εξαγωγή ρύθμισης > Όλες οι ρυθμίσεις.

Σημ.: Γίνεται λήψη του πακέτου ρυθμίσεων σε μορφή .ZIP.

2 Κάντε εξαγωγή των αρχείων από τον φάκελο ZIP.

3 Ανοίξτε το αρχείο bundle.xml με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου.

4 Τροποποιήστε την ενότητα <deviceSettings> του πακέτου ρυθμίσεων ως εξής:

<deviceSettings>

<setting name="cloud.services.address">api.<env>.iss.lexmark.com</setting>
<setting name="cloud.services.client.id">CLIENT_ID_FROM_APP</setting>
<setting name="cloud.services.client.secret">CLIENT_SECRET_FROM_APP</setting>
</deviceSettings>

Σημειώσεις:

• Ανάλογα με την τοποθεσία του κέντρου δεδομένων, το <env> μπορεί να είναι eu ή us. Για να
προσδιορίσετε την τιμή του <env>, δείτε τη διεύθυνση στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος
περιήγησης.

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λήψη του αναγνωριστικού συσκευής-πελάτη για το
CLIENT_ID_FROM_APP και του μυστικού κωδικού συσκευής-πελάτη για το
CLIENT_SECRET_FROM_APP, δείτε “Λήψη του αναγνωριστικού και του μυστικού κωδικού
συσκευής-πελάτη” στη σελίδα  161.

Σημ.: 

5 Από το πακέτο ρυθμίσεων, μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε το αρχείο security_settings.xml για να
προσθέσετε τη δυνατότητα Cloud Print Release στην ενότητα "Δημόσια δικαιώματα". Για να τροποποιήσετε
το αρχείο security_settings.xml, ανοίξτε το με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου.

6 Προσθέστε τη γραμμή <name>cloud print release</name> στην ενότητα <public_permissions>.

Δείγμα κωδικού για την ενότητα <public_permissions>
<public_permissions>

<name> cancel jobs</name>
<name>change languages</name>
<name>cloud connector management</name>
<name>cloud print release</name>
<name>cloud services enrollment</name>
<name>cloud services menu</name>

7 Αποθηκεύστε το αρχείο.

8 Στείλτε το αρχείο XML σε ένα φάκελο ZIP.

Σημ.: Μπορείτε να προσθέσετε αυτό το πακέτο ρυθμίσεων στη βιβλιοθήκη πόρων. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε “Προσθήκη αρχείων στη βιβλιοθήκη πόρων” στη σελίδα  138.

9 Αναπτύξτε το πακέτο ρυθμίσεων από την πύλη Lexmark Fleet Management ή εισαγάγετε τις ρυθμίσεις
στον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας τον Embedded Web Server. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε
“Ανάπτυξη αρχείων σε εκτυπωτές” στη σελίδα  129.

Print Management 178



Ρύθμιση της Απελευθέρωση εκτύπωσης Cloud μέσω του Embedded Web Server

1 Πριν ξεκινήσετε, στον Embedded Web Server, κάντε κλικ στην επιλογή Ασφάλεια.

2 Από την ενότητα Δημόσια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση δικαιωμάτων.

3 Αναπτύξτε την ενότητα Device Management και επιλέξτε Cloud Print Release.

Σημ.: Η επιλογή Cloud Print Release είναι διαθέσιμη μόνο με εγκατεστημένο το κατάλληλο
υλικολογισμικό.

4 Από τον Embedded Web Server, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Υπηρεσίες Cloud > Απελευθέρωση
εκτύπωσης Cloud.

5 Στο πεδίο Διεύθυνση διακομιστή, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή cloud.

Σημ.: Η διεύθυνση του διακομιστή είναι https://api.<env>.iss.lexmark.com, όπου <env> μπορεί να
είναι eu ή us. Για να προσδιορίσετε την τιμή του <env>, δείτε τη διεύθυνση στο πεδίο διεύθυνσης του
προγράμματος περιήγησης.

6 Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό συσκευής-πελάτη και τον μυστικό κωδικό συσκευής-πελάτη.

Σημ.: Το αναγνωριστικό συσκευής-πελάτη και ο μυστικός κωδικός συσκευής-πελάτη είναι συγκεκριμένα
για κάποιον οργανισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Λήψη του αναγνωριστικού και του
μυστικού κωδικού συσκευής-πελάτη” στη σελίδα  161.

7 Κάντε κλικ στο Save (Αποθήκευση).

Απελευθέρωση εργασιών εκτύπωσης μέσω της Απελευθέρωση εκτύπωσης Cloud

1 Στείλτε εργασίες εκτύπωσης στην ουρά εκτύπωσης στο Lexmark Cloud. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την ουρά εκτύπωσης, ανατρέξτε στην ενότητα “Διαχείριση ουρών εκτύπωσης” στη σελίδα  
161.

2 Από τον εκτυπωτή που διαθέτει τη δυνατότητα Cloud Print Release, στην αρχική οθόνη του εκτυπωτή,
αγγίξτε Cloud Print Release.

3 Ανάλογα με τη ρύθμιση σύνδεσης του εκτυπωτή στον οργανισμό σας, συνδεθείτε στον εκτυπωτή
χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε μέθοδο ελέγχου ταυτότητας:

• Μόνο PIN

• Κωδικός ασφαλούς σύνδεσης

Σημ.: Η σύνδεση στο Cloud Print Release βασίζεται στη ρύθμιση σύνδεσης του εκτυπωτή, η οποία έχει
οριστεί στη Διαχείριση λογαριασμών από τον διαχειριστή της εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τη ρύθμιση σύνδεσης του εκτυπωτή, ανατρέξτε στην ενότητα “Διαχείριση συνδέσεων στον
εκτυπωτή” στη σελίδα  83.

4 Εισαγάγετε το PIN ή τον κωδικό ασφαλούς σύνδεσης και πατήστε OK.

5 Περιμένετε μέχρι ο εκτυπωτής να απελευθερώσει όλες τις εκκρεμείς εργασίες εκτύπωσης.

Σημ.: Οι εργασίες εκτύπωσης που ολοκληρώνονται με επιτυχία διαγράφονται από την ουρά εκτύπωσης.
Οι εργασίες εκτύπωσης που ακυρώνονται ή δεν ολοκληρώνονται με επιτυχία δεν διαγράφονται από την
ουρά εκτύπωσης.
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Εκτύπωση εργασιών από εκτυπωτές τρίτων
κατασκευαστών με χρήση του Cloud Print Management
Στους εκτυπωτές τρίτων κατασκευαστών και στους εκτυπωτές Lexmark στους οποίους δεν έχει ενεργοποιηθεί
η δυνατότητα χρήσης των λύσεων Lexmark, οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιούν τη λειτουργία Third‑party
Print προκειμένου να απελευθερώνουν εργασίες εκτύπωσης με χρήση του Cloud Print Management.

Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας εκτύπωσης για προϊόντα τρίτων κατασκευαστών μέσω του Cloud Print
Management, η Lexmark παρέχει ένα πακέτο που περιλαμβάνει τη συσκευή ανάγνωσης καρτών ELATEC και
τη συσκευή ELATEC TCP3. Οι συσκευές TCP3 συνδέονται στον τοίχο και στον εκτυπωτή μέσω καλωδίου
Ethernet. Η συσκευή συνδέεται επίσης με τη συσκευή ανάγνωσης καρτών μέσω USB.

Τα τελικά σημεία του API στο Lexmark Cloud Print Management χρησιμοποιούνται από τη συσκευή ELATEC
για ασφαλή σύνδεση. Το βασικό υλικολογισμικό της συσκευής TCP3 περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες κλήσεις
του API και ανοικτές ροές εργασιών εξουσιοδότησης για σύνδεση με το Cloud Print Management. Το
υλικολογισμικό της συσκευής TCP3 πρέπει να είναι έκδοσης 3.0.3.1 ή νεότερης.

Σημειώσεις:

• Οι υβριδικές εργασίες δεν υποστηρίζονται.

• Δεν υπάρχουν όρια μεγέθους αρχείων, καθώς οι εργασίες δεν αποθηκεύονται στη συσκευή TCP3.

• Μπορείτε να διαμορφώσετε το μέγιστο αριθμό εργασιών που επιτρέπεται να εκτελούνται ταυτόχρονα.
Για παράδειγμα, εάν ο διαμορφωμένος μέγιστος αριθμός εργασιών είναι 10, θα εκτυπώνονται οι
πρώτες 10 εργασίες που υποβάλλονται. Εάν υπάρχουν περισσότερες από 10 εργασίες στην ουρά
αναμονής, σαρώστε ξανά την κάρτα σας για να απελευθερώσετε τις υπόλοιπες εργασίες εκτύπωσης.

• Η υποβολή εργασιών μέσω της πύλης Lexmark Cloud Print Management με χρήση του Ενιαίου
προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης της Lexmark δεν τροποποιεί το αποτέλεσμα της εκτύπωσης.
Ωστόσο, η υποβολή εργασιών με χρήση του Ενιαίου προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης της Lexmark
σε μια συσκευή μη κατασκευασμένη από την Lexmark μπορεί να μην δώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα
εκτύπωσης. Ένας εκτυπωτής τρίτου κατασκευαστή μπορεί να ερμηνεύσει εσφαλμένα τις εντολές των
εργασιών εκτύπωσης ανεξάρτητα από το σύστημα Cloud Print Management. Αν πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν συσκευές τρίτων κατασκευαστών με συσκευές στις οποίες είναι ενεργοποιημένη η
δυνατότητα χρήσης λύσεων Lexmark για απελευθέρωση, συνιστάται η χρήση του προγράμματος
οδήγησης προσομοίωσης PostScript.

• Η συσκευή TCP3 δεν αναφέρει τα μεταδεδομένα κατά τη στιγμή της απελευθέρωσης. Τα σχετικά
δεδομένα, όπως η μονόχρωμη ή έγχρωμη εκτύπωση, καταγράφονται τη στιγμή της υποβολής.

• Η συσκευή ELATEC τροφοδοτεί τις Lexmark Cloud Services με πληροφορίες για τον εκτυπωτή, όπως η
Διεύθυνση IP και ο Αριθμός σειράς του εκτυπωτή του τρίτου κατασκευαστή. Ωστόσο, για τη Διεύθυνση
MAC, παρέχει τη διεύθυνση MAC της συσκευής ELATEC TCP3. Επίσης, υπάρχουν ορισμένες
πληροφορίες τις οποίες δεν μπορεί να ανακτήσει η ELATEC TCP3 από τον εκτυπωτή του τρίτου
κατασκευαστή. Αυτές οι πληροφορίες επισημαίνονται ως άγνωστες στις υπηρεσίες Lexmark Cloud
Services.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση της συσκευής ELATEC TCP3, ανατρέξτε στον
Οδηγό διαμόρφωσης TCP3.
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Scan Management

Επισκόπηση
Χρησιμοποιήστε τη διαδικτυακή πύλη Cloud Scan Management για να κάνετε τα εξής:

• Διαμόρφωση ρυθμίσεων Scan Management.

• Δημιουργήστε προορισμούς σάρωσης χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες cloud Microsoft OneDrive,
SharePoint και Google DriveTM.

• Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις σάρωσης για κάθε προορισμό σάρωσης.

Η διαδικτυακή πύλη Scan Management λειτουργεί επίσης με την εφαρμογή Cloud Scan.

Το Cloud Scan είναι μια εφαρμογή eSF που επιτρέπει στους χρήστες του Scan Management να σαρώνουν
έγγραφα χρησιμοποιώντας εκτυπωτές Lexmark, σε έναν προορισμό που έχει οριστεί στις Lexmark Cloud
Services από τον διαχειριστή του Scan Management.

Σημ.: Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε “Υποστηριζόμενα μοντέλα εκτυπωτών” στη σελίδα  28.

Πρόσβαση στην πύλη Web Scan Management
Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web και κάντε ένα από τα εξής:

• Από τον πίνακα εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Scan Management.

Σημ.: Αν η κάρτα δεν είναι διαθέσιμη στον πίνακα εργαλείων, στη συνέχεια προσθέστε την κάρτα. Για
περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Διαχείριση του πίνακα εργαλείων” στη σελίδα  21.

• Στην τρέχουσα πύλη Web, πατήστε  στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας και κάντε κλικ στην επιλογή
Scan Management.

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων Scan Management
Ως διαχειριστής, μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του Scan Management.

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Scan Management, κάντε κλικ στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας  .

2 Διαμορφώστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

• Ενεργοποίηση διαχείρισης σάρωσης για την εταιρεία σας—Επιτρέπει στους χρήστες να έχουν
πρόσβαση στο Scan Management από τις Lexmark Cloud Services.

• Πάροχος υπηρεσιών αποθήκευσης στο cloud για αυτή την εταιρεία—Από το μενού Πάροχος
υπηρεσιών αποθήκευσης στο cloud για αυτή την εταιρεία, επιλέξτε οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

– Microsoft (SharePoint και OneDrive)

– Google (Google Drive)

– Microsoft και Google
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• Τομείς λογαριασμών που σχετίζονται με τους παρόχους υπηρεσιών αποθήκευσης στο cloud
(προαιρετικά)—Καθορίστε τη λίστα των τομέων λογαριασμών που υποστηρίζονται από την εταιρεία
σας για τους χρήστες σας.

Σημ.: Βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί η επιλογή Ενεργοποίηση της λειτουργίας Scan Management
για την εταιρεία σας.

• Να επιτρέπεται στους χρήστες η δημιουργία προσωπικών προορισμών σάρωσης—Επιτρέψτε
στους χρήστες να δημιουργούν ιδιωτικούς προορισμούς σάρωσης στους οποίους έχουν πρόσβαση
μόνο αυτοί.

3 Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ρυθμίσεων.

Διαχείριση λογαριασμού αποθήκευσης στο cloud
Για να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε ή να χρησιμοποιήσετε προορισμούς σάρωσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε
έναν λογαριασμό Microsoft ή GoogleTM.

Επιλογή λογαριασμού

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Scan Management, κάντε ένα από τα εξής:

• Κάντε κλικ στα στοιχεία Λογαριασμός αποθήκευσης στο cloud > Επιλογή λογαριασμού >
Συνέχεια.

Σημ.: Ανάλογα με τις απαιτήσεις, επιλέξτε έναν λογαριασμό από την ενότητα Microsoft ή από την
ενότητα Google. Αν έχετε ήδη συνδεθεί σε έναν λογαριασμό, αυτή η δυνατότητα είναι
απενεργοποιημένη.

• Κάντε κλικ στα στοιχεία Επιλογή λογαριασμού > Συνέχεια.

2 Συνδεθείτε στον λογαριασμό Microsoft ή Google που διαθέτετε.

Αλλαγή λογαριασμού

Σημ.: Αν δεν έχετε ήδη συνδεθεί σε λογαριασμό Microsoft ή Google, αυτή η δυνατότητα είναι
απενεργοποιημένη.

1 Στη διαδικτυακή πύλη Scan Management, κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμός αποθήκευσης στο
cloud.

2 Από την ενότητα Microsoft ή την ενότητα Google, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή λογαριασμού.

3 Συνδεθείτε στον λογαριασμό Microsoft ή Google που διαθέτετε.

Κατάργηση απομνημόνευσης λογαριασμού

Σημ.: Αν δεν έχετε ήδη συνδεθεί σε λογαριασμό Microsoft ή Google, αυτή η δυνατότητα είναι
απενεργοποιημένη.

1 Στη διαδικτυακή πύλη Scan Management, κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμός αποθήκευσης στο
cloud.

2 Από την ενότητα Microsoft ή την ενότητα Google, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση αυτού του
λογαριασμού > Κατάργηση λογαριασμού.
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Διαχείριση προορισμών σάρωσης
Ο προορισμός σάρωσης είναι μια υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud στην οποία ο χρήστης μπορεί να στείλει
σαρωμένα έγγραφα. Ενεργοποιείται και διαχειρίζεται από τον διαχειριστή του Scan Management στις Lexmark
Cloud Services.

Οι ακόλουθες υπηρεσίες αποθήκευσης στο cloud χρησιμοποιούνται για τους προορισμούς σάρωσης:

• Microsoft OneDrive

• Microsoft SharePoint

• Google Drive

Σημ.: Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες αποθήκευσης στο cloud και να διαχειριστείτε τους
προορισμούς σάρωσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε λογαριασμό Microsoft ή λογαριασμό Google.

Δημιουργία προορισμού σάρωσης

1 Από τη διαδικτυακή πύλη Scan Management, επιλέξτε είτε Εταιρικό είτε Προσωπικό.

Σημειώσεις:

• Η καρτέλα Προσωπικό είναι διαθέσιμη αν ο διαχειριστής ενεργοποιήσει την επιλογή Να επιτρέπεται
στους χρήστες η δημιουργία προσωπικών προορισμών σάρωσης. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε “Διαμόρφωση των ρυθμίσεων Scan Management” στη σελίδα  181.

• Αν θέλετε να δημιουργήσετε έναν ιδιωτικό προορισμό σάρωσης, επιλέξτε Προσωπικό.

2 Κάντε κλικ στη Δημιουργία.

3 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις.

Γενικά

• Όνομα προορισμού σάρωσης

• Περιγραφή (προαιρετικό)

• Υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud—Διαμορφώστε ένα από τα εξής:

– Google Drive
α Από το μενού Όνομα μονάδας, επιλέξτε τον προορισμό Google Drive.

β Από την ενότητα Φάκελος θέσης σάρωσης, πατήστε Επιλογή φακέλου > Επιλέξτε τον φάκελο
> Επιλογή φακέλου για να ορίσετε τον φάκελο προορισμού για το Google Drive.

– OneDrive—Το OneDrive είναι ιδιωτικό για κάθε λογαριασμό χρήστη και η διαμόρφωση ρυθμίζει τη
δομή για τον χώρο αποθήκευσης αρχείων μόνο στον λογαριασμό του. Όταν εκτελείται ένας εταιρικός
προορισμός σάρωσης OneDrive, η διαδρομή και η δομή των φακέλων δημιουργούνται στον
λογαριασμό OneDrive του χρήστη.

Σημειώσεις:

• Ο λογαριασμός διαχειριστή δεν έχει πρόσβαση στους φακέλους του χρήστη.

• Οι χρήστες της διαμόρφωσης δεν έχουν πρόσβαση στους φακέλους λογαριασμών του
διαχειριστή.

α Από την ενότητα Φάκελος θέσης σάρωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή φακέλου για να
αναζητήσετε τον φάκελο προορισμού σάρωσης.

Σημειώσεις:

• Αν η δομή του φακέλου δεν υπάρχει, θα δημιουργηθεί.
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• Οι διαχειριστές που χρειάζονται μια δομή πέρα από τις ριζικές μονάδες μπορούν να
χρησιμοποιήσουν τη δομή φακέλων του λογαριασμού τους στο OneDrive ως πρότυπο.

β Επιλέξτε τον φάκελο και κάντε κλικ στην Επιλογή φακέλου για να επιλέξετε τον φάκελο
προορισμού του OneDrive.

– SharePoint
α Από το μενού Όνομα τοποθεσίας ή βιβλιοθήκης, επιλέξτε την τοποθεσία ή τη βιβλιοθήκη

προορισμού του SharePoint.
β Από την ενότητα Φάκελος θέσης σάρωσης, πατήστε Επιλογή φακέλου > Επιλέξτε τον φάκελο

> Επιλογή φακέλου για να ορίσετε τον φάκελο προορισμού για το SharePoint.

Σημ.: Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην επιλογή Ακύρωση για να απορρίψετε τον επιλεγμένο
φάκελο.

• Όνομα αρχείου—Προσδιορίστε το όνομα αρχείου της σαρωμένης εικόνας.

• Προσάρτηση μιας σήμανσης ημερομηνίας-ώρας στο όνομα του αρχείου—Αν είναι
ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, το σαρωμένο αρχείο φέρει χρονική σήμανση με ημερομηνία και ώρα.

• Να επιτρέπεται η εισαγωγή ονόματος αρχείου από τον πίνακα του εκτυπωτή—Αν είναι
ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, ο χρήστης μπορεί να καθορίσει ένα όνομα αρχείου πριν από την
έναρξη της εργασίας σάρωσης.

• Εμφάνιση ρυθμίσεων σάρωσης στον πίνακα του εκτυπωτή—Εάν είναι ενεργοποιημένη αυτή η
επιλογή, οι ρυθμίσεις σάρωσης εμφανίζονται πριν από την έναρξη της εργασίας σάρωσης.

Ρυθμίσεις σάρωσης

• Χρήση προεπιλεγμένων ρυθμίσεων σάρωσης—Εάν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή,
χρησιμοποιούνται οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του εκτυπωτή.

• Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων σάρωσης—Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις
σάρωσης του εκτυπωτή.

Σημ.: Ορισμένες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες μόνο σε ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών.

– Ενεργοποίηση της προεπισκόπησης σάρωσης, εάν υποστηρίζεται από τον εκτυπωτή

– Λειτουργία χρώματος

– Τύπος περιεχομένου

– Αρχικό μέγεθος

– Πλευρές—Καθορίστε τον προσανατολισμό σελίδας του κειμένου και των γραφικών κατά τη σάρωση
ενός εγγράφου διπλής όψης.

– Ανάλυση

– Μορφή αρχείου—Επιλέξτε τη μορφή αρχείου μεταξύ TIFF, JPEG και PDF.

Σημ.: Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Εμφάνιση ρυθμίσεων σάρωσης στον πίνακα του
εκτυπωτή, μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο του αρχείου.

– Ενεργοποίηση προσαρμοσμένης εργασίας σάρωσης

– Αντίθεση

4 Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία προορισμού.
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Επεξεργασία προορισμού σάρωσης

1 Στη διαδικτυακή πύλη Scan Management, στη λίστα προορισμών σάρωσης, επιλέξτε έναν προορισμό
σάρωσης.

2 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις.

3 Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών.

Διαγραφή προορισμού σάρωσης

1 Στη διαδικτυακή πύλη Scan Management, στη λίστα προορισμών σάρωσης, επιλέξτε έναν ή
περισσότερους προορισμούς σάρωσης.

2 Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή > Διαγραφή προορισμού.

Αποστολή εργασιών σάρωσης με χρήση της
εφαρμογής Cloud Scan
Μπορείτε να αναπτύξετε τη διαμόρφωση σάρωσης σε εκτυπωτές. Οι διαχειριστές μπορούν να αναπτύξουν
τη διαμόρφωση Cloud Scan Management από τον κατάλογο εφαρμογών Cloud Fleet Management, ώστε να
εγκατασταθούν στον εκτυπωτή οι εφαρμογές Cloud Scan και Έλεγχος ταυτότητας cloud. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη διαμορφώσεων σε εκτυπωτές, ανατρέξτε στην ενότητα “Ανάπτυξη
διαμορφώσεων σε εκτυπωτές” στη σελίδα  142.

1 Τοποθετήστε το έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

2 Από την αρχική οθόνη του εκτυπωτή, αγγίξτε την επιλογή Cloud Scan.

3 Επιλέξτε έναν προορισμό σάρωσης και, στη συνέχεια, αγγίξτε την επιλογή Επόμενο.

Σημειώσεις:

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στον λογαριασμό Microsoft ή Google που διαθέτετε. Εάν είναι
απαραίτητο, πατήστε την επιλογή E‑mail για να στείλετε οδηγίες στη διεύθυνση e‑mail σας σχετικά
με τον τρόπο σύνδεσης.

• Σε ορισμένα παλαιότερα μοντέλα εκτυπωτών, η κύλιση σε κάποια κείμενα μπορεί να γίνεται πολύ
γρήγορα κατά την πλοήγηση στις λεπτομέρειες της σάρωσης.

• Σε ορισμένα παλαιότερα μοντέλα εκτυπωτών, ένα μέρος του κειμένου ενδέχεται να εμφανίζεται
μεγαλύτερο, για μακροσκελείς λεπτομέρειες σάρωσης.

• Σε ορισμένα μοντέλα, η σελίδα Προορισμός σάρωσης και η σελίδα Ρυθμίσεις σάρωσης ενδέχεται να
εμφανίζουν μη συνεπές μεταφρασμένο κείμενο.

• Αν ο εκτυπωτής διαθέτει σκληρό δίσκο, μπορείτε να μεταφορτώσετε ένα αρχείο JPEG με μέγιστο
μέγεθος αρχείου 20 MB.

• Για εκτυπωτές με eSF έκδοσης 4.0 ή παλαιότερης, η απόδοση της εφαρμογής Cloud Scan
Management είναι πιο αργή σε σύγκριση με εκτυπωτές με eSF έκδοσης 5.0 ή μεταγενέστερης.

4 Πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου και πατήστε Επόμενο.

Σημ.: Βεβαιωθείτε πως είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Να επιτρέπεται η εισαγωγή ονόματος
αρχείου από τον πίνακα του εκτυπωτή στην πύλη Cloud Scan Management.

5 Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σάρωσης.
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Σημειώσεις:

• Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Να εμφανίζονται οι ρυθμίσεις σάρωσης στον
πίνακα του εκτυπωτή στην πύλη Cloud Scan Management.

• Το μέγιστο μέγεθος αρχείου είναι 20MB.

• Αν θέλετε να σαρώσετε ένα πολυσέλιδο έγγραφο, επιλέξτε Σάρωση της επόμενης σελίδας.

6 Αγγίξτε την επιλογή Αποστολή.
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Analytics
Χρησιμοποιήστε τη διαδικτυακή πύλη Analytics για να δημιουργήσετε αναφορές σχετικά με τη χρήση και τη
δραστηριότητα του εκτυπωτή.

Πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη Analytics
Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό, μεταβείτε στις Lexmark Cloud Services και κάντε ένα από τα
εξής:

• Από τον πίνακα εργαλείων, κάντε κλικ στην κάρτα Analytics.

Σημ.: Αν η κάρτα δεν είναι διαθέσιμη, προσθέστε την. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Διαχείριση
του πίνακα εργαλείων” στη σελίδα  21.

• Στην τρέχουσα διαδικτυακή πύλη, πατήστε  στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας και κάντε κλικ στην
επιλογή Analytics.

Κατανόηση αναφορών
Οι αναφορές μπορούν να περιλαμβάνουν ημερομηνίες μέχρι δύο έτη πριν από την τρέχουσα ημερομηνία.

Σημειώσεις:

• Η εκτύπωση είναι η πλευρά ενός φύλλου χαρτιού που περιέχει τόνερ.

• Η σελίδα είναι η ψηφιακή περιοχή στην οποία εκτυπώνεται περιεχόμενο.

• Το φύλλο είναι ένα φύλλο χαρτί.

Analytics 187



Επίπεδο
αναφοράς

Τύπος αναφορών Στοιχεία αναφοράς

Εταιρεία Επισκόπηση εταιρείας—
Εμφανίζει μια επισκόπηση
των δραστηριοτήτων του
εκτυπωτή της εταιρείας εντός
του καθορισμένου εύρους
ημερομηνιών.

• Σύνολο

– Εκτυπώσεις—Ο συνολικός αριθμός εκτυπώσεων που έχουν
πραγματοποιηθεί.

– Φύλλα—Ο συνολικός αριθμός φύλλων που έχουν εκτυπωθεί.

– Εκτυπωμένες εργασίες—Ο συνολικός αριθμός εκτυπωμένων
εργασιών.

– Σύνολο εργασιών στην ουρά τώρα—Ο συνολικός αριθμός
εργασιών που βρίσκονται τη δεδομένη στιγμή στην ουρά εκτύπωσης
των Lexmark Cloud Services.

• Εκτυπωμένες/Διαγραμμένες (σελίδες)—Ένα γράφημα που δείχνει
τον αριθμό των σελίδων που έχουν εκτυπωθεί και τον αριθμό των
σελίδων που έχουν διαγραφεί, με βάση τον αριθμό των σελίδων που
έχουν υποβληθεί. Οι σελίδες που έχουν διαγραφεί είτε έχουν λήξει είτε
έχουν αφαιρεθεί με μη αυτόματο τρόπο.

• Μέγεθος εργασίας (αριθμός εργασιών)—Ένα γράφημα που
εμφανίζει μια κατανομή του μεγέθους εργασίας με βάση τον αριθμό των
σελίδων που έχουν υποβληθεί για κάθε εργασία.

• Μέγεθος χαρτιού (σελίδες)—Ένα γράφημα που παρουσιάζει τον
αριθμό των σελίδων που εκτυπώνονται ανά μέγεθος χαρτιού.

• Τύπος χαρτιού (σελίδες)—Ένα γράφημα που παρουσιάζει τον αριθμό
των σελίδων που εκτυπώνονται ανά τύπο χαρτιού.

• Έγχρωμη/ασπρόμαυρη χρήση (εκτυπώσεις)—Ένα γράφημα που
εμφανίζει τον συνολικό αριθμό έγχρωμων και ασπρόμαυρων
εκτυπώσεων που έχουν πραγματοποιηθεί.

• Χρήση μονής/διπλής όψης (εκτυπώσεις)—Ένα γράφημα που
εμφανίζει τον συνολικό αριθμό εκτυπώσεων που έχουν πραγματο-
ποιηθεί ως εργασίες διπλής και μονής όψης.

• Χρήση εκτύπωσης (εκτυπώσεις)—Ένα γράφημα που εμφανίζει την
καθημερινή χρήση εκτύπωσης εντός του καθορισμένου εύρους ημερο-
μηνιών.

• Εργασίες που υποβλήθηκαν

– Μέθοδοι υποβολής (σελίδες)—Ένα γράφημα που εμφανίζει τον
αριθμό των σελίδων που έχουν υποβληθεί ανά μέθοδο υποβολής,
όπως μέσω προγράμματος περιήγησης στον ιστό, email ή κινητής
συσκευής.

– Τύπος εγγράφου (σελίδες)—Ένα γράφημα που εμφανίζει τον
αριθμό των σελίδων που έχουν υποβληθεί ανά τύπο εργασίας,
όπως κείμενο ή εικόνα.

• Πιο χρησιμοποιημένοι εκτυπωτές—Ένας πίνακας που περιλαμβάνει
τους εκτυπωτές που χρησιμοποιούνται περισσότερο. Η λίστα εμφανίζει
την τελευταία γνωστή διεύθυνση IP και το όνομα μοντέλου των
εκτυπωτών, οι οποίοι ταξινομούνται βάσει του αριθμού εκτυπώσεων
που έχουν πραγματοποιηθεί.

• Κορυφαίοι χρήστες—Ένας πίνακας που περιλαμβάνει τους χρήστες
που κάνουν τη μεγαλύτερη χρήση. Η λίστα εμφανίζει το όνομα και τη
διεύθυνση email των χρηστών, οι οποίοι ταξινομούνται με βάση τον
συνολικό αριθμό εκτυπώσεων ανά χρήστη.

Τμήμα Επισκόπηση τμήματος—
Εμφανίζει μια επισκόπηση
των δραστηριοτήτων
εκτυπωτή του επιλεγμένου
τμήματος εντός του καθορι-
σμένου εύρους ημερο-
μηνιών.

Κέντρο
κόστους

Επισκόπηση κέντρου
κόστους—Εμφανίζει μια
επισκόπηση των δραστηριο-
τήτων εκτυπωτή του επιλεγ-
μένου κέντρου κόστους
εντός του καθορισμένου
εύρους ημερομηνιών.

Πλήρης
εξαγωγή
δεδομένων

Πλήρης εξαγωγή
δεδομένων—Η λειτουργία
επιτρέπει στους χρήστες να
επιλέγουν δεδομένα ενός
μήνα ή έως 31 ημερών στο
προσαρμοσμένο εύρος
ημερομηνιών για τη
δημιουργία αναφορών.
Στέλνει ένα email με συνδέ-
σμους για τη λήψη
αναφορών με όλα τα
δεδομένα συναλλαγών σε
επίπεδο χρήστη που
καταγράφονται από το Cloud
Print Management. Το email
περιέχει συνδέσμους για τη
λήψη δύο αναφορών, μία για
υποβολή και μία για απελευ-
θέρωση.
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Επίπεδο
αναφοράς

Τύπος αναφορών Στοιχεία αναφοράς

Πλήρης
εξαγωγή
δεδομένων

Σημειώσεις:

• Το email αποστέλλεται στη
διεύθυνση email του συνδεδεμένου
χρήστη

• Το email διαθέτει πληροφορίες
όπως η εταιρεία και η διάρκεια για
την οποία δημιουργείται η αναφορά,
καθώς και ο χρόνος λήξης του
συνδέσμου.

• Για το PRINTJOBNAMES
(ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ), η έκθεση υποστη-
ρίζει ονόματα αρχείων μόνο στα
Αγγλικά. Για περισσότερες πληρο-
φορίες σχετικά με τη λήψη του
σωστού ονόματος αρχείου για άλλες
γλώσσες, ανατρέξτε στην ενότητα “Η
αναφορά δεν εμφανίζει το σωστό
όνομα αρχείου” στη σελίδα  222.

• Σύνολο

– Εκτυπώσεις—Ο συνολικός αριθμός εκτυπώσεων που
έχουν πραγματοποιηθεί.

– Φύλλα—Ο συνολικός αριθμός φύλλων που έχουν
εκτυπωθεί.

– Εκτυπωμένες εργασίες—Ο συνολικός αριθμός
εκτυπωμένων εργασιών.

– Σύνολο εργασιών στην ουρά τώρα—Ο συνολικός
αριθμός εργασιών που βρίσκονται τη δεδομένη στιγμή
στην ουρά εκτύπωσης των Lexmark Cloud Services.

• Εκτυπωμένες/Διαγραμμένες (σελίδες)—Ένα γράφημα
που δείχνει τον αριθμό των σελίδων που έχουν εκτυπωθεί
και τον αριθμό των σελίδων που έχουν διαγραφεί, με βάση
τον αριθμό των σελίδων που έχουν υποβληθεί. Οι σελίδες
που έχουν διαγραφεί είτε έχουν λήξει είτε έχουν αφαιρεθεί
με μη αυτόματο τρόπο.

• Μέγεθος εργασίας (αριθμός εργασιών)—Ένα γράφημα
που εμφανίζει μια κατανομή του μεγέθους εργασίας με
βάση τον αριθμό των σελίδων που έχουν υποβληθεί για
κάθε εργασία.

• Μέγεθος χαρτιού (σελίδες)—Ένα γράφημα που παρου-
σιάζει τον αριθμό των σελίδων που εκτυπώνονται ανά
μέγεθος χαρτιού.

• Τύπος χαρτιού (σελίδες)—Ένα γράφημα που παρου-
σιάζει τον αριθμό των σελίδων που εκτυπώνονται ανά τύπο
χαρτιού.

• Έγχρωμη/ασπρόμαυρη χρήση (εκτυπώσεις)—Ένα
γράφημα που εμφανίζει τον συνολικό αριθμό έγχρωμων
και ασπρόμαυρων εκτυπώσεων που έχουν πραγματο-
ποιηθεί.

• Χρήση μονής/διπλής όψης (εκτυπώσεις)—Ένα
γράφημα που εμφανίζει τον συνολικό αριθμό εκτυπώσεων
που έχουν πραγματοποιηθεί ως εργασίες διπλής και μονής
όψης.

• Χρήση εκτύπωσης (εκτυπώσεις)—Ένα γράφημα που
εμφανίζει την καθημερινή χρήση εκτύπωσης εντός του
καθορισμένου εύρους ημερομηνιών.

• Εργασίες που υποβλήθηκαν

– Μέθοδοι υποβολής (σελίδες)—Ένα γράφημα που
εμφανίζει τον αριθμό των σελίδων που έχουν
υποβληθεί ανά μέθοδο υποβολής, όπως μέσω
προγράμματος περιήγησης στον ιστό, email ή κινητής
συσκευής.

– Τύπος εγγράφου (σελίδες)—Ένα γράφημα που
εμφανίζει τον αριθμό των σελίδων που έχουν
υποβληθεί ανά τύπο εργασίας, όπως κείμενο ή εικόνα.

• Πιο χρησιμοποιημένοι εκτυπωτές—Ένας πίνακας που
περιλαμβάνει τους εκτυπωτές που χρησιμοποιούνται
περισσότερο. Η λίστα εμφανίζει την τελευταία γνωστή
διεύθυνση IP και το όνομα μοντέλου των εκτυπωτών, οι
οποίοι ταξινομούνται βάσει του αριθμού εκτυπώσεων που
έχουν πραγματοποιηθεί.

• Κορυφαίοι χρήστες—Ένας πίνακας που περιλαμβάνει
τους χρήστες που κάνουν τη μεγαλύτερη χρήση. Η λίστα

Χρήστης Επισκόπηση χρήστη—Εμφανίζει μια
επισκόπηση των δραστηριοτήτων
εκτυπωτή του επιλεγμένου χρήστη εντός
του καθορισμένου εύρους ημερομηνιών.
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Επίπεδο
αναφοράς

Τύπος αναφορών Στοιχεία αναφοράς

Εξαγωγή
έκδοσης
πελάτη

Εξαγωγή έκδοσης προγράμματος-
πελάτη—Πραγματοποιεί λήψη μιας
αναφοράς με τις λεπτομέρειες της τελευ-
ταίας εργασίας εκτύπωσης που υπέβαλε
κάθε χρήστης. Στην αναφορά καταγρά-
φονται μόνο εργασίες που έχουν
υποβληθεί μέσω του LPMC ή του
προγράμματος-πελάτη επέκτασης του
Google Chrome. Η αναφορά περιλαμ-
βάνει επίσης τον αριθμό έκδοσης του
προγράμματος-πελάτη που χρησιμο-
ποιήθηκε για την τελευταία υποβολή
εργασίας.

Σημ.: Εάν ένας χρήστης χρησιμοποιεί
δύο διαφορετικές εκδόσεις του ίδιου
προγράμματος-πελάτη, στην αναφορά
καταγράφεται μόνο η πιο πρόσφατη
έκδοση του προγράμματος-πελάτη.

• Σύνολο

– Εκτυπώσεις—Ο συνολικός αριθμός εκτυπώσεων που
έχουν πραγματοποιηθεί.

– Φύλλα—Ο συνολικός αριθμός φύλλων που έχουν
εκτυπωθεί.

– Εκτυπωμένες εργασίες—Ο συνολικός αριθμός
εκτυπωμένων εργασιών.

– Σύνολο εργασιών στην ουρά τώρα—Ο συνολικός
αριθμός εργασιών που βρίσκονται τη δεδομένη στιγμή
στην ουρά εκτύπωσης των Lexmark Cloud Services.

• Εκτυπωμένες/Διαγραμμένες (σελίδες)—Ένα γράφημα
που δείχνει τον αριθμό των σελίδων που έχουν εκτυπωθεί
και τον αριθμό των σελίδων που έχουν διαγραφεί, με βάση
τον αριθμό των σελίδων που έχουν υποβληθεί. Οι σελίδες
που έχουν διαγραφεί είτε έχουν λήξει είτε έχουν αφαιρεθεί
με μη αυτόματο τρόπο.

• Μέγεθος εργασίας (αριθμός εργασιών)—Ένα γράφημα
που εμφανίζει μια κατανομή του μεγέθους εργασίας με
βάση τον αριθμό των σελίδων που έχουν υποβληθεί για
κάθε εργασία.

• Μέγεθος χαρτιού (σελίδες)—Ένα γράφημα που παρου-
σιάζει τον αριθμό των σελίδων που εκτυπώνονται ανά
μέγεθος χαρτιού.

• Τύπος χαρτιού (σελίδες)—Ένα γράφημα που παρου-
σιάζει τον αριθμό των σελίδων που εκτυπώνονται ανά
τύπο χαρτιού.

• Έγχρωμη/ασπρόμαυρη χρήση (εκτυπώσεις)—Ένα
γράφημα που εμφανίζει τον συνολικό αριθμό έγχρωμων
και ασπρόμαυρων εκτυπώσεων που έχουν πραγματο-
ποιηθεί.

• Χρήση μονής/διπλής όψης (εκτυπώσεις)—Ένα
γράφημα που εμφανίζει τον συνολικό αριθμό εκτυπώσεων
που έχουν πραγματοποιηθεί ως εργασίες διπλής και μονής
όψης.

• Χρήση εκτύπωσης (εκτυπώσεις)—Ένα γράφημα που
εμφανίζει την καθημερινή χρήση εκτύπωσης εντός του
καθορισμένου εύρους ημερομηνιών.

• Εργασίες που υποβλήθηκαν

– Μέθοδοι υποβολής (σελίδες)—Ένα γράφημα που
εμφανίζει τον αριθμό των σελίδων που έχουν
υποβληθεί ανά μέθοδο υποβολής, όπως μέσω
προγράμματος περιήγησης στον ιστό, email ή κινητής
συσκευής.

– Τύπος εγγράφου (σελίδες)—Ένα γράφημα που
εμφανίζει τον αριθμό των σελίδων που έχουν
υποβληθεί ανά τύπο εργασίας, όπως κείμενο ή εικόνα.

• Πιο χρησιμοποιημένοι εκτυπωτές—Ένας πίνακας που
περιλαμβάνει τους εκτυπωτές που χρησιμοποιούνται
περισσότερο. Η λίστα εμφανίζει την τελευταία γνωστή
διεύθυνση IP και το όνομα μοντέλου των εκτυπωτών, οι
οποίοι ταξινομούνται βάσει του αριθμού εκτυπώσεων που
έχουν πραγματοποιηθεί.

• Κορυφαίοι χρήστες—Ένας πίνακας που περιλαμβάνει
τους χρήστες που κάνουν τη μεγαλύτερη χρήση. Η λίστα
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Αναφορά δείγματος επισκόπησης εταιρείας
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Αναφορά δείγματος επισκόπησης χρηστών
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Επίπεδο
αναφοράς

Τύπος αναφορών Στοιχεία αναφοράς

Εκτυπωτής Επισκόπηση εκτυπωτή—
Εμφανίζει μια επισκόπηση
της χρήσης των Lexmark
Cloud Services που εντοπί-
στηκε για τον επιλεγμένο
εκτυπωτή, με βάση το
σειριακό αριθμό του
εκτυπωτή.

• Σύνολο

– Εκτυπώσεις—Ο συνολικός αριθμός εκτυπώσεων που έχουν
πραγματοποιηθεί.

– Φύλλα—Ο συνολικός αριθμός φύλλων που έχουν εκτυπωθεί.

– Εκτυπωμένες εργασίες—Ο συνολικός αριθμός εκτυπωμένων
εργασιών.

– Χρήστες—Ο συνολικός αριθμός χρηστών που χρησιμοποιούν τον
επιλεγμένο εκτυπωτή.

• Μέγεθος εργασίας (αριθμός εργασιών)—Ένα γράφημα που εμφανίζει
μια κατανομή του μεγέθους εργασίας με βάση τον αριθμό των σελίδων
που έχουν υποβληθεί για κάθε εργασία.

• Μέγεθος χαρτιού (σελίδες)—Ένα γράφημα που παρουσιάζει τον
αριθμό των σελίδων που εκτυπώνονται ανά μέγεθος χαρτιού.

• Τύπος χαρτιού (σελίδες)—Ένα γράφημα που παρουσιάζει τον αριθμό
των σελίδων που εκτυπώνονται ανά τύπο χαρτιού.

• Έγχρωμη/ασπρόμαυρη χρήση (εκτυπώσεις)—Ένα γράφημα που
εμφανίζει τον συνολικό αριθμό έγχρωμων και ασπρόμαυρων
εκτυπώσεων που έχουν πραγματοποιηθεί.

Σημ.: Αυτή η αναφορά εμφανίζεται μόνο σε έγχρωμους εκτυπωτές.

• Χρήση μονής/διπλής όψης (εκτυπώσεις)—Ένα γράφημα που
εμφανίζει τον συνολικό αριθμό εκτυπώσεων που έχουν πραγματο-
ποιηθεί ως εργασίες διπλής και μονής όψης.

• Χρήση εκτύπωσης (εκτυπώσεις)—Ένα γράφημα που εμφανίζει την
καθημερινή χρήση εκτύπωσης εντός του καθορισμένου εύρους ημερο-
μηνιών.

• Χρήση σαρωτή (σελίδες)—Ένα γράφημα που δείχνει τον συνολικό
αριθμό των σελίδων που έχουν σαρωθεί ανά τύπο εργασίας.

Σημ.: Αυτή η αναφορά εμφανίζεται μόνο αν ο επιλεγμένος εκτυπωτής
είναι MFP.

• Κορυφαίοι χρήστες—Ένας πίνακας που περιλαμβάνει τους χρήστες
που κάνουν τη μεγαλύτερη χρήση. Η λίστα εμφανίζει το όνομα και τη
διεύθυνση email των χρηστών, οι οποίοι ταξινομούνται με βάση τον
συνολικό αριθμό εκτυπώσεων ανά χρήστη.

• Κορυφαία κέντρα κόστους—Ένας πίνακας που περιλαμβάνει τα
κέντρα κόστους που κάνουν τη μεγαλύτερη χρήση.

• Κορυφαία τμήματα—Ένας πίνακας που περιλαμβάνει τα τμήματα που
κάνουν τη μεγαλύτερη χρήση.

Ιστορικό εργασιών
εκτύπωσης—Εμφανίζει τις
εργασίες εκτύπωσης του
επιλεγμένου εκτυπωτή.

Ένας πίνακας που περιλαμβάνει όλες τις εργασίες εκτύπωσης του επιλεγ-
μένου εκτυπωτή. Η λίστα περιλαμβάνει επίσης τις λεπτομέρειες ανά εργασία
εκτύπωσης, όπως την ώρα απελευθέρωσης, τις αποτυπώσεις, το πλήθος
των σελίδων, τον χρήστη, τη διεύθυνση email, το τμήμα και το κέντρο
κόστους στο οποίο ανήκει ο χρήστης.

Ιστορικό αναλώσιμων
εκτυπωτή—Εμφανίζει τα
αναλώσιμα του εκτυπωτή
που χρησιμοποιούνται.

Ένας πίνακας που περιλαμβάνει τα αναλώσιμα που χρησιμοποιούνται στον
επιλεγμένο εκτυπωτή ενώ είχε εγγραφεί στις Lexmark Cloud Services.
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Επίπεδο
αναφοράς

Τύπος αναφορών Στοιχεία αναφοράς

Εκτυπωτής Στατιστικά στοιχεία
υλικολογισμικού—
Εμφανίζει πληροφορίες
για το πλήθος σελίδων σε
όλη τη διάρκεια ζωής του
εκτυπωτή και το επίπεδο
αναλωσίμων τόνερ για
τον επιλεγμένο εκτυπωτή.

• Σύνολο

– Εμφανίσεις—Το συνολικό Πλήθος σελίδων σε όλη τη διάρκεια ζωής
του επιλεγμένου εκτυπωτή εντός του καθορισμένου εύρους ημερο-
μηνιών.

– Πλήθος εμφανίσεων σε όλη τη διάρκεια ζωής μέχρι σήμερα—Η
πιο πρόσφατη καταμέτρηση Πλήθους σελίδων σε όλη τη διάρκεια ζωής
του επιλεγμένου εκτυπωτή.

• Έγχρωμη/ασπρόμαυρη χρήση (εκτυπώσεις)—Ένα γράφημα που
εμφανίζει τον συνολικό αριθμό έγχρωμων και ασπρόμαυρων εκτυπώσεων
που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του καθορισμένου εύρους ημερο-
μηνιών.

• Επίπεδα κάλυψης—Ένα γράφημα που παρουσιάζει τα επίπεδα χρήσης
των έγχρωμων εκτυπώσεων. Η ποσότητα έγχρωμου τόνερ στη σελίδα
καθορίζει αν η σελίδα κατατάσσεται στο επίπεδο Έγχρωμη εκτύπωση
επισημάνσεων, στο επίπεδο Έγχρωμη εκτύπωση επιχειρηματικών
εγγράφων ή στο επίπεδο Έγχρωμη εκτύπωση γραφικών.

Σημ.: Αυτή η αναφορά εμφανίζεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα
εκτυπωτών.

• Πλήθος εμφανίσεων σε όλη τη διάρκεια ζωής μέχρι σήμερα—Ένα
γράφημα που δείχνει το αυξανόμενο Πλήθος σελίδων σε όλη τη διάρκεια
ζωής εντός του καθορισμένου εύρους ημερομηνιών.

• Χρήση κασέτας—Ένα γράφημα που εμφανίζει τη χρήση κασέτας εντός
του καθορισμένου εύρους ημερομηνιών.
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Επίπεδο
αναφοράς

Τύπος αναφορών Στοιχεία αναφοράς

Εταιρεία,
Κέντρο
κόστους,
Τμήμα

Ανάλυση χρήσης—Εμφανίζει
μια λεπτομερή αναφορά για τη
χρήση του εκτυπωτή από την
εταιρεία ή το τμήμα εντός του
καθορισμένου εύρους ημερο-
μηνιών. Αυτή η έκθεση
εμφανίζει επίσης ορισμένα
αναλυτικά στοιχεία για τη χρήση
του στόλου, όπως δυνητική
εξοικονόμηση και περιβαλλο-
ντικός αντίκτυπος.

• Σύνολο

– Αριθμός ενεργών χρηστών—Ο συνολικός αριθμός των
χρηστών που έχουν πραγματοποιήσει εκτύπωση ή σάρωση.

– Αριθμός ενεργών εκτυπωτών—Ο συνολικός αριθμός των
εκτυπωτών που χρησιμοποιούνται για εκτύπωση ή σάρωση.

– Εκτυπώσεις—Ο συνολικός αριθμός εκτυπώσεων που έχουν
πραγματοποιηθεί.

– Φύλλα—Ο συνολικός αριθμός φύλλων που έχουν εκτυπωθεί.

– Αριθμός εκτυπωμένων εργασιών—Ο συνολικός αριθμός
εκτυπωμένων εργασιών.

• Εκτυπωμένες/Διαγραμμένες (σελίδες)—Ένα γράφημα που
δείχνει τον αριθμό των σελίδων που έχουν εκτυπωθεί και τον αριθμό
των σελίδων που έχουν διαγραφεί, με βάση τον αριθμό των σελίδων
που έχουν υποβληθεί. Οι σελίδες που έχουν διαγραφεί είτε έχουν
λήξει είτε έχουν αφαιρεθεί με μη αυτόματο τρόπο.

• Μέγεθος εργασίας (αριθμός εργασιών)—Ένα γράφημα που
εμφανίζει μια κατανομή του μεγέθους εργασίας με βάση τον αριθμό
των σελίδων που έχουν υποβληθεί για κάθε εργασία.

• Μέθοδοι υποβολής (εργασίες)—Ένα γράφημα που δείχνει τον
αριθμό των εργασιών που έχουν υποβληθεί ανά μέθοδο υποβολής,
όπως μέσω προγράμματος περιήγησης στο web, ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή κινητής συσκευής.

• Μέθοδοι υποβολής (σελίδες)—Ένα γράφημα που εμφανίζει τον
αριθμό των σελίδων που έχουν υποβληθεί ανά μέθοδο υποβολής,
όπως μέσω προγράμματος περιήγησης στον ιστό, email ή κινητής
συσκευής.

• Χρήση διπλής όψης

– Εκτυπωτές μονής/διπλής όψης—Ένα γράφημα που δείχνει
τον αριθμό των εκτυπωτών που διαθέτουν δυνατότητα
εκτύπωσης διπλής όψης, καθώς και τον αριθμό των εκτυπωτών
που μπορούν να πραγματοποιήσουν μόνο εκτύπωση μονής
όψης.

– Εκτυπώσεις σε εκτυπωτές μονής/διπλής όψης—Ένα
γράφημα που δείχνει τον αριθμό των εκτυπωτών που διαθέτουν
δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης, καθώς και τον αριθμό των
εκτυπωτών που μπορούν να πραγματοποιήσουν μόνο
εκτύπωση μονής όψης.

– Χρήση μονής/διπλής όψης (εκτυπώσεις)—Ένα γράφημα
που εμφανίζει τον συνολικό αριθμό εκτυπώσεων που έχουν
πραγματοποιηθεί ως εργασίες διπλής και μονής όψης.

– Δυνητική εξοικονόμηση—Ο αριθμός των φύλλων χαρτιού που
θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν εάν όλες οι εργασίες εκτυπώ-
νονταν ως εργασίες διπλής όψης.

• Χρήση χρώματος

– Έγχρωμοι/ασπρόμαυροι εκτυπωτές—Ένα γράφημα που
δείχνει τον αριθμό των έγχρωμων εκτυπωτών και τον αριθμό των
ασπρόμαυρων εκτυπωτών που έχουν εκτελέσει εργασίες
εκτύπωσης ή σάρωσης.

– Εκτυπώσεις σε μονόχρωμους/πολύχρωμους εκτυπωτές—
Ένα γράφημα που δείχνει τον αριθμό των εκτυπώσεων που
έχουν πραγματοποιηθεί σε έγχρωμους και ασπρόμαυρους
εκτυπωτές.

– Έγχρωμη/ασπρόμαυρη χρήση (εκτυπώσεις)—Ένα
γράφημα που εμφανίζει τον συνολικό αριθμό έγχρωμων και
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Επίπεδο
αναφοράς

Τύπος αναφορών Στοιχεία αναφοράς

Εταιρεία,
Κέντρο
κόστους,
Τμήμα

Ανάλυση χρήσης—Εμφανίζει
μια λεπτομερή αναφορά για τη
χρήση του εκτυπωτή από την
εταιρεία ή το τμήμα εντός του
καθορισμένου εύρους ημερο-
μηνιών. Αυτή η έκθεση
εμφανίζει επίσης ορισμένα
αναλυτικά στοιχεία για τη χρήση
του στόλου, όπως δυνητική
εξοικονόμηση και περιβαλλο-
ντικός αντίκτυπος.

• Κορυφαίοι χρήστες—Ένας πίνακας που περιλαμβάνει τους
χρήστες που κάνουν τη μεγαλύτερη χρήση. Η λίστα εμφανίζει το
όνομα και τη διεύθυνση email των χρηστών, οι οποίοι ταξινομούνται
με βάση τον συνολικό αριθμό εκτυπώσεων ανά χρήστη.

• Πιο χρησιμοποιημένοι εκτυπωτές—Ένας πίνακας που περιλαμ-
βάνει τους εκτυπωτές που χρησιμοποιούνται περισσότερο. Η λίστα
εμφανίζει την τελευταία γνωστή διεύθυνση IP και το όνομα μοντέλου
των εκτυπωτών, οι οποίοι ταξινομούνται βάσει του αριθμού
εκτυπώσεων που έχουν πραγματοποιηθεί.

• Λιγότερο χρησιμοποιημένοι εκτυπωτές—Ένας πίνακας που
περιλαμβάνει τους εκτυπωτές που χρησιμοποιούνται λιγότερο. Η
λίστα εμφανίζει την τελευταία γνωστή διεύθυνση IP και το όνομα
μοντέλου των εκτυπωτών, οι οποίοι ταξινομούνται βάσει του
αριθμού εκτυπώσεων που έχουν πραγματοποιηθεί.

• Περιβαλλοντικός αντίκτυπος—Ο υπολογισμένος περιβαλλο-
ντικός αντίκτυπος με βάση τον όγκο εκτύπωσης που πραγματο-
ποιήθηκε. Αυτός ο υπολογισμός χρησιμοποιεί το εργαλείο
Environmental Paper Network Paper Calculator, έκδοση 3.2.1. Για
περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διαδικτυακή τοποθεσία
"Environmental Paper Network".

Analytics 197



Αναφορά δείγματος ανάλυσης χρήσης

Analytics 198



Επίπεδο
αναφοράς

Τύπος αναφορών Στοιχεία αναφοράς

Εταιρεία,
Κέντρο
κόστους,
Τμήμα,
Χρήστης

Δραστηριότητα εκτυπωτή—
Εμφανίζει τη σύνοψη των
δραστηριοτήτων εκτύπωσης
και σάρωσης όλων των
εκτυπωτών της εταιρείας, του
τμήματος ή του χρήστη.

Δραστηριότητα εκτύπωσης—Ένας πίνακας που περιλαμβάνει τους
εκτυπωτές και εμφανίζει την τελευταία γνωστή διεύθυνση IP τους, το
όνομα μοντέλου και το σειριακό αριθμό τους. Η λίστα αναφέρει επίσης
το συνολικό αριθμό των εκτυπώσεων που πραγματοποιήθηκαν και την
ανάλυση των πηγών των εκτυπώσεων.

Δραστηριότητα σάρωσης—Ένας πίνακας που περιλαμβάνει τους
εκτυπωτές και εμφανίζει την τελευταία γνωστή διεύθυνση IP τους, το
όνομα μοντέλου και το σειριακό αριθμό τους. Στη λίστα εμφανίζεται
επίσης ο συνολικός αριθμός των σαρωμένων σελίδων.

Εταιρεία,
Κέντρο
κόστους,
Τμήμα,
Χρήστης

Λεπτομέρειες δραστηριό-
τητας εκτυπωτή—Εμφανίζει
μια λεπτομερή αναφορά
Δραστηριότητας εκτυπωτή. Η
λίστα περιλαμβάνει όλες τις
εργασίες και περισσότερες
πληροφορίες για κάθε εργασία.

Δραστηριότητα εκτύπωσης—Ένας πίνακας που περιλαμβάνει όλες
τις εργασίες εκτύπωσης και εμφανίζει τις πληροφορίες κατόχου, τη
χρονική σήμανση, τον τύπο εργασίας και πληροφορίες για τον εκτυπωτή.
Η λίστα αναφέρει επίσης τον αριθμό των εκτυπώσεων που πραγματο-
ποιήθηκαν σε κάθε εργασία εκτύπωσης, με μια ανάλυση των πηγών των
εκτυπώσεων.

Δραστηριότητα σάρωσης—Ένας πίνακας που περιλαμβάνει όλες τις
εργασίες εκτύπωσης και παρουσιάζει τις πληροφορίες κατόχου, τη
χρονική σήμανση, τον τύπο των εργασιών και πληροφορίες για τον
εκτυπωτή. Στη λίστα εμφανίζεται επίσης ο αριθμός των σαρωμένων
σελίδων.

Εταιρεία,
Κέντρο
κόστους,
Τμήμα

Χρήση χρηστών—Εμφανίζει
τη χρήση των λειτουργιών
εκτύπωσης από όλους τους
χρήστες στην εταιρεία, το τμήμα
ή το κέντρο κόστους.

• Χρήση μονής/διπλής όψης (εκτυπώσεις)—Ένα γράφημα που
εμφανίζει τον συνολικό αριθμό εκτυπώσεων που έχουν πραγματο-
ποιηθεί ως εργασίες διπλής και μονής όψης.

• Έγχρωμη/ασπρόμαυρη χρήση (εκτυπώσεις)—Ένα γράφημα
που δείχνει το συνολικό αριθμό έγχρωμων εκτυπώσεων και το
συνολικό αριθμό ασπρόμαυρων εκτυπώσεων που έχουν πραγματο-
ποιηθεί.

• Δραστηριότητα εκτύπωσης—Ένας πίνακας που περιλαμβάνει
όλους τους χρήστες στην εταιρεία, το τμήμα ή το κέντρο κόστους,
καθώς και τον αριθμό των εκτυπώσεων ανά χρήστη.

Εταιρεία Χρήση πελάτη—Εμφανίζει τη
χρήση εκτύπωσης από όλες τις
θυγατρικές εταιρείες.

Σημ.: Αυτός ο τύπος
αναφοράς είναι διαθέσιμος
μόνο σε διαχειριστές συνερ-
γατών.

• Χρήση μονής/διπλής όψης (εκτυπώσεις)—Ένα γράφημα που
εμφανίζει τον συνολικό αριθμό εκτυπώσεων που έχουν πραγματο-
ποιηθεί ως εργασίες διπλής και μονής όψης.

• Έγχρωμη/ασπρόμαυρη χρήση (εκτυπώσεις)—Ένα γράφημα
που εμφανίζει τον συνολικό αριθμό έγχρωμων και ασπρόμαυρων
εκτυπώσεων που έχουν πραγματοποιηθεί.

• Δραστηριότητα εκτύπωσης—Ένας πίνακας που περιλαμβάνει
όλες τις θυγατρικές εταιρείες και εμφανίζει το συνολικό αριθμό
εκτυπώσεων που πραγματοποιεί κάθε θυγατρική εταιρεία.

Εταιρεία Χρήση τμήματος—Εμφανίζει
τη χρήση εκτύπωσης ανά
τμήμα.

• Χρήση μονής/διπλής όψης (εκτυπώσεις)—Ένα γράφημα που
εμφανίζει τον συνολικό αριθμό εκτυπώσεων που έχουν πραγματο-
ποιηθεί ως εργασίες διπλής και μονής όψης.

• Έγχρωμη/ασπρόμαυρη χρήση (εκτυπώσεις)—Ένα γράφημα
που εμφανίζει τον συνολικό αριθμό έγχρωμων και ασπρόμαυρων
εκτυπώσεων που έχουν πραγματοποιηθεί.

• Δραστηριότητα εκτύπωσης—Ένας πίνακας που περιλαμβάνει όλα
τα τμήματα της εταιρείας και εμφανίζει το συνολικό αριθμό
εκτυπώσεων που πραγματοποιεί κάθε τμήμα.

Analytics 199



Επίπεδο
αναφοράς

Τύπος αναφορών Στοιχεία αναφοράς

Εταιρεία Χρήση κέντρου κόστους—
Εμφανίζει τη χρήση εκτύπωσης
ανά κέντρο κόστους.

• Χρήση μονής/διπλής όψης (εκτυπώσεις)—Ένα γράφημα που
εμφανίζει τον συνολικό αριθμό εκτυπώσεων που έχουν πραγματο-
ποιηθεί ως εργασίες διπλής και μονής όψης.

• Έγχρωμη/ασπρόμαυρη χρήση (εκτυπώσεις)—Ένα γράφημα
που εμφανίζει τον συνολικό αριθμό έγχρωμων και ασπρόμαυρων
εκτυπώσεων που έχουν πραγματοποιηθεί.

• Δραστηριότητα εκτύπωσης—Ένας πίνακας που περιλαμβάνει όλα
τα κέντρα κόστους της εταιρείας και εμφανίζει το συνολικό αριθμό
εκτυπώσεων που πραγματοποιεί κάθε κέντρο κόστους.

Εταιρεία Λεπτομέρειες χρήσης
πελάτη—Εμφανίζει μια
λεπτομερή αναφορά Χρήσης
από τον πελάτη, που περιέχει
τις δραστηριότητες εκτύπωσης
και σάρωσης.

Σημ.: Αυτός ο τύπος
αναφοράς είναι διαθέσιμος
μόνο σε διαχειριστές συνερ-
γατών.

Δραστηριότητα εκτύπωσης—Ένας πίνακας που περιλαμβάνει όλες
τις θυγατρικές εταιρείες και εμφανίζει το συνολικό αριθμό εκτυπώσεων
που πραγματοποιεί κάθε θυγατρική εταιρεία.

Δραστηριότητα σάρωσης—Ένας πίνακας που περιλαμβάνει όλες τις
θυγατρικές εταιρείες και παρουσιάζει τον συνολικό αριθμό σαρωμένων
σελίδων ανά θυγατρική εταιρεία.

Εταιρεία Λεπτομέρειες χρήσης
τμήματος—Εμφανίζει μια
λεπτομερή αναφορά Χρήσης
από το τμήμα, που περιέχει τις
δραστηριότητες εκτύπωσης και
σάρωσης.

Δραστηριότητα εκτύπωσης—Ένας πίνακας που περιλαμβάνει όλα τα
τμήματα της εταιρείας και εμφανίζει το συνολικό αριθμό εκτυπώσεων
που πραγματοποιεί κάθε τμήμα.

Δραστηριότητα σάρωσης—Ένας πίνακας που περιλαμβάνει όλα τα
τμήματα της εταιρείας και παρουσιάζει τον συνολικό αριθμό σαρωμένων
σελίδων ανά τμήμα.

Εταιρεία Λεπτομέρειες χρήσης
κέντρου κόστους—Εμφανίζει
μια λεπτομερή αναφορά
Χρήσης από το κέντρο
κόστους, που περιέχει τις
δραστηριότητες εκτύπωσης και
σάρωσης.

Δραστηριότητα εκτύπωσης—Ένας πίνακας που περιλαμβάνει όλα τα
κέντρα κόστους της εταιρείας και εμφανίζει το συνολικό αριθμό
εκτυπώσεων που πραγματοποιεί κάθε κέντρο κόστους.

Δραστηριότητα σάρωσης—Ένας πίνακας που περιλαμβάνει όλα τα
κέντρα κόστους στην εταιρεία και παρουσιάζει τον συνολικό αριθμό
σαρωμένων σελίδων ανά κέντρο κόστους.

Εταιρεία Λεπτομέρειες υλικού του
εκτυπωτή—Εμφανίζει τα
στατιστικά υλικού για όλους
τους εκτυπωτές της εταιρείας.

Ένας πίνακας που περιέχει όλους τους εκτυπωτές στην εταιρεία. Η λίστα
περιλαμβάνει σειριακούς αριθμούς, διευθύνσεις IP, ονόματα μοντέλων,
ετικέτες συσκευής και αριθμούς σελίδων.

Εταιρεία Λεπτομέρειες υλικού του
εκτυπωτή πελατών—
Εμφανίζει τα στατιστικά υλικού
για όλους τους εκτυπωτές σε
όλες τις θυγατρικές εταιρείες.

Σημ.: Η αναφορά αυτή είναι
διαθέσιμη μόνο για τους
διαχειριστές των συνεργατών
όταν η εταιρεία-συνεργάτης
είναι επιλεγμένη.

Ένας πίνακας που περιέχει όλους τους εκτυπωτές σε όλες τις θυγατρικές
εταιρείες. Η λίστα περιλαμβάνει τα ονόματα των εταιρειών, σειριακούς
αριθμούς, διευθύνσεις IP, ονόματα μοντέλων, ετικέτες συσκευής και
αριθμούς σελίδων.
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Επίπεδο
αναφοράς

Τύπος αναφορών Στοιχεία αναφοράς

Εταιρεία Χρήστες Ένας πίνακας που περιλαμβάνει όλους τους χρήστες της εταιρείας που
ορίζονται στη διαδικτυακή πύλη Account Management και ήταν υπαρκτοί
κατά το επιλεγμένο εύρος ημερομηνιών της αναφοράς. Η λίστα περιλαμ-
βάνει τις πληροφορίες μέλους για τα τμήματα και τα κέντρα κόστους,
συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας που προστέθηκαν ή καταργή-
θηκαν από τα τμήματα ή τα κέντρα κόστους.

Εταιρεία,
Κέντρο
κόστους,
Τμήμα,
Χρήστης

Λεπτομερής δραστηριότητα
υποβληθεισών εργασιών—
Εμφανίζει όλες τις εργασίες που
υποβλήθηκαν στο Lexmark
Cloud Services για αποδέ-
σμευση εκτυπώσεων από την
εταιρεία, το τμήμα ή τον χρήστη
που έχει επιλεγεί.

Ένας πίνακας που περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα που υποβλήθηκαν
για Print Release και τα στοιχεία χρήστη για το συγκεκριμένο έγγραφο.

Χρήστης Ιστορικό εργασιών
εκτύπωσης—Εμφανίζει όλες
τις εργασίες εκτύπωσης του
επιλεγμένου χρήστη.

Ένας πίνακας που περιλαμβάνει όλες τις εργασίες εκτύπωσης του
επιλεγμένου χρήστη. Η λίστα εμφανίζει επίσης τον αριθμό των σελίδων
και εκτυπώσεων της εργασίας, τις ιδιότητες της εργασίας και τον
εκτυπωτή που χρησιμοποιήθηκε.

Δημιουργία αναφορών
1 Από τη διαδικτυακή πύλη Analytics, επιλέξτε ένα επίπεδο αναφοράς.

Σημειώσεις:

• Οι επιλογές Επιπέδου αναφοράς ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το ρόλο σας.

• Ο Διαχειριστής συνεργατών και ο Fleet Management Reporting Analyst μπορούν να επιλέγουν
στοιχεία από τη λίστα των εταιρειών των πελατών και να δημιουργούν αναφορές σε επίπεδο
εταιρείας.

• Ο Διαχειριστής εταιρειών και ο Print Release Management Reporting Analyst μπορούν να επιλέγουν
ένα συγκεκριμένο χρήστη, κέντρο κόστους ή τμήμα μέσα στην εταιρεία. Επίσης, μπορεί να
δημιουργήσει τις αντίστοιχες αναφορές χρήσης. Αυτές οι επιλογές ισχύουν επίσης και για το ρόλο
του διαχειριστή Print Release Management Administrator.

• Ένας χρήστης μπορεί να δημιουργεί μόνο τις δικές του αναφορές χρήσης.

2 Κάντε ένα από τα εξής:

• Για τα επίπεδα αναφοράς Χρήστης, Κέντρο κόστους, Τμήμα ή Εκτυπωτής, κάντε τα εξής:
α Πληκτρολογήστε το όνομα του χρήστη, του κέντρου κόστους, του τμήματος ή τον αριθμό σειράς του

εκτυπωτή.
β Επιλέξτε τύπο αναφοράς.

γ Επιλέξτε εύρος ημερομηνιών.

• Για το επίπεδο αναφοράς Εταιρείας, επιλέξτε τύπο αναφοράς και εύρος ημερομηνιών.

Σημ.: Για να εμφανίσετε τους χρήστες που έχουν διαγραφεί από την εταιρεία, το κέντρο κόστους ή το
τμήμα, επιλέξτε Εμφάνιση διαγραμμένων χρηστών.

3 Επιλέξτε Δημιουργία αναφοράς.

Σημ.: Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε αναφορές χρησιμοποιώντας τις κάρτες αναφοράς από τον πίνακα
εργαλείων.
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Εξαγωγή αναφορών
1 Κάντε ένα από τα εξής:

• Δημιουργήστε μια αναφορά από τη διαδικτυακή πύλη Analytics.

• Από τον πίνακα εργαλείων, κάντε κλικ σε μια κάρτα.

2 Κάντε κλικ στο  στην επάνω δεξιά γωνία του πίνακα που θέλετε να εξαγάγετε.

Σημειώσεις:

• Η αναφορά αποθηκεύεται σε αρχείο CSV.

• Για να εκτυπώσετε τις αναφορές με μορφοποιημένη διάταξη, κάντε κλικ στο .
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Πύλη Translation Assistant

Κατανόηση της Πύλης Translation Assistant
Η Πύλη Translation Assistant είναι μια συνδρομητική υπηρεσία που προσφέρεται από τις Lexmark Cloud
Services. Αυτή η λύση σας επιτρέπει να μεταφορτώνετε ένα αρχείο σε μια γλώσσα-πηγή και να το μεταφράζετε
σε μια γλώσσα-στόχο. Στη συνέχεια, μπορείτε να κατεβάσετε ή να στείλετε με email το μεταφρασμένο αρχείο.

Σημ.: Η Lexmark προσφέρει επίσης την εφαρμογή eSF Translation Assistant. Αυτή η εφαρμογή σας
επιτρέπει να σαρώνετε ένα έγγραφο σε μια γλώσσα-πηγή και να το μεταφράζετε σε μια γλώσσα-στόχο. Στη
συνέχεια, μπορείτε να εκτυπώσετε ή να στείλετε με email το μεταφρασμένο έγγραφο. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό διαχειριστή Translation Assistant.

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων-πηγή
• PDF

• CSV

• HTML, HTM

• XLF

• MARKDOWN, MDOWN, MKDN, MD, MKD, MDWN, MDTXT, MDTEXT, RMD

• XLSX, XLS

• PPTX, PPT

• DOCX, DOC

• ΕΚΚ

• ODP

• ODS

• RTF

• TSV, TAB

• TXT

Σημειώσεις:

• Ορισμένες μορφές αρχείων ενδέχεται να μετατραπούν κατά τη μετάφραση.

• Το μέγιστο μέγεθος αρχείου-πηγή είναι 40MB.

Υποστηριζόμενες γλώσσες-πηγή και γλώσσες-στόχος

Αφρικάανς Ολλανδικά Ινουκτιτούτ (λατινικό
αλφάβητο)

Κυριλλικά Μογγολικά Ισπανικά

Αλβανικά Αγγλικά Ιρλανδικά Παραδοσιακά
Μογγολικά

Σουαχίλι

Αμχαρικά Εσθονικά Ιταλικά Βιρμανικά Σουηδικά

Αραβικά Φίτζι Ιαπωνικά Νεπαλικά Ταϊτιανά

Αρμενικά Φιλιππινέζικα Κανάντα Νορβηγικά Ταμίλ

Ασσαμικά Φιλανδικά Καζακικά Όντια Ταταρικά
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Αζερικά Γαλλικά Χμερ Παστό Τελούγκου

Μπενγκάλι Γαλλικά Καναδά Κορεατικά Περσικά Ταϊλανδικά

Μπασκίρ Γεωργιανά Κεντροκουρδικά Πολωνικά Θιβετιανά

Βοσνιακά (λατινικό
αλφάβητο)

Γερμανικά Βορειοκουρδικά Πορτογαλικά Βραζιλίας Τιγκρινιακά

Βουλγαρικά Ελληνικά Κιργιζικά Πορτογαλικά Τόνγκα

Παραδοσιακά Καντονεζικά Γκουτζαράτι Λάο Παντζάμπι Τουρκικά

Καταλανικά Κρεολικά Αϊτής Λετονικά Οτόμι Κερέταρο Τουρκμενικά

Παραδοσιακά Κινεζικά Εβραϊκά Λιθουανικά Ρουμανικά Ουκρανικά

Απλοποιημένα Κινεζικά Χίντι Βορειομακεδονικά Ρωσικά Άνω Σοραβικά

Παραδοσιακά Κινεζικά Χμονγκ Ντο Μαλγασικά Σαμόα Ούρντου

Κροατικά Ουγγρικά Μαλαισιανά Κυριλλικά Σερβικά Ουιγουρικά

Τσεχικά Ισλανδικά Μαλαγιαλάμ Σερβικά (λατινικό
αλφάβητο)

Ουζμπεκικά (λατινικό
αλφάβητο)

Δανικά Ινδονησιακά Μαλτεζικά Σλοβακικά Βιετναμικά

Νταρί Ινουινάκτουν Μαορί Σλοβενικά Ουαλικά

Ντιβέχι Ινούκτιτουτ Μαράτι Σομαλικά Μάγια Γιουκατάν

Υποστηριζόμενες γλώσσες-στόχος με αυτόματο εντοπισμό
Η Πύλη Translation Assistant μπορεί να εντοπίσει αυτόματα τις παρακάτω γλώσσες στα έγγραφα-πηγή που
μεταφορτώνετε:

Αφρικάανς Ντιβέχι Χίντι Λετονικά Ρουμανικά Τουρκικά

Αλβανικά Ολλανδικά Ουγγρικά Λιθουανικά Ρωσικά Ουκρανικά

Αμχαρικά Αγγλικά Ισλανδικά Βορειομακεδονικά Κυριλλικά Σερβικά Ούρντου

Αραβικά Εσθονικά Ινδονησιακά Μαλαισιανά Σερβικά (λατινικό
αλφάβητο)

Ουζμπεκικά
(λατινικό
αλφάβητο)

Αρμενικά Φιλανδικά Ινούκτιτουτ Μαλτεζικά Σλοβακικά Βιετναμικά

Βουλγαρικά Γαλλικά Ιρλανδικά Παραδοσιακά
Μογγολικά

Σλοβενικά Ουαλικά

Καταλανικά Γεωργιανά Italian (Ιταλικά) Βιρμανικά Σομαλικά Μάγια Γιουκατάν

Απλοποιημένα
Κινεζικά

Γερμανικά Ιαπωνικά Νορβηγικά Ισπανικά

Παραδοσιακά Κινεζικά Ελληνικά Χμερ Παστό Σουαχίλι

Κροατικά Γκουτζαράτι Κορεατικά Περσικά Σουηδικά

Τσεχικά Κρεολικά Αϊτής Κεντροκουρδικά Πολωνικά Ταϊτιανά

Δανικά Εβραϊκά Λάο Πορτογαλικά
Βραζιλίας

Ταϊλανδικά
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Χρήση της Πύλης Translation Assistant
Σημ.: Η Πύλη Translation Assistant είναι διαθέσιμη μόνο σε χρήστες με τον ρόλο χρήστη Translation
Assistant σε μια εταιρεία που έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί το Translation Assistant.

1 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό, μεταβείτε στις Lexmark Cloud Services και κάντε ένα από
τα εξής:

• Από τον πίνακα εργαλείων των Lexmark Cloud Services, κάντε κλικ στην κάρτα Translation Assistant.

Σημ.: Η κάρτα Translation Assistant εμφανίζεται στον πίνακα εργαλείων από προεπιλογή για τους
νέους χρήστες. Αν η κάρτα δεν είναι διαθέσιμη στον πίνακα εργαλείων, στη συνέχεια προσθέστε την
κάρτα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Διαχείριση του πίνακα εργαλείων”
στη σελίδα  21.

• Στην τρέχουσα διαδικτυακή πύλη, πατήστε  στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας και κάντε κλικ στην
επιλογή Translation Assistant.

2 Αποδεχτείτε τους όρους χρήσης.

Σημ.: Πρέπει να αποδέχεστε τους όρους χρήσης κάθε φορά που συνδέεστε στην Πύλη Translation
Assistant.

3 Μεταφορτώστε ένα έγγραφο-πηγή.

Σημ.: Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων-πηγή” στη σελίδα  203.

4 Επιλέξτε τη γλώσσα-πηγή του εγγράφου-πηγή.

Σημ.: Το Translation Assistant εντοπίζει αυτόματα από προεπιλογή τη γλώσσα-πηγή. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε “Υποστηριζόμενες γλώσσες-στόχος με αυτόματο εντοπισμό” στη σελίδα  204.

5 Επιλέξτε μια γλώσσα-στόχο.

6 Επιλέξτε πώς θέλετε να λάβετε το έγγραφο.

• Για να αποθηκεύσετε το έγγραφο στον τοπικό σας φάκελο, κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη.

• Για να στείλετε το έγγραφο στη διεύθυνση email που έχετε καταχωρίσει για τις Lexmark Cloud Services,
κάντε κλικ στην επιλογή Email.

Σημ.: Ορισμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιορίζουν το μέγεθος του συνημμένου
αρχείου. Αν το μέγεθος αρχείου του εγγράφου υπερβαίνει τα 10 MB, συνιστάται να το κατεβάσετε.

7 Κάντε κλικ στην επιλογή Μετάφραση αρχείου και περιμένετε να ολοκληρωθεί η μετάφραση.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αντιμετώπιση προβλημάτων Account Management

Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη Account
Management
Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Βεβαιωθείτε ότι οι ρόλοι χρηστών είναι εκχωρημένοι κατάλληλα

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του οργανισμού.

Επικοινωνήστε με το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών της Lexmark

Ερώτηση στο χρήστη για εκ νέου καταχώριση κάρτας
Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Βεβαιωθείτε ότι το αναγνωριστικό του σήματος στη διαδικτυακή πύλη Account Management έχει

πληκτρολογηθεί σωστά

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Διαχείριση καρτών” στη σελίδα  85.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε πληκτρολογήσει σωστά τη διεύθυνση email

Στη διεύθυνση email γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ανάγνωσης καρτών έχει διαμορφωθεί ώστε να διαβάζει σωστά τους

χαρακτήρες

Η συσκευή ανάγνωσης καρτών πρέπει να είναι σε θέση να διαβάζει δεκαεξαδικές ή δεκαδικές τιμές. Η
συσκευή ανάγνωσης καρτών που είναι εγκατεστημένη στον εκτυπωτή μπορεί να διαμορφωθεί με οριοθέτη
αρχής ή οριοθέτη τέλους, ή να ρυθμιστεί για την κατάργηση χαρακτήρων. Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής ανάγνωσης καρτών.

Βεβαιωθείτε ότι έχουν καταχωριστεί τα νέα σήματα

Δεν είναι δυνατή η εύρεση κάρτας με τη χρήση του πλαισίου
αναζήτησης κάρτας

Φροντίστε να πληκτρολογήσετε την πλήρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το

αναγνωριστικό κάρτας
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Αντιμετώπιση προβλημάτων Fleet Management

Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη Fleet
Management
Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Βεβαιωθείτε ότι οι ρόλοι χρηστών είναι εκχωρημένοι κατάλληλα

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του οργανισμού.

Επικοινωνήστε με το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών της Lexmark

Ο εκτυπωτής δεν έχει εγγραφεί
Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι σε κατάσταση ετοιμότητας

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “λίστα ελέγχων ετοιμότητας για ανάπτυξη” στη σελίδα  26.

Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος ελέγχου ταυτότητας που ορίστηκε κατά την εγγραφή ταιριάζει με τον τύπο

ελέγχου ταυτότητας που έχει ρυθμιστεί στον εκτυπωτή

Ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών ενδέχεται να έχουν διαφορετικές διαμορφώσεις διαπιστευτηρίων ελέγχου
ταυτότητας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Ενημέρωση διαπιστευτηρίων πρόσβασης της
εφαρμογής διαμεσολάβησης” στη σελίδα  129.

Η εγγραφή του εκτυπωτή αποτυγχάνει
Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) είναι ενεργοποιημένη και

ότι επιτρέπεται η αυτόματη διαμόρφωση της ρύθμισης Domain Name System (DNS)

Στον Embedded Web Server, κάντε κλικ στις επιλογές Ρυθμίσεις > Δίκτυο/θύρες > Ethernet και, στη
συνέχεια, επιλέξτε στην ενότητα ΙPv4 τα στοιχείο Ενεργοποίηση DHCP.
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Εάν χρησιμοποιείτε στατική διεύθυνση IP, φροντίστε να ορίσετε τη στατική διεύθυνση IP μόνο αφού

γίνει η αυτόματη ρύθμιση του DNS

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας του εκτυπωτή συμφωνούν με εκείνες του

δικτύου

Βεβαιωθείτε ότι έχουν παρασχεθεί τα σωστά διαπιστευτήρια στο Printer Enrollment Tool

Βεβαιωθείτε ότι έχουν ενεργοποιηθεί επαρκή στοιχεία ελέγχου πρόσβασης

Στους εκτυπωτές με eSF έκδοσης 5.0 ή μεταγενέστερης, πρέπει να είναι ενεργοποιημένα τα ακόλουθα
στοιχεία ελέγχου πρόσβασης:

Ομάδα Στοιχεία ελέγχου πρόσβασης Ρυθμίσεις ελέγχου πρόσβασης

Μενού διαχειριστών Μενού SE

Διαχείρ. συσκευής Απομακρυσμένη διαχείριση

Διαχείρ. συσκευής Ενημερώσεις υλικολογ.

Διαχείρ. συσκευής Διαμόρφωση εφαρμογών

Στους εκτυπωτές με eSF έκδοσης 3.0 και 4.0, πρέπει να ενεργοποιημένα τα ακόλουθα στοιχεία ελέγχου
πρόσβασης:

Έκδοση eSF Ομάδα Στοιχεία ελέγχου πρόσβασης Ρυθμίσεις ελέγχου πρόσβασης

eSF έκδοση 3.0 και 4.0 Μενού διαχειριστών Μενού απομακρυσμένης συντήρησης

Διαχείρ. συσκευής Απομακρυσμένη διαχείριση

Διαχείρ. συσκευής Ενημερώσεις υλικολογ.

eSF έκδοση 4.0 Διαχείρ. συσκευής Εισαγωγή/εξαγωγή πακέτου διαμόρφωσης

Σημ.: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση της έκδοσης eSF του εκτυπωτή, βλ.
“Προβολή της έκδοσης ενσωματωμένου πλαισίου λύσεων (eSF)” στη σελίδα  45.

Επικοινωνήστε με το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών της Lexmark

η ενημέρωση του Printer Agent απέτυχε

Επαναλάβετε την εγγραφή του εκτυπωτή

Για την ασφάλεια των εκτυπωτών, βεβαιωθείτε ότι παρέχονται τα σωστά διαπιστευτήρια κατά την εγγραφή
του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Εγγραφή εκτυπωτών με χρήση του Printer
Enrollment Tool” στη σελίδα  103.
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Ο εκτυπωτής δεν επικοινωνεί με το πρόγραμμα παράγοντα
Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής δεν έχει εγγραφεί σε άλλη επιχείρηση

Καταργήστε την εγγραφή του εκτυπωτή από την επιχείρηση και, στη συνέχεια, εκτελέστε ξανά την εγγραφή
του στην επιχείρηση στην οποία θέλετε να γίνεται η διαχείρισή του.

Βεβαιωθείτε ότι ο Printer Agent είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί

Κάντε ένα από τα εξής:

• Αν δεν είναι εγκατεστημένος ο Printer Agent, εκτελέστε την εγγραφή του εκτυπωτή με το Printer
Enrollment Tool.

• Αν η λειτουργία του Printer Agent έχει διακοπεί ή απενεργοποιηθεί, επανεκκινήστε τον ή
ενεργοποιήστε τον στον Embedded Web Server.

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις δικτύου του εκτυπωτή είναι ενημερωμένες

1 Ανοίξτε τον Embedded Web Server.

2 Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογές.

3 Κάντε κλικ στην επιλογή Printer Configuration Agent > Δοκιμή σύνδεσης παράγοντα.

• Αν το κουμπί Έλεγχος διαμόρφωσης παράγοντα λείπει, εκτελέστε ξανά την εγγραφή του εκτυπωτή
χρησιμοποιώντας το Printer Enrollment Tool.

• Εάν εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου Η σύνδεση απέτυχε! με σφάλμα σύνδεσης του
εκτυπωτή, ενημερώστε τα διαπιστευτήρια σύνδεσης του εκτυπωτή. Κάντε κλικ στην επιλογή
Ενημέρωση διαπιστευτηρίων και εισαγάγετε τα διαπιστευτήρια διαχειριστή του εκτυπωτή.

• Εάν εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου Η σύνδεση απέτυχε! με σφάλμα σύνδεσης στο
διαδίκτυο, οι ρυθμίσεις δικτύου του εκτυπωτή δεν ταιριάζουν με τις ρυθμίσεις δικτύου του χρήστη.

Εάν υπάρχει τείχος προστασίας, βεβαιωθείτε ότι οι τομείς των Lexmark Cloud Services επιτρέπεται

να χρησιμοποιούν τη θύρα 443

Οι τομείς εξαρτώνται από το κέντρο δεδομένων των Lexmark Cloud Services. Για να προσδιορίσετε το
κέντρο δεδομένων της επιχείρησής σας, χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση web της οθόνης σύνδεσης.

Κέντρο δεδομένων Βορείου Αμερικής—Η διαδικτυακή διεύθυνση της οθόνης σύνδεσης ξεκινά με
https:\\idp.us.iss.lexmark.com.

• apis.iss.lexmark.com

• us.iss.lexmark.com

• iss.lexmark.com

• idp.us.iss.lexmark.com

• api.us.iss.lexmark.com

• apis.us.iss.lexmark.com

• lexmarkb2c.b2clogin.com

• prodlexcloudk8s239.iss.lexmark.com
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• ccs.lexmark.com

• ccs-cdn.lexmark.com

• prod-lex-cloud-iot.azure-devices.net

• global.azure-devices-provisioning.net

• prodlexcloudk8s19.iss.lexmark.com

• login.microsoftonline.com

• lpm.us.iss.lexmark.com

Ευρωπαϊκό κέντρο δεδομένων—Η διαδικτυακή διεύθυνση της οθόνης σύνδεσης ξεκινά με
https:\\idp.eu.iss.lexmark.com.

• apis.iss.lexmark.com

• eu.iss.lexmark.com

• iss.lexmark.com

• idp.eu.iss.lexmark.com

• api.eu.iss.lexmark.com

• apis.eu.iss.lexmark.com

• lexmarkb2ceu.b2clogin.com

• prodwesteulexcloudk8s54.iss.lexmark.com

• ccs.lexmark.com

• ccs-cdn.lexmark.com

• prod-westeu-lex-cloud-iot.azure-devices.net

• prod-lex-cloud-iot.azure-devices.net

• global.azure-devices-provisioning.net

• prodwesteulexcloudk8s199.iss.lexmark.com

• login.microsoftonline.com

• lpm.eu.iss.lexmark.com

Βεβαιωθείτε ότι έχουν ενεργοποιηθεί επαρκή στοιχεία ελέγχου πρόσβασης

Στους εκτυπωτές με eSF έκδοσης 5.0 ή μεταγενέστερης έκδοσης, ο λογαριασμός Lexmark_PCA_User
πρέπει να έχει πρόσβαση στο στοιχείο ελέγχου πρόσβασης των Μενού διαχείρισης.

Στους εκτυπωτές με eSF έκδοσης 3.0 και 4.0, ο λογαριασμός Lexmark_PCA_User πρέπει να διαθέτει
πρόσβαση στα παρακάτω στοιχεία ελέγχου πρόσβασης:

έκδοση eSF Ομάδα Στοιχεία ελέγχου πρόσβασης Ρυθμίσεις ελέγχου πρόσβασης

eSF εκδόσεις 3.0 και 4.0 Μενού διαχειριστών Μενού απομακρυσμένης συντήρησης

Device Management Απομακρυσμένη διαχείριση

Device Management Ενημερώσεις υλικολογ.

eSF έκδοση 3.0 Device Management Εισαγωγή/εξαγωγή πακέτου διαμόρφωσης

Σημ.: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση της έκδοσης eSF του εκτυπωτή, βλ.
“Προβολή της έκδοσης ενσωματωμένου πλαισίου λύσεων (eSF)” στη σελίδα  45.

Επικοινωνήστε με το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών της Lexmark
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Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να επικοινωνήσει με την πύλη Cloud Fleet
Management μετά από την ανάπτυξη
Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) είναι ενεργοποιημένη και

ότι επιτρέπεται αυτόματη διαμόρφωση της ρύθμισης Domain Name System (DNS)

Από τον Embedded Web Server, κάντε κλικ στις επιλογές Ρυθμίσεις > Δίκτυο/Θύρες > Ethernet και, στη
συνέχεια, επιλέξτε στην ενότητα IPv4 το στοιχείο Ενεργοποίηση DHCP.

Εάν χρησιμοποιείτε στατική διεύθυνση IP, φροντίστε να ορίσετε τη στατική διεύθυνση IP μόνο αφού

γίνει η αυτόματη ρύθμιση του DNS

Εάν υπάρχει τείχος προστασίας, βεβαιωθείτε ότι οι τομείς των Lexmark Cloud Services επιτρέπεται

να χρησιμοποιούν τη θύρα 443

Οι τομείς εξαρτώνται από το κέντρο δεδομένων των Lexmark Cloud Services. Για να προσδιορίσετε το
κέντρο δεδομένων της επιχείρησής σας, χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση web της οθόνης σύνδεσης.

Κέντρο δεδομένων Βορείου Αμερικής—Η διαδικτυακή διεύθυνση της οθόνης σύνδεσης ξεκινά με
https:\\idp.us.iss.lexmark.com.

Λειτουργία Χρήση από Διεύθυνση URL

CFM Μόνο Native Agent apis.iss.lexmark.com

CFM Μόνο Native Agent iss.lexmark.com

CFM Όλοι οι πελάτες us.iss.lexmark.com

Πάροχος ταυτότητας Όλοι οι πελάτες idp.us.iss.lexmark.com

Πάροχος ταυτότητας Όλοι οι πελάτες login.microsoftonline.com

Πάροχος ταυτότητας Όλοι οι πελάτες lexmarkb2c.b2clogin.com

API Όλοι οι πελάτες api.us.iss.lexmark.com

APIS Όλοι οι πελάτες apis.us.iss.lexmark.com

CFM File Storage Όλοι οι πελάτες prodlexcloudk8s239.iss.lexmark.com

CCS Όλοι οι πελάτες ccs.lexmark.com

CDN Όλοι οι πελάτες ccs-cdn.lexmark.com

CFM Όλοι οι πελάτες prod-lex-cloud-iot.azure‑devices.net

CFM Μόνο Native Agent global.azure-devices-provisioning.net

CPM File Storage Μόνο CPM prodlexcloudk8s19.iss.lexmark.com

LPM Μόνο Legacy CPM lpm.us.iss.lexmark.com

Ευρωπαϊκό κέντρο δεδομένων—Η διαδικτυακή διεύθυνση της οθόνης σύνδεσης ξεκινά με
https:\\idp.eu.iss.lexmark.com.
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Λειτουργία Χρήση από Διεύθυνση URL

CFM Μόνο Native Agent apis.iss.lexmark.com

CFM Μόνο Native Agent iss.lexmark.com

CFM Όλοι οι πελάτες eu.iss.lexmark.com

Πάροχος ταυτότητας Όλοι οι πελάτες idp.eu.iss.lexmark.com

Πάροχος ταυτότητας Όλοι οι πελάτες login.microsoftonline.com

Πάροχος ταυτότητας Όλοι οι πελάτες lexmarkb2ceu.b2clogin.com

API Όλοι οι πελάτες api.eu.iss.lexmark.com

APIS Όλοι οι πελάτες apis.eu.iss.lexmark.com

CFM File Storage Όλοι οι πελάτες prodwesteulexcloudk8s54.iss.lexmark.com

CCS Όλοι οι πελάτες ccs.lexmark.com

CDN Όλοι οι πελάτες ccs-cdn.lexmark.com

CFM Όλοι οι πελάτες prod-westeu‑lex-cloud-iot.azure‑devices.net

CFM Μόνο Native Agent prod-lex-cloud-iot.azure-devices.net

CFM Μόνο Native Agent global.azure-devices-provisioning.net

CPM File Storage Μόνο CPM prodwesteulexcloudk8s199.iss.lexmark.com

LPM Μόνο Legacy CPM lpm.eu.iss.lexmark.com

Βεβαιωθείτε ότι το υλικολογισμικό του εκτυπωτή έχει ενημερωθεί ώστε να υποστηρίζει την έκδοση

1.2 του Transport Layer Security (TLS)

Επικοινωνήστε με το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών της Lexmark

Οι εργασίες του Fleet Management αποτυγχάνουν, αλλά η κατάσταση
του εκτυπωτή είναι Εντός προγράμματος

Βεβαιωθείτε ότι η τρέχουσα εργασία διαμόρφωσης ρυθμίσεων του εκτυπωτή έχει ολοκληρωθεί

προτού στείλετε νέες εργασίες

Η εισαγωγή ενός πακέτου διαμόρφωσης ρυθμίσεων στον εκτυπωτή μπορεί να κάνει τον εκτυπωτή να
πάψει να ανταποκρίνεται.

Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα της εφαρμογής Fleet Agent
Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής ή το πρόγραμμα περιήγησης επιτρέπει τη σύνδεση στο localhost

Εάν το Fleet Agent χρησιμοποιεί θύρα διαφορετική από τη θύρα 80, το πρόγραμμα περιήγησης πρέπει
να επιτρέπει τη σύνδεση στο localhost:x, όπου x είναι ο αριθμός θύρας.

Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας
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Ορισμένοι εκτυπωτές λείπουν κατά το στάδιο εντοπισμού

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επικοινωνία με τον εκτυπωτή

Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ΙΡ του εκτυπωτή. Εάν
εμφανιστεί ο Embedded Web Server του εκτυπωτή, ο εκτυπωτής είναι online.

Βεβαιωθείτε ότι οι συμβολοσειρές κοινότητας SNMP έχουν ρυθμιστεί σωστά

Το Εργαλείο εγγραφής εκτυπωτή δεν ανταποκρίνεται
Μερικές φορές, το λειτουργικό σύστημα προσπαθεί εσφαλμένα να επικοινωνήσει με το διακομιστή
μεσολάβησης αντί του localhost (τοπικού κεντρικού υπολογιστή), με αποτέλεσμα η σύνδεση να αποτυγχάνει.

Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Απενεργοποιήστε το διακομιστή μεσολάβησης του προγράμματος περιήγησης στον ιστό ή του

λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το πρόγραμμα περιήγησης
στον ιστό ή το λειτουργικό σύστημα.

Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα "Παράκαμψη διακομιστή μεσολάβησης για τοπικές διευθύνσεις" του

προγράμματος περιήγησης στον ιστό ή του λειτουργικού συστήματος

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το πρόγραμμα περιήγησης
στον ιστό ή το λειτουργικό σύστημα.

Δεν είναι δυνατή η ενημέρωση των διαπιστευτηρίων του εκτυπωτή
Παρουσιάζεται σφάλμα κατά την ενημέρωση των διαπιστευτηρίων του εκτυπωτή μέσω της σελίδας
Εκτυπωτές.

Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Καταργήστε και επαναλάβετε την εγγραφή του εκτυπωτή

Βεβαιωθείτε ότι παρέχονται τα σωστά διαπιστευτήρια κατά την εγγραφή του εκτυπωτή.

Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή διαμεσολάβησης είναι ενημερωμένη

Από τη διαδικτυακή πύλη Fleet Management, κάντε ένα από τα εξής:

• Κάντε κλικ στο Agents > Fleet Agents >, επιλέξτε μια διαμόρφωση παραμέτρων για το Fleet Agent
και μετά κάντε κλικ στην επιλογή > Ενημέρωση > Fleet Agent.

• Κάντε κλικ στο Agents > Printer Agents >, επιλέξτε μια εφαρμογή διαμεσολάβησης εκτυπωτή και
μετά κάντε κλικ στην επιλογή > Ενημέρωση > Ενημέρωση έκδοσης εφαρμογής διαμεσολάβησης
εκτυπωτή.

Βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός Lexmark_PCA_User έχει προστεθεί στην ομάδα διαχειριστών

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Lexmark.
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Βεβαιωθείτε ότι έχουν ρυθμιστεί σωστά τα δικαιώματα και τα στοιχεία ελέγχου πρόσβασης στις

λειτουργίες για την ομάδα διαχειριστών

Ανάλογα με το μοντέλο του εκτυπωτή, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιώματα και στοιχεία πρόσβασης στις
λειτουργίες:

• Εισαγωγή/εξαγωγή όλων των ρυθμίσεων ή Εισαγωγή/εξαγωγή αρχείου διαμόρφωσης

• Διαμόρφωση εφαρμογών

• Μενού ασφαλείας

• Μενού SE

• Ενημερώσεις υλικολογ.

• Απομακρυσμένη διαχείριση

Σημ.: Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο έγγραφο Οδηγός διαχειριστή του Embedded Web
Server για τον εκτυπωτή.

Στην οθόνη εμφανίζεται ένας κενός χώρος και ένα αναγνωριστικό
εφαρμογής εμφανίζεται στην Προσαρμογή αρχικής οθόνης και στην
Προβολή αρχικής οθόνης
Αυτό συμβαίνει εάν καταργηθεί η εγκατάσταση μιας εφαρμογής eSF ή διακοπεί μια εφαρμογή eSF.

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Επαναφέρετε την αρχική οθόνη στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

Εκτελέστε τις εφαρμογές eSF

Στην οθόνη εμφανίζεται ένα κενό διάστημα κατά την προσθήκη μιας
κρυφής λειτουργίας στην Προσαρμογή αρχικής οθόνης
Σε παλαιότερα μοντέλα Lexmark, όταν προσθέτετε κρυφές εφαρμογές eSF κατά την προσαρμογή της αρχικής
οθόνης, ενδέχεται να εμφανιστεί στην οθόνη ένα κενό διάστημα, χωρίς αντίστοιχη εφαρμογή στη λίστα
Προβολή αρχικής οθόνης.

Στα νεότερα μοντέλα της Lexmark, όταν προσθέτετε κρυφές εφαρμογές eSF κατά την προσαρμογή της
αρχικής οθόνης, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα κενό διάστημα στην οθόνη του εκτυπωτή, με -ΚΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ-
ως αντίστοιχο στοιχείο στην Προβολή αρχικής οθόνης.

Στις επιλογές εκτυπωτή, όταν προσθέτετε κρυφές λειτουργίες, ενδέχεται να εμφανιστεί κενό διάστημα στην
οθόνη του εκτυπωτή. Στους εκτυπωτές που λειτουργούν με eSF έκδοσης 5 ή μεταγενέστερης, μπορείτε να
αποκρύψετε όλα τα στοιχεία χρησιμοποιώντας το Ορατό εικονίδιο αρχικής οθόνης. Στους εκτυπωτές που
λειτουργούν με eSF έκδοσης 4 ή προγενέστερης, μπορείτε να αποκρύψετε όλα τα στοιχεία χρησιμοποιώντας
τις ρυθμίσεις Προσαρμογής αρχικής οθόνης.

Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Επαναφέρετε την αρχική οθόνη στις προεπιλογές και μην συμπεριλάβετε το κρυφό στοιχείο

Κατάργηση -ΚΕΝΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ- στην αρχική οθόνη και εφαρμογή νέας διάταξης
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Αντιμετώπιση προβλημάτων Print Management

Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση του Lexmark Print Management Client
Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Καταργήστε την εγκατάσταση των προηγούμενων εκδόσεων του ενιαίου προγράμματος οδήγησης

εκτύπωσης της Lexmark

Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας

Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην πύλη Web "Διαχείριση
εκτύπωσης"
Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Βεβαιωθείτε ότι οι ρόλοι χρηστών είναι εκχωρημένοι κατάλληλα

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του οργανισμού.

Επικοινωνήστε με το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών της Lexmark

Εκτύπωση σφάλματος
Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Βεβαιωθείτε ότι οι χρήστες υπάρχουν στη διαδικτυακή πύλη Account Management

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Διαχείριση χρηστών” στη σελίδα  54.

Βεβαιωθείτε ότι ο ρόλος Print Release Management User έχει εκχωρηθεί στο χρήστη

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Εκχώρηση εταιρικών ρόλων” στη σελίδα  52.

Βεβαιωθείτε ότι το Lexmark Print Management Client έχει διαμορφωθεί σωστά

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Λήψη του Lexmark Print Management Client” στη σελίδα  165.

Ορισμένες ρυθμίσεις δεν είναι διαθέσιμες στην πύλη Web "Διαχείριση
εκτύπωσης"

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επαρκή δικαιώματα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκχώρηση ρόλων, βλ. “Account Management” στη σελίδα
 47.
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Δεν είναι δυνατή η αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στο διακομιστή ουράς εκτύπωσης
Δοκιμάστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση email είναι σωστή

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επαρκή δικαιώματα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκχώρηση ρόλων, βλ. “Account Management” στη σελίδα
 47.

Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος κατά την αποστολή εργασιών
εκτύπωσης με χρήση της επέκτασης Lexmark Cloud Print Management
για το Chrome

Βεβαιωθείτε ότι τα διαπιστευτήριά σας είναι σωστά

Στο Microsoft 365, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Ctrl + P

Η αποστολή εργασιών εκτύπωσης με χρήση του  δεν υποστηρίζεται στο Microsoft 365.
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Ctrl + P για να κάνετε εκτύπωση.

Εμφανίζεται μια προειδοποίηση κατά τη λήψη του Lexmark Print
Management Client
Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Αποδοχή της προειδοποίησης

Ορισμένα προγράμματα περιήγησης προειδοποιούν τους χρήστες για τον κίνδυνο που σχετίζεται με τη
λήψη αρχείων EXE.

Στα Windows 10, απενεργοποιήστε προσωρινά τη λειτουργία SmartScreen®

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του λειτουργικού σας συστήματος.

Οι αναφορές μορφής CSV εμφανίζουν εσφαλμένους χαρακτήρες UTF-8
ή απουσιάζουν χαρακτήρες μη ASCII
Εφαρμ. μία ή περισσ. από τις εξής λύσεις:

Στο Microsoft Excel, εισαγάγετε το αρχείο σε ένα νέο έγγραφο και στη συνέχεια προσδιορίσετε την

προέλευση αρχείου σε UTF-8

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της εφαρμογής.
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Στο Σημειωματάριο, αποθηκεύστε το έγγραφο ως νέο αρχείο και στη συνέχεια ορίστε το μενού

κωδικοποίησης σε UTF-8

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της εφαρμογής.

Οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις από μια εγκατάσταση του LPMC δεν
εμφανίζονται
Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει ένα αρχείο configuration.xml

Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα εγκατάστασης και τα αρχεία διαμόρφωσης βρίσκονται στον ίδιο

φάκελο

• Κάντε λήψη του αρχείου προγράμματος εγκατάστασης (EXE) από την πύλη Print Management.

Οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης
εκτύπωσης δεν εμφανίζονται
Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει ένα εξωτερικό αρχείο LDC

Δημιουργήστε το αρχείο LDC από το βοηθητικό πρόγραμμα διαμόρφωσης προγράμματος οδήγησης
εκτυπωτή.

Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα εγκατάστασης και τα αρχεία ρύθμισης βρίσκονται στον ίδιο φάκελο

1 Κάντε λήψη του αρχείου προγράμματος εγκατάστασης (EXE) από την πύλη Print Management.

2 Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα εγκατάστασης και τα αρχεία LDC βρίσκονται στον ίδιο φάκελο.

Οι ουρές εκτύπωσης Lexmark Cloud Print Management δεν
εμφανίζονται στους σταθμούς εργασίας πελατών
Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο C:\ProgramData\LPMC\configuration.xml έχει τις σωστές λειτουργίες

Απεγκαταστήστε και εγκαταστήστε ξανά το πακέτο

Το Lexmark Print Management Client ενεργοποιεί μόνο λειτουργίες που ορίζονται στο αρχείο διαμόρφωσης
κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.
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Η εγκατάσταση με αρχείο LDC δεν λειτουργεί (Μόνο για χρήστες των
Windows)
Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα σωστά ονόματα αρχείων

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, το σύστημα αναζητά συγκεκριμένα ονόματα αρχείων LDC.

Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα ονόματα αρχείων:

LPMSaaSPrintQueueConfiguration.ldc για την ουρά αναμονής εκτύπωσης του Cloud Print
Management

LPMServerlessPrintQueueConfiguration.ldc για την ουρά αναμονής εκτύπωσης του Hybrid Print
Management

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα σωστά ονόματα για την ουρά αναμονής εκτύπωσης

Στη διαμόρφωση LDC πρέπει να χρησιμοποιείται η ακόλουθη τιμή για την ουρά αναμονής εκτύπωσης:

<PrinterObject value="Cloud Print Management - PCLXL"></PrinterObject>

Σημ.: Αν χρησιμοποιείται ένα προσαρμοσμένο όνομα για την ουρά εκτύπωσης, τότε η τιμή στο
στοιχείο PrinterObject πρέπει να είναι το προσαρμοσμένο όνομα της ουράς εκτύπωσης.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες γενικές τιμές για το προφίλ εκτυπωτή και το μοντέλο
εκτυπωτή:

<PrinterProfile name="Lexmark Universal v2" version="1.0">
<PrinterModel value="Lexmark Universal v2"></PrinterModel>

Αντιμετώπιση προβλημάτων Scan Management

Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη Scan
Management
Εφαρμ. μία ή περισσ. από τις εξής λύσεις:

Βεβαιωθείτε ότι οι ρόλοι χρηστών είναι εκχωρημένοι σωστά

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του οργανισμού.

Επικοινωνήστε με το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών της Lexmark

Ορισμένες ρυθμίσεις δεν είναι διαθέσιμες στη διαδικτυακή πύλη Scan
Management

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επαρκή δικαιώματα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκχώρηση ρόλων, βλ. “Account Management” στη σελίδα
 47.
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Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση των ρυθμίσεων Scan Management

Βεβαιωθείτε ότι οι ρόλοι χρηστών είναι εκχωρημένοι σωστά

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκχώρηση ρόλων, βλ. “Account Management” στη σελίδα
 47.

Ανανεώστε το πρόγραμμα περιήγησης στο web

Επικοινωνήστε με το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών της Lexmark

Δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τις Lexmark Cloud Services
Αυτό το πρόβλημα προκύπτει, όταν το διακριτικό που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία με τις Lexmark
Cloud Services έχει λήξει.

Συνδεθείτε ξανά στον λογαριασμό Microsoft που διαθέτετε

Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του συστήματος

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τον λογαριασμό Microsoft που
διαθέτετε

Βεβαιωθείτε ότι ο τομέας του λογαριασμού Microsoft που διαθέτετε υποστηρίζεται στο την εταιρεία

σας

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Διαμόρφωση των ρυθμίσεων Scan
Management” στη σελίδα  181

Ανανεώστε το πρόγραμμα περιήγησης στο web

Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε σταθερή σύνδεση δικτύου

Επικοινωνήστε με το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών της Lexmark

Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην εφαρμογή Cloud Scan

Βεβαιωθείτε ότι οι ρόλοι χρηστών είναι εκχωρημένοι σωστά

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκχώρηση ρόλων, βλ. “Account Management” στη σελίδα
 47.

Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε σταθερή σύνδεση δικτύου

Επικοινωνήστε με το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών της Lexmark

Αντιμετώπιση προβλημάτων 219



Σφάλμα σάρωσης εγγράφων

Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος αρχείου των σαρωμένων εγγράφων δεν υπερβαίνει τα 20 MB

Οι ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας cloud δεν εμφανίζονται μετά την
ανάπτυξη του Cloud Scan Management

Εάν το Cloud Scan Management και το Cloud Print Management αναπτύσσονται μαζί, τότε

εμφανίζονται δύο ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας cloud. Βεβαιωθείτε ότι οι δύο διαμορφώσεις είναι

ίδιες.

Εάν έχει ήδη αναπτυχθεί το Cloud Print Management, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις ίδιες ρυθμίσεις

ελέγχου ταυτότητας cloud για το Cloud Scan Management.

Αντιμετώπιση προβλημάτων Analytics

Η αναφορά δείχνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα όταν η διαδικτυακή πύλη Analytics δεν έχει λάβει δεδομένα για την
επιλεγμένη εταιρεία, ομάδα, τμήμα, κέντρο κόστους ή χρήστη για το επιλεγμένο εύρος ημερομηνιών.

Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Αλλάξτε το εύρος ημερομηνιών για να συμπεριλάβετε περισσότερες ημέρες

Επιλέξτε διαφορετική ομάδα, τμήμα, κέντρο κόστους ή χρήστη

Αποδεσμεύστε μια εργασία εκτύπωσης από την ουρά Υπηρεσιών Lexmark Cloud και στη συνέχεια

δημιουργήστε την αναφορά για τις τελευταίες 30 ημέρες

Δεν εμφανίζονται οι αναφορές στους σελιδοδείκτες
Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στις Lexmark Cloud Services

Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στις αναφορές

Ανάλογα με τον ρόλο του χρήστη, ορισμένες αναφορές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Για περισσότερες
πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του οργανισμού.

Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προγράμματος περιήγησης στον ιστό
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Οι αναφορές δεν εμφανίζονται σωστά κατά την εκτύπωση
Ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό που χρησιμοποιείτε, οι εκτυπωμένες αναφορές ενδέχεται
να έχουν διαφορετική μορφοποίηση.

Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος χαρτιού που χρησιμοποιείται είναι είτε Letter είτε A4

Βεβαιωθείτε ότι ο προσανατολισμός της σελίδας έχει οριστεί σε κατακόρυφο προσανατολισμό

Δεν είναι δυνατή η εύρεση χρηστών
Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης δεν έχει διαγραφεί

Χρησιμοποιήστε το όνομα χρήστη κατά την αναζήτηση

Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε τμήματα και κέντρα κόστους από τις
αναφορές
Αφού δημιουργηθεί ένα τμήμα ή κέντρο κόστους και παρουσιάσει δραστηριότητα που μπορεί να
συμπεριληφθεί στις αναφορές, το συγκεκριμένο τμήμα ή κέντρο κόστους γίνεται διαθέσιμο στη διαδικτυακή
πύλη Analytics. Με τη διαγραφή του τμήματος και του κέντρου κόστους από τη διαδικτυακή πύλη Account
Management, αυτά δεν καταργούνται από τις αναφορές.

Επιλέξτε άλλο εύρος ημερομηνιών, στο οποίο δεν περιλαμβάνεται το τμήμα ή το κέντρο κόστους

Οι αναφορές δεν εμφανίζουν τη σωστή χρονική περίοδο

Βεβαιωθείτε ότι η καθορισμένη χρονική περίοδος βασίζεται στην τοπική ώρα

Οι αναφορές δημιουργούνται σε 24ωρη συχνότητα, από μεσάνυχτα έως μεσάνυχτα, στην τοπική ώρα. Η
τοπική ώρα βασίζεται στις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας του προγράμματος περιήγησης στον ιστό και
του λειτουργικού συστήματος.
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Η αναφορά δεν εμφανίζει το σωστό όνομα αρχείου
Κατά τη μεταφόρτωση αρχείων με μη αγγλικά ονόματα στην ουρά εκτύπωσης, τα ονόματα των αρχείων
ενδέχεται να εμφανίζονται ως εσφαλμένοι χαρακτήρες στη στήλη PRINTJOBNAME (ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ) στην αναφορά πλήρους εξαγωγής δεδομένων. Το σφάλμα εξαρτάται επίσης από την εφαρμογή
λογισμικού που χρησιμοποιείται για το άνοιγμα του αρχείου CSV.

Επιλέξτε την εφαρμογή Notepad++ για να ανοίξετε το αρχείο CSV

Επιλέξτε την εφαρμογή Microsoft Excel για να ανοίξετε το αρχείο CSV

Για να ανοίξετε σωστά το αρχείο χρησιμοποιώντας το Microsoft Excel, κάντε τα εξής:

1 Στο Microsoft Excel, κάντε κλικ στην επιλογή Δεδομένα > Από Text/CSV.

2 Μεταβείτε στο αρχείο CSV.

3 Επιλέξτε Άνοιγμα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων 222



Παράρτημα

Ενσωμάτωση του Cloud Fleet Management σε
λογισμικό τρίτων κατασκευαστών
Το API ενσωμάτωσης παρέχει καταληκτικά σημεία που διευκολύνουν την ενσωμάτωση σε λογισμικό τρίτων
κατασκευαστών. Χρησιμοποιήστε τις μεθόδους και τα κλειδιά που περιγράφονται παρακάτω για να
ενσωματώσετε το Cloud Fleet Management της Lexmark στο σύστημά σας:

Retrieve Asset Counters (Ανάκτηση μετρητών των πόρων της
επιχείρησης)
Με αυτήν την κλήση ανακτώνται μετρητές, όπως οι μετρητές των πόρων μιας επιχείρησης και των θυγατρικών
της επιχειρήσεων. Η επιχείρηση προσδιορίζεται από το διακριτικό στην κεφαλίδα εξουσιοδότησης, το οποίο
πρέπει να ανακτηθεί από την κλήση Ανάκτησης διακριτικού.

Σημ.: Αυτό το τελικό σημείο υποβαθμίζεται τώρα με την εισαγωγή των τελικών σημείων της έκδοσης API
1.0.

Μέθοδος Διεύθυνση URL

GET <INTEGRATION_SERVICE_URL>/assets/inventory/counters

Κεφαλίδες

Κλειδί Τιμή Περιγραφή

Εξουσιοδότηση Bearer <TOKEN> (Φορέας
<ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ>)

Η κλήση Retrieve Token (Ανάκτηση διακριτικού) επιστρέφει το
διακριτικό.

Κυρίως κείμενο
Καμία.

Σχήμα επιστροφής
{
    "type": "array",
    "items": {
        "type": "object",
        "required": [ "serialNumber", "dateCollected", "counters" ],
        "properties": {
            "serialNumber": { "type": "string" },
            "dateCollected": { "type": "integer" },
            "counters": { 
                "type": "object",
                "properties": {
                    "lifetimeCount": { "type": "integer" },
                    "colorPrintSideCount": { "type": "integer" },
                    "colorPrintSheetCount": { "type": "integer" },
                    "monoPrintSideCount": { "type": "integer" },
                    "monoPrintSheetCount": { "type": "integer" },
                    "printSideCount": { "type": "integer" },
                    "printSheetCount": { "type": "integer" },
                    "colorCopySideCount": { "type": "integer" },
                    "colorCopySheetCount": { "type": "integer" },
                    "monoCopySideCount": { "type": "integer" },
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                    "monoCopySheetCount": { "type": "integer" },
                    "copySideCount": { "type": "integer" },
                    "copySheetCount": { "type": "integer" },
                    "colorFaxSideCount": { "type": "integer" },
                    "colorFaxSheetCount": { "type": "integer" },
                    "monoFaxSideCount": { "type": "integer" },
                    "monoFaxSheetCount": { "type": "integer" },
                    "faxSideCount": { "type": "integer" },
                    "faxSheetCount": { "type": "integer" },
                    "colorSideCount": { "type": "integer" },
                    "colorSheetCount": { "type": "integer" },
                    "monoSideCount": { "type": "integer" },
                    "monoSheetCount": { "type": "integer" },
                    "totalSideCount": { "type": "integer" },
                    "totalSheetCount": { "type": "integer" },
                    "largeSideCount": { "type": "integer" },
                    "largeSheetCount": { "type": "integer" },
                    "duplexSideCount": { "type": "integer" },
                    "duplexSheetCount": { "type": "integer" },
                    "coverageTierBusinessSideCount": { "type": "integer" },
                    "coverageTierBusinessSheetCount": { "type": "integer" },
                    "coverageTierGraphicsSideCount": { "type": "integer" },
                    "coverageTierGraphicsSheetCount": { "type": "integer" },
                    "coverageTierHighlightSideCount": { "type": "integer" },
                    "coverageTierHighlightSheetCount": { "type": "integer" },
                },
            },
        },
    },
    "minItems": 0
}

Παράδειγμα ανταπόκρισης
[
  {
    "serialNumber": "14",
    "dateCollected": 1557259523000,
    "counters": {
      "monoPrintSideCount": 262,
      "printSideCount": 262,
      "printSheetCount": 262,
      "monoCopySideCount": 40,
      "copySideCount": 40,
      "copySheetCount": 40,
      "monoFaxSideCount": 0,
      "faxSideCount": 0,
      "faxSheetCount": 0,
      "monoSideCount": 302,
      "totalSideCount": 302,
      "totalSheetCount": 302,
      "duplexSheetCount": 0
    }
  },
  {
    "serialNumber": "29",
    "dateCollected": 1557259523000,
    "counters": {
      "lifetimeCount": 139,
      "monoPrintSideCount": 139,
      "printSideCount": 139,
      "printSheetCount": 136,
      "copySideCount": 0,
      "monoSideCount": 139,
      "totalSideCount": 139,
      "totalSheetCount": 136,
      "duplexSheetCount": 3
    }
  },
  {
    "serialNumber": "36",
    "dateCollected": null,
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    "counters": {
    }
  }
]

Retrieve Token (Ανάκτηση διακριτικού)
Αυτή η κλήση δημιουργεί ένα διακριτικό που είναι κατάλληλο για χρήση με την κλήση Ανάκτησης μετρητών
των πόρων.

Μέθοδος Διεύθυνση URL

POST <IDP_URL>oauth/token

Σημ.: Το <IDP_URL> είναι είτε https://idp.eu.iss.lexmark.com για μια εταιρεία στο κέντρο δεδομένων της
ΕΕ, είτε https://idp.us.iss.lexmark.com/ για μια εταιρεία στο κέντρο δεδομένων στις Η.Π.Α.

Κεφαλίδες

Κλειδί Τιμή

Τύπος περιεχομένου application/json

Κυρίως κείμενο
{
    "grant_type": "client_credentials",
         "client_id": "<CLIENT_ID>",
         "client_secret": "<CLIENT_SECRET>"
}

Σχήμα επιστροφής
{
    "properties" : {
        "access_token": {"type": "string"},
        "token_type": {"type": "string"},
        "expires_in": {"type": "integer"},
        "created_at": {"type": "integer"}
    },
    "required": ["access_token", "token_type", "expires_in", "created_at"]
}

Παράδειγμα ανταπόκρισης
{
    "access_token": "abcd1234",
    "token_type": "bearer",
    "expires_in": 7200,
    "created_at": 1572633120
}
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Ενσωμάτωση του Cloud Fleet Management σε
λογισμικό τρίτων κατασκευαστών για την έκδοση 1.0
Το API ενσωμάτωσης παρέχει καταληκτικά σημεία που διευκολύνουν την ενσωμάτωση σε λογισμικό τρίτων
κατασκευαστών. Η έκδοση 1.0 του API παρέχει μεθόδους για τη λήψη όλων των δεδομένων από το Cloud
Fleet Management που σχετίζονται με όλους τους πόρους σε μια συνεργαζόμενη εταιρεία και όλες τις
θυγατρικές της. Επιπλέον, παρέχει μοναδικά τελικά σημεία για την ανάκτηση υποσυνόλων δεδομένων, όπως
προμήθειες, ειδοποιήσεις και συμβάντα διαγνωστικών ελέγχων. Αυτή η νέα έκδοση API είναι σελιδοποιημένη
με προεπιλεγμένο μέγεθος σελίδας 50 στοιχείων και μέγιστο μέγεθος σελίδας 200 στοιχείων κάθε φορά. Ο
καλών μπορεί να καθορίσει μικρότερο μέγεθος σελίδας, αν απαιτείται. Αναμένεται να χρησιμοποιηθεί από
υποδοχές σύνδεσης για ενσωμάτωση και, επομένως, απαιτεί διακριτικά διαπιστευτηρίων συσκευής-πελάτη.
Χρησιμοποιήστε τις μεθόδους και τα κλειδιά που περιγράφονται παρακάτω για να ενσωματώσετε το Cloud
Fleet Management της Lexmark στο σύστημά σας:

Διεύθυνση URL Μέθοδος Περιγραφή

/v1.0/assets/supplies GET Ανάκτηση δεδομένων αναλωσίμων για μια σελίδα πόρων.

/v1.0/assets/diagnostics GET Ανάκτηση δεδομένων διαγνωστικού ελέγχου για μια σελίδα πόρων.

/v1.0/assets/alerts GET Ανάκτηση δεδομένων ειδοποίησης για μια σελίδα πόρων.

/v1.0/assets/counters GET Ανάκτηση δεδομένων μετρητή για μια σελίδα πόρων.

/v1.0/assets GET Ανάκτηση όλων των δεδομένων για μια σελίδα πόρων.

Το <INTEGRATION_SERVICE_URL> είναι:

• https://apis.eu.iss.lexmark.com/cfm/fleetmgmt-integration-service για μια εταιρεία στο κέντρο
δεδομένων της ΕΕ.

• https://apis.us.iss.lexmark.com/cfm/fleetmgmt-integration-service για μια εταιρεία στο κέντρο
δεδομένων στις Η.Π.Α.

Ανάκτηση αναλώσιμων των πόρων
Αυτή η κλήση ανακτά τα αναλώσιμα που περιέχουν τον υπο-πόρο αναλωσίμων στην εταιρεία και τις
θυγατρικές εταιρείες της εφαρμογής κλήσης. Η επιχείρηση προσδιορίζεται από το διακριτικό στην κεφαλίδα
εξουσιοδότησης, το οποίο πρέπει να ανακτηθεί από την κλήση Ανάκτησης διακριτικού.

Μέθοδος Διεύθυνση URL

GET <INTEGRATION_SERVICE_URL>/v1.0/assets/supplies

Κεφαλίδες

Κλειδί Τιμή Περιγραφή

Εξουσιοδότηση Bearer <TOKEN> (Φορέας
<ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ>)

Η κλήση Retrieve Token (Ανάκτηση διακριτικού) επιστρέφει το
διακριτικό.

Κυρίως κείμενο
Καμία.

Σχήμα επιστροφής
{
    "type": "object",
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    "properties": {
        "content": { 
            "type": "array",
            "items": {
                "type": "object",
                "properties": {
                    "manufacturer":  { "type": "string" },
                    "modelName":  { "type": "string" },
                    "serialNumber":  { "type": "string" },
                    "accountId":  { "type": "string" },
                    "name":  { "type": ["null", "string"] },
                    "description":  { "type": ["null", "string"] },
                    "dateCreated": { "type": "number" },
                    "dateModified": { "type": "number" },
                    "lastCommunication": { "type": ["null", "number"] },
                    "lastDataRefresh": { "type": "number" },
                    "communicating": { "type": ["null", "boolean"] },
                    "authenticated": { "type": ["null", "boolean"] },
                    "baseFirmwareLastModifiedDate": { "type": ["null", "number"] },
                    "counters":  { "type": "null" },
                    "diagnosticEvents": {
                        "type": "array",
                        "maxItems": 0
                    },
                    "supplies":   {
                        "type": "array",
                        "items": {
                            "type": "object",
                            "properties": {
                                "serialNumber": { "type": ["null", "string"] },
                                "currentLevel": { "type": ["null", "integer"] },
                                "color": { "type": ["null", "string"] },
                                "description": { "type": ["null", "string"] },
                                "maximumCapacity": { "type": ["null", "number"] },
                                "type": { "type": ["null", "string"] },
                                "capacityUnit": { "type": ["null", "string"] },
                                "percentRemaining":  { "type": ["null", "integer"] },
                                "supplyState": { "type": ["null", "string"] },
                                "status":  { "type": ["null", "string"] },
                                "coverage":  { "type": ["null", "number"] },
                                "installDate":  { "type": ["null", "number"] },
                                "coverageLifetime":  { "type": ["null", "number"] },
                                "coverageLastJob":  { "type": ["null", "number"] },
                                "sidesOnSupply":  { "type": ["null", "number"] },
                                "timestamp": { "type": ["null", "number"] },
                                "prebate":  { "type": ["null", "boolean"] },
                                "genuine":  { "type": ["null", "boolean"] },
                                "daysLeft":  { "type": ["null", "number"] },
                                "daysLeftLastUpdated":  { "type": ["null", "number"] }
                            }
                        }
                    },
                    "alerts":   {
                        "type": "array",
                        "maxItems": 0
                    }
                }
            },
            "minItems": 0
        },
        "pageable": {
            "type": "object",
            "properties": {
                "sort": {
                    "type": "object",
                    "properties": {
                        "sorted":  { "type": "boolean" },
                        "unsorted":  { "type": "boolean" },
                        "empty":  { "type": "boolean" }
                    }
                },
                "pageNumber":  { "type": "integer" },
                "pageSize":  { "type": "integer" },
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                "offset":  { "type": "integer" },
                "paged":  { "type": "boolean" },
                "unpaged":  { "type": "boolean" }
            }
        },
        "totalElements":  { "type": "integer" },
        "totalPages":  { "type": "integer" },
        "last":  { "type": "boolean" },
        "sort":  {
            "type": "object",
            "properties": {
                "sorted":  { "type": "boolean" },
                "unsorted":  { "type": "boolean" },
                "empty":  { "type": "boolean" }
            }
        },
        "first":  { "type": "boolean" },
        "numberOfElements":  { "type": "integer" },
        "size":  { "type": "integer" },
        "number":  { "type": "integer" },
        "empty":  { "type": "boolean" }
    }
}

Παράδειγμα ανταπόκρισης
{
"content": [
{
  "manufacturer": "Lexmark", 
   "modelName": "X792e", 
   "serialNumber": "123SERIALNUMBER",
   "accountId": "bf899e52-b026-46f3-9715-fe54b5dd7637", "name": null,
   "description": null, "dateCreated": 1568139701472,
   "dateModified": 1621677697123,
   "lastCommunication": 1621686886903,
   "lastDataRefresh": 1621677697129, 
   "communicating": false, 
   "authenticated": true, 
   "baseFirmwareLastModifiedDate": null, 
   "counters": null,
   "diagnosticEvents": [], 
   "supplies": [
       {
        "serialNumber": null, 
         "currentLevel": 100, 
         "color": "none",
         "description": "Waste Toner Bottle", 
         "maximumCapacity": 200000,
         "type": "Waste Toner", 
         "capacityUnit": "Sides", 
         "percentRemaining": null, 
         "supplyState": "UNKNOWN", 
         "status": "Ok", 
         "coverage": null, 
         "installDate": null, 
         "coverageLifetime": null, 
         "coverageLastJob": null, 
         "sidesOnSupply": null,
         "timestamp": 1621674025052, 
         "prebate": null,
         "genuine": null, 
         "daysLeft": null, 
         "daysLeftLastUpdated": null
      },
      {
        "serialNumber": null, 
                 "currentLevel": 100,       
                 "color": "none",
                 "description": "Separator Roll and Pick Assembly",
                "maximumCapacity": 120000,
                "type": "Other",
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                "capacityUnit": "Other",
                "percentRemaining": null,
                "supplyState": "UNKNOWN",
                "status": "Ok", 
                "coverage": null,
                "installDate": null,
                "coverageLifetime": null,
                "coverageLastJob": null,
                "sidesOnSupply": null,
                "timestamp": 1621674025053, 
                "prebate": null,
                "genuine": null,
                "daysLeft": null,    
                "daysLeftLastUpdated": null
               }
               {
                 "serialNumber": "SUPPLYSERIAL1", 
                 "currentLevel": 50,
                 "color": "none",
                 "description": "Fuser",
                 "maximumCapacity": 150000,
                 "type": "Fuser",
                 "capacityUnit": "Sides",
                 "percentRemaining": null,
                 "supplyState": "UNKNOWN",
                 "status": "Intermediate",
                 "coverage": null,
                 "installDate": null,
                 "coverageLifetime": null,
                 "coverageLastJob": null,
                 "sidesOnSupply": null,
                 "timestamp":
                 1621674025055, "prebate": null,
                 "genuine": null,
                 "daysLeft": null,
                 "daysLeftLastUpdated": null
               },
               {
                "serialNumber": "SUPPLYSERIAL2", "color": "Yellow",
                "description": "Yellow Cartridge",
                "maximumCapacity": 20000,
                "type": "Toner",
                 "capacityUnit": "Sides",
                 "percentRemaining": null,
                 "supplyState": "UNKNOWN",
                 "status": "Low",
                 "coverage": 0.028,
                 "installDate": 1568701948000,
                 "coverageLifetime": 6.198895,
                 "coverageLastJob": 15,
                 "sidesOnSupply": 31355,
                 "timestamp": 1621674025056, 
                 "prebate": true,
                 "genuine": null,
                 "daysLeft": null,
                 "daysLeftLastUpdated": null
                },
                {
                 "serialNumber": "SUPPLYSERIAL3", 
                 "currentLevel": 100,
                 "color": "none",
                 "description": "Transfer Module", 
                 "maximumCapacity": 200000,
                 "type": "Other",
                 "capacityUnit": "Other",
                 "percentRemaining": null,
                 "supplyState": "UNKNOWN",
                 "status": "Ok",
                 "coverage": null,
                 "installDate": null,
                 "coverageLifetime": null,
                 "coverageLastJob": null,
                 "sidesOnSupply": null,
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                 "timestamp": 1621674025057,
                 "prebate": null,
                 "genuine": null,
                 "daysLeft": null,
                 "daysLeftLastUpdated": null
                },
                {
                 "serialNumber": "SUPPLYSERIAL4", 
                 "currentLevel": 80,
                 "color": "Magenta",
                 "description": "Magenta Cartridge", 
                 "maximumCapacity": 6000,
                 "type": "Toner",
                 "capacityUnit": "Sides",
                 "percentRemaining": null,
                 "supplyState": "AUTHENTIC", 
                 "status": "Intermediate",
                 "coverage": 2.872,
                 "installDate": 1568701948000,
                 "coverageLifetime": 4.0110497,
                 "coverageLastJob": 11,
                 "sidesOnSupply": 177,
                 "timestamp": 1621674025073, "prebate": true,
                 "genuine": null,
                 "daysLeft": null, 
                 "daysLeftLastUpdated": null
                },
                {
                 "serialNumber": "SUPPLYSERIAL6",
                 "currentLevel": 20,
                 "color": "Cyan",
                 "description": "Cyan Cartridge", 
                 "maximumCapacity": 12000, 
                 "type": "Toner",
                 "capacityUnit": "Sides",
                 "percentRemaining": null, 
                 "supplyState": "UNKNOWN", 
                 "status": "Intermediate", 
                 "coverage": 0.194,
                 "installDate": 1568701948000,
                 "coverageLifetime": 7.331492,
                 "coverageLastJob": 21,
                 "sidesOnSupply": 4688,
                 "prebate": true, 
                 "genuine": null, 
                 "daysLeft": null,
                 "daysLeftLastUpdated": null
                      }
   ],
   "alerts": []
 },
  {
   "manufacturer": "Lexmark", 
   "modelName": "CX825", 
   "serialNumber": "12345SERIALNUMBER",
   "accountId": "bf899e52-b026-46f3-9715-fe54b5dd7637",
   "name": null, "description": null,
   "dateCreated": 1568139300179,
   "dateModified": 1617891557869,
   "lastCommunication": 1617891642361,
   "lastDataRefresh": 1627605287407, 
   "communicating": false, 
   "authenticated": true, 
   "baseFirmwareLastModifiedDate": null, 
   "counters": null,
   "diagnosticEvents": [], 
   "supplies": [],
   "alerts": []
  }
 ],
 "pageable": {
   "sort": { "sorted": false, 
   "unsorted": true, 
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   "empty": true
  },
   "pageNumber": 0,
   "pageSize": 50,
   "offset": 0,
   "paged": true, 
   "unpaged": false
  },
  "totalElements": 2,
  "totalPages": 1, 
  "last": false,
  "sort": {
  "sorted": false, 
  "unsorted": true, 
  "empty": true
 },
  "first": true, 
  "numberOfElements": 50,
  "size": 50,
  "number": 0, "empty": false
}
"timestamp": 1621674025075,

Retrieve Asset Diagnostics (Ανάκτηση διαγνωστικών ελέγχων των
πόρων της επιχείρησης)
Αυτή η κλήση ανακτά μια σελίδα πόρων που περιέχει τον υπο-πόρο διαγνωστικού ελέγχου στην εταιρεία και
τις θυγατρικές εταιρείες της εφαρμογής κλήσης. Η επιχείρηση προσδιορίζεται από το διακριτικό στην κεφαλίδα
εξουσιοδότησης, το οποίο πρέπει να ανακτηθεί από την κλήση Ανάκτησης διακριτικού.

Μέθοδος Διεύθυνση URL

GET <INTEGRATION_SERVICE_URL>/v1.0/assets/diagnostics

Κεφαλίδες

Κλειδί Τιμή Περιγραφή

Εξουσιοδότηση Bearer <TOKEN> (Φορέας
<ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ>)

Η κλήση Retrieve Token (Ανάκτηση διακριτικού) επιστρέφει το
διακριτικό.

Κυρίως κείμενο
Καμία.

Σχήμα επιστροφής
{
    "type": "object",
    "properties": {
        "content": { 
            "type": "array",
            "items": {
                "type": "object",
                "properties": {
                    "manufacturer":  { "type": "string" },
                    "modelName":  { "type": "string" },
                    "serialNumber":  { "type": "string" },
                    "accountId":  { "type": "string" },
                    "name":  { "type": ["null", "string"] },
                    "description":  { "type": ["null", "string"] },
                    "dateCreated": { "type": "number" },
                    "dateModified": { "type": "number" },
                    "lastCommunication": { "type": ["null", "number"] },
                    "lastDataRefresh": { "type": "number" },
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                    "communicating": { "type": ["null", "boolean"] },
                    "authenticated": { "type": ["null", "boolean"] },
                    "baseFirmwareLastModifiedDate": { "type": ["null", "number"] },
                    "counters":  { "type": "null" },
                    "diagnosticEvents": {
                        "type": "array",
                        "items": {
                            "type": "object",
                            "properties": {
                                "dateCreated": { "type": "number" },
                                "alert": { "type": ["null", "string"] },
                                "alertDttm": { "type": ["null", "number"] },
                                "alertId": { "type": ["null", "string"] },
                                "alertType": { "type": ["null", "string"] },
                                "collectorId": { "type": ["null", "string"] },
                                "errorCode": { "type": ["null", "string"] },
                                "errorReason":  { "type": ["null", "string"] },
                                "errorType":  { "type": ["null", "string"] },
                                "expirationDttm":  { "type": "number" },
                                "hostname": { "type": ["null", "string"] },
                                "ipAddress":  { "type": ["null", "string"] },
                                "lpc":  { "type": ["null", "number"] },
                                "model":  { "type": ["null", "string"] },
                                "serialNumber":  { "type": ["null", "string"] }
                            }
                        }
                    },
                    "supplies":   {
                        "type": "array",
                        "maxItems": 0
                    },
                    "alerts":   {
                        "type": "array",
                        "maxItems": 0
                    }
                }
            },
            "minItems": 0
        },
        "pageable": {
            "type": "object",
            "properties": {
                "sort": {
                    "type": "object",
                    "properties": {
                        "sorted":  { "type": "boolean" },
                        "unsorted":  { "type": "boolean" },
                        "empty":  { "type": "boolean" }
                    }
                },
                "pageNumber":  { "type": "integer" },
                "pageSize":  { "type": "integer" },
                "offset":  { "type": "integer" },
                "paged":  { "type": "boolean" },
                "unpaged":  { "type": "boolean" }
            }
        },
        "totalElements":  { "type": "integer" },
        "totalPages":  { "type": "integer" },
        "last":  { "type": "boolean" },
        "sort":  {
            "type": "object",
            "properties": {
                "sorted":  { "type": "boolean" },
                "unsorted":  { "type": "boolean" },
                "empty":  { "type": "boolean" }
            }
        },
        "first":  { "type": "boolean" },
        "numberOfElements":  { "type": "integer" },
        "size":  { "type": "integer" },
        "number":  { "type": "integer" },
        "empty":  { "type": "boolean" }
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    }
}

Παράδειγμα ανταπόκρισης
{
   "content": [
      {
        "manufacturer": "Lexmark",
        "modelName": "X792e",
        "serialNumber": "123SERIALNUMBER",
        "accountId": "bf899e52-b026-46f3-9715-fe54b5dd7637",
        "name": null,
        "description": null,
        "dateCreated": 1568139701472,
        "dateModified": 1621677697123,
        "lastCommunication": 1621686886903,
        "lastDataRefresh": 1621677697129,
        "communicating": false,
        "authenticated": true,
        "baseFirmwareLastModifiedDate": null,
        "counters": null,
        "diagnosticEvents": [],
        "supplies": [],
        "alerts": []
      },
 
      {
        "manufacturer": "Lexmark",
        "modelName": "CX825",
        "serialNumber": "12345SERIALNUMBER",
        "accountId": "bf899e52-b026-46f3-9715-fe54b5dd7637",
        "name": null,
        "description": null,
        "dateCreated": 1568139300179,
        "dateModified": 1617891557869,
        "lastCommunication": 1617891642361,
        "lastDataRefresh": 1627605287407,
        "communicating": false,
        "authenticated": true,
        "baseFirmwareLastModifiedDate": null,
        "counters": null,
        "diagnosticEvents": [
          {
           "dateCreated": 1639077580134,
           "alert": "202.03 PAPER JAM: repeated 25 time(s) in 500 pages",
           "alertDttm": 1639077580134,
           "alertId": "61b25b2cc036774096bbef91", "alertType": "Prescriptive",
           "collectorId": "CBR01",
           "errorCode": "202.03", "errorReason":
           "HC_REP", "errorType": "%202.03%",
           "expirationDttm": 1313123,
           "hostname": "10.99.0.60",
           "ipAddress": "10.99.0.60",
           "lpc": 505535,
           "model": "LEXMARK CX825",
           "serialNumber": "12345SERIALNUMBER"
          },
          {
           "dateCreated": 163907758999,
           "alert": "Other alert",
           "alertDttm": 163907758999,
           "alertId": "61b25b2cc036774096bbef99",
           "alertType": "Prescriptive",
           "collectorId": "CBR01",
           "errorCode": "202.03",
           "errorReason": "HC_REP",
           "errorType": "%202.03%",
           "expirationDttm": 1313123,
           "hostname": "10.99.0.60",
           "ipAddress": "10.99.0.60",
           "lpc": 505535,
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           "model": "LEXMARK CX825",
           "serialNumber": "12345SERIALNUMBER"
          }
       ],
       "supplies": [],
       "alerts": []
      }
   ],
   "pageable": {
     "sort": { "
        sorted": false,
   "unsorted": true,
   "empty": true
     },
     "pageNumber": 0,
     "pageSize": 50,
     "offset": 0,
     "paged": true,
     "unpaged": false
   },
    "totalElements": 2,
    "totalPages": 1, "last": false,
    "sort": {
    "sorted": false,
    "unsorted": true,
    "empty": true
   },
    "first": true,
    "numberOfElements": 50,
    "size": 50,
    "number": 0, "empty": false
}

Ανάκτηση ειδοποιήσεων των πόρων
Αυτή η κλήση ανακτά τα αναλώσιμα που περιέχουν τον υπο-πόρο ειδοποιήσεων στην εταιρεία και τις
θυγατρικές εταιρείες της εφαρμογής κλήσης. Η επιχείρηση προσδιορίζεται από το διακριτικό στην κεφαλίδα
εξουσιοδότησης, το οποίο πρέπει να ανακτηθεί από την κλήση Ανάκτησης διακριτικού.

Μέθοδος Διεύθυνση URL

GET <INTEGRATION_SERVICE_URL>/v1.0/assets/alerts

Κεφαλίδες

Κλειδί Τιμή Περιγραφή

Εξουσιοδότηση Bearer <TOKEN> (Φορέας
<ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ>)

Η κλήση Retrieve Token (Ανάκτηση διακριτικού) επιστρέφει το
διακριτικό.

Κυρίως κείμενο
Καμία.

Σχήμα επιστροφής
  {
    "type": "object",
    "properties": {
        "content": { 
            "type": "array",
            "items": {
                "type": "object",
                "properties": {
                    "manufacturer":  { "type": "string" },
                    "modelName":  { "type": "string" },
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                    "serialNumber":  { "type": "string" },
                    "accountId":  { "type": "string" },
                    "name":  { "type": ["null", "string"] },
                    "description":  { "type": ["null", "string"] },
                    "dateCreated": { "type": "number" },
                    "dateModified": { "type": "number" },
                    "lastCommunication": { "type": ["null", "number"] },
                    "lastDataRefresh": { "type": "number" },
                    "communicating": { "type": ["null", "boolean"] },
                    "authenticated": { "type": ["null", "boolean"] },
                    "baseFirmwareLastModifiedDate": { "type": ["null", "number"] },
                    "counters": { "type": "null" },
                    "diagnosticEvents": {
                        "type": "array",
                        "maxItems": 0
                    },
                    "supplies":   {
                        "type": "array",
                        "maxItems": 0
                    },
                    "alerts":   {
                        "type": "array",
                        "items": {
                            "type": "object",
                            "properties": {
                                "status": { "type": ["null", "string"] },
                                "issue": { "type": ["null", "string"] }
                            }
                        }
                    }
                }
            },
            "minItems": 0
        },
        "pageable": {
            "type": "object",
            "properties": {
                "sort": {
                    "type": "object",
                    "properties": {
                        "sorted":  { "type": "boolean" },
                        "unsorted":  { "type": "boolean" },
                        "empty":  { "type": "boolean" }
                    }
                },
                "pageNumber":  { "type": "integer" },
                "pageSize":  { "type": "integer" },
                "offset":  { "type": "integer" },
                "paged":  { "type": "boolean" },
                "unpaged":  { "type": "boolean" }
            }
        },
        "totalElements":  { "type": "integer" },
        "totalPages":  { "type": "integer" },
        "last":  { "type": "boolean" },
        "sort":  {
            "type": "object",
            "properties": {
                "sorted":  { "type": "boolean" },
                "unsorted":  { "type": "boolean" },
                "empty":  { "type": "boolean" }
            }
        },
        "first":  { "type": "boolean" },
        "numberOfElements":  { "type": "integer" },
        "size":  { "type": "integer" },
        "number":  { "type": "integer" },
        "empty":  { "type": "boolean" }
    }
}
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Παράδειγμα ανταπόκρισης
{
   "content": [
      {
         "manufacturer": "Lexmark",
         "modelName": "X792e",
         "serialNumber": "123SERIALNUMBER",
         "accountId": "bf899e52-b026-46f3-9715-fe54b5dd7637",
         "name": null,
         "description": null,
         "dateCreated": 1568139701472,
         "dateModified": 1621677697123,
         "lastCommunication": 1621686886903,
         "lastDataRefresh": 1621677697129,
         "communicating": false,
         "authenticated": true,
         "baseFirmwareLastModifiedDate": null,
         "counters": null,
         "diagnosticEvents": [], "supplies": [],
         "alerts": []
      },
      {
         "manufacturer": "Lexmark",
         "modelName": "CX825",
         "serialNumber": "12345SERIALNUMBER",
         "accountId": "bf899e52-b026-46f3-9715-fe54b5dd7637",
         "name": null,
         "description": null,
         "dateCreated": 1568139300179,
         "dateModified": 1617891557869,
         "lastCommunication": 1617891642361,
         "lastDataRefresh": 1627605287407,
         "communicating": false,
         "authenticated": true,
         "baseFirmwareLastModifiedDate": null,
         "counters": null,
         "diagnosticEvents": [],
         "supplies": [],
         "alerts": [
            {   
               "status": "ERROR",
               "issue": "Remove paper from Standard Output Bin"
            },
            {
               "status": "ERROR",
               "issue": " [145.80A]"
            },
            {
               "status": "WARNING",
               "issue": "Standard Bin Full"
            }
        ]
     }
 ],
 "pageable":
  "sort": {
  "sorted": false,
  "unsorted": true,
  "empty": true
 },
 "pageNumber": 0,
 "pageSize": 50,
 "offset": 0,
 "paged": true,
 "unpaged": false
 },
 "totalElements": 2,
 "totalPages": 1, "last": false,
 "sort": {
    "sorted": false
    "unsorted": true,
    "empty": true
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 },
 "first": true,
 "numberOfElements": 50,
 "size": 50,
 "number": 0,
 "empty": false
}

Retrieve Asset Counters (Ανάκτηση μετρητών των πόρων της
επιχείρησης)
Αυτή η κλήση ανακτά μια σελίδα πόρων που περιέχει τον υπο-πόρο μετρητών στην εταιρεία και τις θυγατρικές
εταιρείες της εφαρμογής κλήσης. Η επιχείρηση προσδιορίζεται από το διακριτικό στην κεφαλίδα
εξουσιοδότησης, το οποίο πρέπει να ανακτηθεί από την κλήση Ανάκτησης διακριτικού.

Μέθοδος Διεύθυνση URL

GET <INTEGRATION_SERVICE_URL>/v1.0/assets/counters

Κεφαλίδες

Κλειδί Τιμή Περιγραφή

Εξουσιοδότηση Bearer <TOKEN> (Φορέας
<ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ>)

Η κλήση Retrieve Token (Ανάκτηση διακριτικού) επιστρέφει το
διακριτικό.

Κυρίως κείμενο
Καμία.

Σχήμα επιστροφής
{
    "type": "object",
    "properties": {
        "content": { 
            "type": "array",
            "items": {
                "type": "object",
                "properties": {
                    "manufacturer":  { "type": "string" },
                    "modelName":  { "type": "string" },
                    "serialNumber":  { "type": "string" },
                    "accountId":  { "type": "string" },
                    "name":  { "type": ["null", "string"] },
                    "description":  { "type": ["null", "string"] },
                    "dateCreated": { "type": "number" },
                    "dateModified": { "type": "number" },
                    "lastCommunication": { "type": ["null", "number"] },
                    "lastDataRefresh": { "type": "number" },
                    "communicating": { "type": ["null", "boolean"] },
                    "authenticated": { "type": ["null", "boolean"] },
                    "baseFirmwareLastModifiedDate": { "type": ["null", "number"] },
                    "counters": {
                        "type": ["null", "object"],
                        "properties": {
                            "lifetimeCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "lifetimeCountUnit": { "type": ["null", "string"] },
                            "colorPrintSideCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "colorPrintSheetCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "monoPrintSideCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "monoPrintSheetCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "printSideCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "printSheetCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "colorCopySideCount": { "type": ["null", "integer"] },
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                            "colorCopySheetCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "monoCopySideCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "monoCopySheetCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "copySideCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "copySheetCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "colorFaxSideCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "colorFaxSheetCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "monoFaxSideCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "monoFaxSheetCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "faxSideCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "faxSheetCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "colorSideCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "colorSheetCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "monoSideCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "monoSheetCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "totalSideCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "totalSheetCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "colorLargeSideCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "monoLargeSideCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "largeSideCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "largeSheetCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "duplexSideCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "duplexSheetCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "coverageTierBusinessSideCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "coverageTierBusinessSheetCount": { "type": ["null", 
"integer"] },
                            "coverageTierGraphicsSideCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "coverageTierGraphicsSheetCount": { "type": ["null", 
"integer"] },
                            "coverageTierHighlightSideCount": { "type": ["null", 
"integer"] },
                            "coverageTierHighlightSheetCount": { "type": ["null", 
"integer"] },
                            "paperCounts": {
                                "type": "array",
                                "items": {
                                    "type": "object",
                                    "properties": {
                                        "paperSheetPickedCount": { "type": ["null", 
"integer"] },
                                        "paperSheetSafeCount": { "type": ["null", 
"integer"] },
                                        "paperSideColorPickedCount": { "type": ["null", 
"integer"] },
                                        "paperSideColorSafeCount": { "type": ["null", 
"integer"] },
                                        "paperSideMonoPickedCount": { "type": ["null", 
"integer"] },
                                        "paperSideMonoSafeCount": { "type": ["null", 
"integer"] },
                                        "paperSize": { "type": ["null", "string"] },
                                        "paperType": { "type": ["null", "string"] }
                                    }
                                }
                            },
                            "blankCopySideCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "adfScanCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "flatbedScanCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "scanToLocalhostScanCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "copyScanCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "faxScanCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "simplexAdfScanCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "duplexAdfScanCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "monoScanCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "colorScanCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "totalScanCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "blankFaxSideCount": { "type": ["null", "integer"] }
                        }
                    },
                    "diagnosticEvents": {
                        "type": "array",
                        "maxItems": 0
                    },
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                    "supplies":   {
                        "type": "array",
                        "maxItems": 0
                    },
                    "alerts":   {
                        "type": "array",
                        "maxItems": 0
                    }
                }
            },
            "minItems": 0
        },
        "pageable": {
            "type": "object",
            "properties": {
                "sort": {
                    "type": "object",
                    "properties": {
                        "sorted":  { "type": "boolean" },
                        "unsorted":  { "type": "boolean" },
                        "empty":  { "type": "boolean" }
                    }
                },
                "pageNumber":  { "type": "integer" },
                "pageSize":  { "type": "integer" },
                "offset":  { "type": "integer" },
                "paged":  { "type": "boolean" },
                "unpaged":  { "type": "boolean" }
            }
        },
        "totalElements":  { "type": "integer" },
        "totalPages":  { "type": "integer" },
        "last":  { "type": "boolean" },
        "sort":  {
            "type": "object",
            "properties": {
                "sorted":  { "type": "boolean" },
                "unsorted":  { "type": "boolean" },
                "empty":  { "type": "boolean" }
            }
        },
        "first":  { "type": "boolean" },
        "numberOfElements":  { "type": "integer" },
        "size":  { "type": "integer" },
        "number":  { "type": "integer" },
        "empty":  { "type": "boolean" }
    }
}

Παράδειγμα ανταπόκρισης
{
    "content": [
      {
         "manufacturer": "Lexmark",
         "modelName": "X792e",
         "serialNumber": "123SERIALNUMBER",
         "accountId": "bf899e52-b026-46f3-9715-fe54b5dd7637",
         "name": null,
         "description": null,
         "dateCreated": 1568139701472,
         "dateModified": 1621677697123,
         "lastCommunication": 1621686886903,
         "lastDataRefresh": 1621677697129,
         "communicating": false,
         "authenticated": true,
         "baseFirmwareLastModifiedDate": null,
         "counters": {
            "lifetimeCount": 6436,
            "lifetimeCountUnit": "Sides",
            "colorPrintSideCount": 464,
            "colorPrintSheetCount": null,
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            "monoPrintSideCount": 2636,
            "monoPrintSheetCount": null,
            "printSideCount": 3100,
            "printSheetCount": 3067,
            "colorCopySideCount": 175,
            "colorCopySheetCount": null,
            "monoCopySideCount": 50,
            "monoCopySheetCount": null,
            "copySideCount": 225,
            "copySheetCount": 217,
            "colorFaxSideCount": 99,
            "colorFaxSheetCount": null,
            "monoFaxSideCount": 2994,
            "monoFaxSheetCount": null,
            "faxSideCount": 3093,
            "faxSheetCount": 3093,
            "colorSideCount": 738,
            "colorSheetCount": null,
            "monoSideCount": 5680,
            "monoSheetCount": null,
            "totalSideCount": 6418,
            "totalSheetCount": 6377,
            "colorLargeSideCount": null,
            "monoLargeSideCount": null,
            "largeSideCount": null,
            "largeSheetCount": null,
            "duplexSideCount": null,
            "duplexSheetCount": 41,
            "coverageTierBusinessSideCount": null,
            "coverageTierBusinessSheetCount": null,
            "coverageTierGraphicsSideCount": null,
            "coverageTierGraphicsSheetCount": null,
            "coverageTierHighlightSideCount": null,
            "coverageTierHighlightSheetCount": null,
            "paperCounts": [
               {
                "paperSheetPickedCount": null,
                "paperSheetSafeCount": 5370,
                "paperSideColorPickedCount": 586,
                "paperSideColorSafeCount": 700,
                "paperSideMonoPickedCount": 2377,
                "paperSideMonoSafeCount": 4711,
                "paperSize": "Letter",
                "paperType": "Plain"
               },
               {
                "paperSheetPickedCount": null,
                "paperSheetSafeCount": 3,
                "paperSideColorPickedCount": 0,
                "paperSideColorSafeCount": 0,
                "paperSideMonoPickedCount": 1,
                "paperSideMonoSafeCount": 3,
                "paperSize": "Letter",
                "paperType": "Custom Type 2"
               },
               {
                "paperSheetPickedCount": null,
                "paperSheetSafeCount": 23,
                "paperSideColorPickedCount": 0,
                "paperSideColorSafeCount": 0,
                "paperSideMonoPickedCount": 0,
                "paperSideMonoSafeCount": 23,
                "paperSize": "Oficio", 
                         "paperType": "Plain"
               },
               {
                "paperSheetPickedCount": null,
                "paperSheetSafeCount": 24,
                "paperSideColorPickedCount": 0,
                "paperSideColorSafeCount": 0,
                "paperSideMonoPickedCount": 0,
                "paperSideMonoSafeCount": 24, "paperSize": "Legal", "paperType": "Plain"
               },
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               {
                "paperSheetPickedCount": null,
                "paperSheetSafeCount": 110,
                "paperSideColorPickedCount": 0,
                "paperSideColorSafeCount": 7,
                "paperSideMonoPickedCount": 0,
                "paperSideMonoSafeCount": 103,
                "paperSize": "Executive",
                "paperType": "Plain"
               },
               {
                "paperSheetPickedCount": null,
                "paperSheetSafeCount": 56,
                "paperSideColorPickedCount": 0,
                "paperSideColorSafeCount": 0,
                "paperSideMonoPickedCount": 0,
                "paperSideMonoSafeCount": 56,
                "paperSize": "Folio",
                "paperType": "Plain"
               },
               {
                "paperSheetPickedCount": null,
                "paperSheetSafeCount": 52,
                "paperSideColorPickedCount": 0,
                "paperSideColorSafeCount": 0,
                "paperSideMonoPickedCount": 0,
                "paperSideMonoSafeCount": 52,
                "paperSize": "JIS B5",
                "paperType": "Plain"
               },
               {
                "paperSheetPickedCount": null,
                "paperSheetSafeCount": 685,
                "paperSideColorPickedCount": 3,
                "paperSideColorSafeCount": 30,
                "paperSideMonoPickedCount": 178,
                "paperSideMonoSafeCount": 655,
                "paperSize": "A4",
                "paperType": "Plain"
               },
               {
                "paperSheetPickedCount": null,
                "paperSheetSafeCount": 45,
                "paperSideColorPickedCount": 0,
                "paperSideColorSafeCount": 0,
                "paperSideMonoPickedCount": 0,
                "paperSideMonoSafeCount": 45,
                "paperSize": "A5",
                "paperType": "Plain"
               },
               {
                "paperSheetPickedCount": null,
                "paperSheetSafeCount": 4,
                "paperSideColorPickedCount": 0,
                "paperSideColorSafeCount": 0,
                "paperSideMonoPickedCount": 0,
                "paperSideMonoSafeCount": 4,
                "paperSize": "A6",
                "paperType": "Plain"
               },
               {
                "paperSheetPickedCount": null,
                "paperSheetSafeCount": 1,
                "paperSideColorPickedCount": 0,
                "paperSideColorSafeCount": 0,
                "paperSideMonoPickedCount": 0,
                "paperSideMonoSafeCount": 1,
                "paperSize": "A4",
                "paperType": "Custom Type 2"
               },
               {
                "paperSheetPickedCount": null,
                "paperSheetSafeCount": 4,
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                "paperSideColorPickedCount": 1,
                "paperSideColorSafeCount": 1,
                "paperSideMonoPickedCount": 3,
                "paperSideMonoSafeCount": 3,
                "paperSize": "Letter",
                "paperType": "Transparancy"
               }
             ],
               "blankCopySideCount": 1,
               "adfScanCount": 377,
               "flatbedScanCount": 722,
               "scanToLocalhostScanCount": null,
               "copyScanCount": 101,
               "faxScanCount": 815,
               "simplexAdfScanCount": null,
               "duplexAdfScanCount": null,
               "monoScanCount": null,
               "colorScanCount": null,
               "totalScanCount": 1099,
               "blankFaxSideCount": 0
           },
             "diagnosticEvents": [],
             "supplies": [],
             "alerts": []
         },
{
            "manufacturer": "Lexmark",
            "modelName": "CX825",
            "serialNumber": "12345SERIALNUMBER",
            "accountId": "bf899e52-b026-46f3-9715-fe54b5dd7637",
            "name": null,
            "description": null,
            "dateCreated": 1568139300179,
            "dateModified": 1617891557869,
            "lastCommunication": 1617891642361,
            "lastDataRefresh": 1627605287407,
            "communicating": false,
            "authenticated": true,
            "baseFirmwareLastModifiedDate": null,
            "counters": {
                "lifetimeCount": 30932,
                "lifetimeCountUnit": "Sides",
                "colorPrintSideCount": 27268,
                "colorPrintSheetCount": null,
                "monoPrintSideCount": 3196,
                "monoPrintSheetCount": null,
                "printSideCount": 30464,
                "printSheetCount": 28872,
                "colorCopySideCount": 447,
                "colorCopySheetCount": null,
                "monoCopySideCount": 2,
                "monoCopySheetCount": null,
                "copySideCount": 449,
                "copySheetCount": 284,
                "colorFaxSideCount": 0,
                "colorFaxSheetCount": null,
                "monoFaxSideCount": 0,
                "monoFaxSheetCount": null,
                "faxSideCount": 0,
                "faxSheetCount": 0,
                "colorSideCount": 27715,
                "colorSheetCount": null,
                "monoSideCount": 3198,
                "monoSheetCount": null,
                "totalSideCount": 30914,
                "totalSheetCount": 29156,
                "colorLargeSideCount": null,
                "monoLargeSideCount": null,
                "largeSideCount": null,
                "largeSheetCount": null,
                "duplexSideCount": null,
                "duplexSheetCount": 1758,
                "coverageTierBusinessSideCount": 11373,
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                "coverageTierBusinessSheetCount": null,
                "coverageTierGraphicsSideCount": 5013,
                "coverageTierGraphicsSheetCount": null,
                "coverageTierHighlightSideCount": 11327,
                "coverageTierHighlightSheetCount": null,
                "paperCounts": [],
                 "blankCopySideCount": null,
                 "adfScanCount": null,
                 "flatbedScanCount": null,
                 "scanToLocalhostScanCount": null,
                 "copyScanCount": null,
                 "faxScanCount": null,
                 "simplexAdfScanCount": null,
                 "duplexAdfScanCount": null,
                 "monoScanCount": null,
                 "colorScanCount": null,
                 "totalScanCount": null,
                 "blankFaxSideCount": null
             },
             "diagnosticEvents": [],
             "supplies": [],
             "alerts": []
          }
       ],
        "pageable": {
           "sort": {
           "sorted": false,
           "unsorted": true,
           "empty": true
           },
            "pageNumber": 0,
            "pageSize": 50,
            "offset": 0,
            "paged": true,
            "unpaged": false
        },
         "totalElements": 2,
         "totalPages": 1,
         "last": false,
         "sort": {
            "sorted": false,
            "unsorted": true,
            "empty": true
        },
         "first": true,
         "numberOfElements": 50,
         "size": 50,
         "number": 0, 
              "empty": false
}

Ανάκτηση πόρων
Αυτή η κλήση ανακτά μια σελίδα πόρων που περιέχει τον υπο-πόρο στην εταιρεία και τις θυγατρικές εταιρείες
της εφαρμογής κλήσης. Η επιχείρηση προσδιορίζεται από το διακριτικό στην κεφαλίδα εξουσιοδότησης, το
οποίο πρέπει να ανακτηθεί από την κλήση Ανάκτησης διακριτικού.

Μέθοδος Διεύθυνση URL

GET <INTEGRATION_SERVICE_URL>/v1.0/assets

Κεφαλίδες

Κλειδί Τιμή Περιγραφή

Εξουσιοδότηση Bearer <TOKEN> (Φορέας
<ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ>)

Η κλήση Retrieve Token (Ανάκτηση διακριτικού) επιστρέφει το
διακριτικό.

Παράρτημα 243



Κυρίως κείμενο
Καμία.

Σημ.: Αυτό το API επιστρέφει όλα τα σύνολα δεδομένων για όλους τους πόρους. Διαθέτει μια προαιρετική
παράμετρο για την επιστροφή όλων των δεδομένων για έναν μόνο σειριακό αριθμό.

Σχήμα επιστροφής
 {
    "type": "object",
    "properties": {
        "content": { 
            "type": "array",
            "items": {
                "type": "object",
                "properties": {
                    "manufacturer":  { "type": "string" },
                    "modelName":  { "type": "string" },
                    "serialNumber":  { "type": "string" },
                    "accountId":  { "type": "string" },
                    "name":  { "type": ["null", "string"] },
                    "description":  { "type": ["null", "string"] },
                    "dateCreated": { "type": "number" },
                    "dateModified": { "type": "number" },
                    "lastCommunication": { "type": ["null", "number"] },
                    "lastDataRefresh": { "type": "number" },
                    "communicating": { "type": ["null", "boolean"] },
                    "authenticated": { "type": ["null", "boolean"] },
                    "baseFirmwareLastModifiedDate": { "type": ["null", "number"] },
                    "counters": {
                        "type": ["null", "object"],
                        "properties": {
                            "lifetimeCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "lifetimeCountUnit": { "type": ["null", "string"] },
                            "colorPrintSideCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "colorPrintSheetCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "monoPrintSideCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "monoPrintSheetCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "printSideCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "printSheetCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "colorCopySideCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "colorCopySheetCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "monoCopySideCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "monoCopySheetCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "copySideCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "copySheetCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "colorFaxSideCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "colorFaxSheetCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "monoFaxSideCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "monoFaxSheetCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "faxSideCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "faxSheetCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "colorSideCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "colorSheetCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "monoSideCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "monoSheetCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "totalSideCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "totalSheetCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "colorLargeSideCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "monoLargeSideCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "largeSideCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "largeSheetCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "duplexSideCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "duplexSheetCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "coverageTierBusinessSideCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "coverageTierBusinessSheetCount": { "type": ["null", 
"integer"] },
                            "coverageTierGraphicsSideCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "coverageTierGraphicsSheetCount": { "type": ["null", 
"integer"] },
                            "coverageTierHighlightSideCount": { "type": ["null", 
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"integer"] },
                            "coverageTierHighlightSheetCount": { "type": ["null", 
"integer"] },
                            "paperCounts": {
                                "type": "array",
                                "items": {
                                    "type": "object",
                                    "properties": {
                                        "paperSheetPickedCount": { "type": ["null", 
"integer"] },
                                        "paperSheetSafeCount": { "type": ["null", 
"integer"] },
                                        "paperSideColorPickedCount": { "type": ["null", 
"integer"] },
                                        "paperSideColorSafeCount": { "type": ["null", 
"integer"] },
                                        "paperSideMonoPickedCount": { "type": ["null", 
"integer"] },
                                        "paperSideMonoSafeCount": { "type": ["null", 
"integer"] },
                                        "paperSize": { "type": ["null", "string"] },
                                        "paperType": { "type": ["null", "string"] }
                                    }
                                }
                            },
                            "blankCopySideCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "adfScanCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "flatbedScanCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "scanToLocalhostScanCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "copyScanCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "faxScanCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "simplexAdfScanCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "duplexAdfScanCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "monoScanCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "colorScanCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "totalScanCount": { "type": ["null", "integer"] },
                            "blankFaxSideCount": { "type": ["null", "integer"] }
                        }
                    },
                    "diagnosticEvents": {
                        "type": "array",
                        "items": {
                            "type": "object",
                            "properties": {
                                "dateCreated": { "type": "number" },
                                "alert": { "type": ["null", "string"] },
                                "alertDttm": { "type": ["null", "number"] },
                                "alertId": { "type": ["null", "string"] },
                                "alertType": { "type": ["null", "string"] },
                                "collectorId": { "type": ["null", "string"] },
                                "errorCode": { "type": ["null", "string"] },
                                "errorReason":  { "type": ["null", "string"] },
                                "errorType":  { "type": ["null", "string"] },
                                "expirationDttm":  { "type": "number" },
                                "hostname": { "type": ["null", "string"] },
                                "ipAddress":  { "type": ["null", "string"] },
                                "lpc":  { "type": ["null", "number"] },
                                "model":  { "type": ["null", "string"] },
                                "serialNumber":  { "type": ["null", "string"] }
                            }
                        }
                    },
                    "supplies":   {
                        "type": "array",
                        "items": {
                            "type": "object",
                            "properties": {
                                "serialNumber": { "type": ["null", "string"] },
                                "currentLevel": { "type": ["null", "integer"] },
                                "color": { "type": ["null", "string"] },
                                "description": { "type": ["null", "string"] },
                                "maximumCapacity": { "type": ["null", "number"] },
                                "type": { "type": ["null", "string"] },
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                                "capacityUnit": { "type": ["null", "string"] },
                                "percentRemaining":  { "type": ["null", "integer"] },
                                "supplyState": { "type": ["null", "string"] },
                                "status":  { "type": ["null", "string"] },
                                "coverage":  { "type": ["null", "number"] },
                                "installDate":  { "type": ["null", "number"] },
                                "coverageLifetime":  { "type": ["null", "number"] },
                                "coverageLastJob":  { "type": ["null", "number"] },
                                "sidesOnSupply":  { "type": ["null", "number"] },
                                "timestamp": { "type": ["null", "number"] },
                                "prebate":  { "type": ["null", "boolean"] },
                                "genuine":  { "type": ["null", "boolean"] },
                                "daysLeft":  { "type": ["null", "number"] },
                                "daysLeftLastUpdated":  { "type": ["null", "number"] }
                            }
                        }
                    },
                    "alerts":   {
                        "type": "array",
                        "items": {
                            "type": "object",
                            "properties": {
                                "status": { "type": ["null", "string"] },
                                "issue": { "type": ["null", "string"] }
                            }
                        }
                    }
                }
            },
            "minItems": 0
        },
        "pageable": {
            "type": "object",
            "properties": {
                "sort": {
                    "type": "object",
                    "properties": {
                        "sorted":  { "type": "boolean" },
                        "unsorted":  { "type": "boolean" },
                        "empty":  { "type": "boolean" }
                    }
                },
                "pageNumber":  { "type": "integer" },
                "pageSize":  { "type": "integer" },
                "offset":  { "type": "integer" },
                "paged":  { "type": "boolean" },
                "unpaged":  { "type": "boolean" }
            }
        },
        "totalElements":  { "type": "integer" },
        "totalPages":  { "type": "integer" },
        "last":  { "type": "boolean" },
        "sort":  {
            "type": "object",
            "properties": {
                "sorted":  { "type": "boolean" },
                "unsorted":  { "type": "boolean" },
                "empty":  { "type": "boolean" }
            }
        },
        "first":  { "type": "boolean" },
        "numberOfElements":  { "type": "integer" },
        "size":  { "type": "integer" },
        "number":  { "type": "integer" },
        "empty":  { "type": "boolean" }
    }
}

Παράδειγμα ανταπόκρισης
{
     "content": [
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        {
          "manufacturer": "Lexmark",
          "modelName": "X792e", 
               "serialNumber": "123SERIALNUMBER",
          "accountId": "bf899e52-b026-46f3-9715-fe54b5dd7637",
          "name": null,
          "description": null,
          "dateCreated": 1568139701472,
          "dateModified": 1621677697123,
          "lastCommunication": 1621686886903,
          "lastDataRefresh": 1621677697129,
          "communicating": false,
          "authenticated": true,
          "baseFirmwareLastModifiedDate": null,
          "counters": {
             "lifetimeCount": 6436,
             "lifetimeCountUnit": "Sides",
             "colorPrintSideCount": 464,
             "colorPrintSheetCount": null,
             "monoPrintSideCount": 2636,
             "monoPrintSheetCount": null,
             "printSideCount": 3100,
             "printSheetCount": 3067,
             "colorCopySideCount": 175,
             "colorCopySheetCount": null,
             "monoCopySideCount": 50,
             "monoCopySheetCount": null,
             "copySideCount": 225,
             "copySheetCount": 217,
             "colorFaxSideCount": 99,
             "colorFaxSheetCount": null,
             "monoFaxSideCount": 2994,
             "monoFaxSheetCount": null,
             "faxSideCount": 3093,
             "faxSheetCount": 3093,
             "colorSideCount": 738,
             "colorSheetCount": null,
             "monoSideCount": 5680,
             "monoSheetCount": null,
             "totalSideCount": 6418,
             "totalSheetCount": 6377,
             "colorLargeSideCount": null,
             "monoLargeSideCount": null,
             "largeSideCount": null,
             "largeSheetCount": null,
             "duplexSideCount": null,
             "duplexSheetCount": 41,
             "coverageTierBusinessSideCount": null,
             "coverageTierBusinessSheetCount": null,
             "coverageTierGraphicsSideCount": null,
             "coverageTierGraphicsSheetCount": null,
             "coverageTierHighlightSideCount": null,
             "coverageTierHighlightSheetCount": null,
             "paperCounts": [
                {
                  "paperSheetPickedCount": null,
                  "paperSheetSafeCount": 5370,
                  "paperSideColorPickedCount": 586,
                  "paperSideColorSafeCount": 700,
                  "paperSideMonoPickedCount": 2377,
                  "paperSideMonoSafeCount": 4711,
                  "paperSize": "Letter",
                  "paperType": "Plain"
                },
                {
                  "paperSheetPickedCount": null,
                  "paperSheetSafeCount": 3,
                  "paperSideColorPickedCount": 0,
                  "paperSideColorSafeCount": 0,
                  "paperSideMonoPickedCount": 1,
                  "paperSideMonoSafeCount": 3,
                  "paperSize": "Letter",
                  "paperType": "Custom Type 2"
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                },
                {
                  "paperSheetPickedCount": null,
                  "paperSheetSafeCount": 23,
                  "paperSideColorPickedCount": 0,
                  "paperSideColorSafeCount": 0,
                  "paperSideMonoPickedCount": 0,
                  "paperSideMonoSafeCount": 23,
                  "paperSize": "Oficio",
                  "paperType": "Plain"
                },
                {
                  "paperSheetPickedCount": null,
                  "paperSheetSafeCount": 24,
                  "paperSideColorPickedCount": 0,
                  "paperSideColorSafeCount": 0,
                  "paperSideMonoPickedCount": 0,
                  "paperSideMonoSafeCount": 24,
                  "paperSize": "Legal",
                  "paperType": "Plain"
                },
                {
                  "paperSheetPickedCount": null,
                  "paperSheetSafeCount": 110,
                  "paperSideColorPickedCount": 0,
                  "paperSideColorSafeCount": 7,
                  "paperSideMonoPickedCount": 0,
                  "paperSideMonoSafeCount": 103,
                  "paperSize": "Executive",
                  "paperType": "Plain"
                },
                {
                  "paperSheetPickedCount": null,
                  "paperSheetSafeCount": 56,
                  "paperSideColorPickedCount": 0,
                  "paperSideColorSafeCount": 0,
                  "paperSideMonoPickedCount": 0,
                  "paperSideMonoSafeCount": 56,
                  "paperSize": "Folio",
                  "paperType": "Plain"
                },
                {
                  "paperSheetPickedCount": null,
                  "paperSheetSafeCount": 52,
                  "paperSideColorPickedCount": 0,
                  "paperSideColorSafeCount": 0,
                  "paperSideMonoPickedCount": 0,
                  "paperSideMonoSafeCount": 52,
                  "paperSize": "JIS B5",
                  "paperType": "Plain"
                },
                {
                  "paperSheetPickedCount": null,
                  "paperSheetSafeCount": 685,
                  "paperSideColorPickedCount": 3,
                  "paperSideColorSafeCount": 30,
                  "paperSideMonoPickedCount": 178,
                  "paperSideMonoSafeCount": 655,
                  "paperSize": "A4",
                  "paperType": "Plain"
                },
                {
                  "paperSheetPickedCount": null,
                  "paperSheetSafeCount": 45,
                  "paperSideColorPickedCount": 0,
                  "paperSideColorSafeCount": 0,
                  "paperSideMonoPickedCount": 0,
                  "paperSideMonoSafeCount": 45,
                  "paperSize": "A5",
                  "paperType": "Plain"
                },
                {
                  "paperSheetPickedCount": null,
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                  "paperSheetSafeCount": 4,
                  "paperSideColorPickedCount": 0,
                  "paperSideColorSafeCount": 0,
                  "paperSideMonoPickedCount": 0,
                  "paperSideMonoSafeCount": 4,
                  "paperSize": "A6",
                  "paperType": "Plain"
                },
                {
                  "paperSheetPickedCount": null,
                  "paperSheetSafeCount": 1,
                  "paperSideColorPickedCount": 0,
                  "paperSideColorSafeCount": 0,
                  "paperSideMonoPickedCount": 0,
                  "paperSideMonoSafeCount": 1,
                  "paperSize": "A4",
                  "paperType": "Custom Type 2"
                },
                {
                  "paperSheetPickedCount": null,
                  "paperSheetSafeCount": 4,
                  "paperSideColorPickedCount": 1,
                  "paperSideColorSafeCount": 1,
                  "paperSideMonoPickedCount": 3,
                  "paperSideMonoSafeCount": 3,
                  "paperSize": "Letter", 
                           "paperType": "Transparancy"
                }
              ],
               "blankCopySideCount": 1,
               "adfScanCount": 377,
               "flatbedScanCount": 722,
               "scanToLocalhostScanCount": null,
               "copyScanCount": 101,
               "faxScanCount": 815,
               "simplexAdfScanCount": null,
               "duplexAdfScanCount": null,
               "monoScanCount": null, "colorScanCount": null,
               "totalScanCount": 1099,
               "blankFaxSideCount": 0
            },
             "diagnosticEvents": [
              {
                "dateCreated": 1639077580134,
                "alert": "202.03 PAPER JAM: repeated 25 time(s) in 500 pages",
                "alertDttm": 1639077580134,
                "alertId": "61b25b2cc036774096bbef91",
                "alertType": "Prescriptive",
                "collectorId": "CBR01",
                "errorCode": "202.03",
                "errorReason": "HC_REP",
                "errorType": "%202.03%",
                "expirationDttm": 1313123,
                "hostname": "10.99.0.60",
                "ipAddress": "10.99.0.60",
                "lpc": 505535,
                "model": "LEXMARK CX825",
                "serialNumber": "12345SERIALNUMBER"
              }
            ],
             "supplies": [
                {
                 "serialNumber": "SUPPLY123",
                 "currentLevel": 50,
                 "color": "none",
                 "description": "Fuser",
                 "maximumCapacity": 150000,
                 "type": "Fuser",
                 "capacityUnit": "Sides",
                 "percentRemaining": null,
                 "supplyState": "UNKNOWN",
                 "status": "Intermediate",
                 "coverage": null,
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                 "installDate": null,
                 "coverageLifetime": null,
                 "coverageLastJob": null,
                 "sidesOnSupply": null,
                 "timestamp": 1621674025055,
                 "prebate": null,
                 "genuine": null,
                 "daysLeft": null,
                 "daysLeftLastUpdated": null
                }
              ],
               "alerts": []
            },
            {
               "manufacturer": "Lexmark",
               "modelName": "X792e",
               "serialNumber": "123SERIALNUMBER",
               "accountId": "bf899e52-b026-46f3-9715-fe54b5dd7637",
               "name": null,
               "description": null,
               "dateCreated": 1568139701472,
               "dateModified": 1621677697123,
               "lastCommunication": 1621686886903,
               "lastDataRefresh": 1621677697129,
               "communicating": false,
               "authenticated": true,
               "baseFirmwareLastModifiedDate": 1621686886903,
               "counters": {
                  "lifetimeCount": null,
                  "lifetimeCountUnit": null,
                  "colorPrintSideCount": 104,
                  "colorPrintSheetCount": null,
                  "monoPrintSideCount": 201,
                  "monoPrintSheetCount": null,
                  "printSideCount": 305,
                  "printSheetCount": 305,
                  "colorCopySideCount": 77,
                  "colorCopySheetCount": null,
                  "monoCopySideCount": 0,
                  "monoCopySheetCount": null,
                  "copySideCount": 77,
                  "copySheetCount": null,
                  "colorFaxSideCount": 0,
                  "colorFaxSheetCount": null,
                  "monoFaxSideCount": 0,
                  "monoFaxSheetCount": null,
                  "faxSideCount": 0,
                  "faxSheetCount": null,
                  "colorSideCount": 181,
                  "colorSheetCount": null,
                  "monoSideCount": 201,
                  "monoSheetCount": null,
                  "totalSideCount": 382,
                  "totalSheetCount": null,
                  "colorLargeSideCount": 0,
                  "monoLargeSideCount": 0,
                  "largeSideCount": 0,
                  "largeSheetCount": null,
                  "duplexSideCount": 0,
                  "duplexSheetCount": null,
                  "coverageTierBusinessSideCount": null,
                  "coverageTierBusinessSheetCount": null,
                  "coverageTierGraphicsSideCount": null,
                  "coverageTierGraphicsSheetCount": null,
                  "coverageTierHighlightSideCount": null,
                  "coverageTierHighlightSheetCount": null,
                  "paperCounts": [],
                  "blankCopySideCount": null,
                  "adfScanCount": null,
                  "flatbedScanCount": null,
                  "scanToLocalhostScanCount": null,
                  "copyScanCount": null,
                  "faxScanCount": null,
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                  "simplexAdfScanCount": null,
                  "duplexAdfScanCount": null,
                  "monoScanCount": null,
                  "colorScanCount": null,
                  "totalScanCount": null,
                  "blankFaxSideCount": null
                },
                "diagnosticEvents": [],
                "supplies": [
                   {
                    "serialNumber": null,
                    "currentLevel": 100,
                    "color": "none",
                    "description": "Waste Toner Bottle",
                    "maximumCapacity": 200000,
                    "type": "Waste Toner",
                    "capacityUnit": "Sides",
                    "percentRemaining": null,
                    "supplyState": "UNKNOWN",
                    "status": "Ok",
                    "coverage": null,
                    "installDate": null,
                    "coverageLifetime": null,
                    "coverageLastJob": null,
                    "sidesOnSupply": null,
                    "timestamp": 1621674025052,
                    "prebate": null,
                    "genuine": null,
                    "daysLeft": null,
                    "daysLeftLastUpdated": null
                   },
                   {
                    "serialNumber": null,
                    "currentLevel": 100,
                    "color": "none",
                    "description": "Separator Roll and Pick Assembly",
                    "maximumCapacity": 120000,
                    "type": "Other",
                    "capacityUnit": "Other",
                    "percentRemaining": null,
                    "supplyState": "UNKNOWN",
                    "status": "Ok",
                    "coverage": null,
                    "installDate": null,
                    "coverageLifetime": null,
                    "coverageLastJob": null,
                    "sidesOnSupply": null,
                    "timestamp": 1621674025053,
                    "prebate": null,
                    "genuine": null,
                    "daysLeft": null,
                    "daysLeftLastUpdated": null
                  },
                  {
                    "serialNumber": "SUPPLY1",
                    "currentLevel": 50,
                    "color": "none",
                    "description": "Fuser",
                    "maximumCapacity": 150000,
                    "type": "Fuser",
                    "capacityUnit": "Sides",
                    "percentRemaining": null,
                    "supplyState": "UNKNOWN",
                    "status": "Intermediate",
                    "coverage": null,
                    "installDate": null,
                    "coverageLifetime": null,
                    "coverageLastJob": null,
                    "sidesOnSupply": null,
                    "timestamp": 1621674025055,
                    "prebate": null,
                    "genuine": null,
                    "daysLeft": null,

Παράρτημα 251



                    "daysLeftLastUpdated": null
                  },
                  {
                    "serialNumber": "SUPPLY2",
                    "currentLevel": 5,
                    "color": "Yellow",
                    "description": "Yellow Cartridge",
                    "maximumCapacity": 20000,
                    "type": "Toner",
                    "capacityUnit": "Sides",
                    "percentRemaining": null,
                    "supplyState": "UNKNOWN",
                    "status": "Low",
                    "coverage": 0.028,
                    "installDate": 1568701948000,
                    "coverageLifetime": 6.198895,
                    "coverageLastJob": 15,
                    "sidesOnSupply": 31355,
                    "timestamp": 1621674025056,
                    "prebate": true,
                    "genuine": null,
                    "daysLeft": null,
                    "daysLeftLastUpdated": null
                  },
                  {
                    "serialNumber": "SUPPLY3",
                    "currentLevel": 100,
                    "color": "none",
                    "description": "Transfer Module",
                    "maximumCapacity": 200000,
                    "type": "Other",
                    "capacityUnit": "Other",
                    "percentRemaining": null,
                    "supplyState": "UNKNOWN",
                    "status": "Ok",
                    "coverage": null,
                    "installDate": null,
                    "coverageLifetime": null,
                    "coverageLastJob": null,
                    "sidesOnSupply": null,
                    "timestamp": 1621674025057,
                    "prebate": null,
                    "genuine": null,
                    "daysLeft": null,
                    "daysLeftLastUpdated": null
                  },
                  {
                    "serialNumber": "SUPPLY4",
                    "currentLevel": 80
                    "color": "Magenta",
                    "description": "Magenta Cartridge",
                    "maximumCapacity": 6000,
                    "type": "Toner",
                    "capacityUnit": "Sides",
                    "percentRemaining": null,
                    "supplyState": "AUTHENTIC",
                    "status": "Intermediate",
                    "coverage": 2.872,
                    "installDate": 1568701948000,
                    "timestamp": 1621674025073,
                    "prebate": true,
                    "genuine": null,
                    "daysLeft": null,
                    "daysLeftLastUpdated": null
                  },
                  {
                    "serialNumber": "SUPPLY5",
                    "currentLevel": 80,
                    "color": "Black",
                    "description": "Black Cartridge",
                    "maximumCapacity": 20000,
                    "type": "Toner",
                    "capacityUnit": "Sides",
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                    "percentRemaining": null,
                    "supplyState": "AUTHENTIC",
                    "status": "Intermediate",
                    "coverage": 0.514,
                    "installDate": 1568701948000,
                    "coverageLifetime": 6.0445027,
                    "coverageLastJob": 74,
                    "sidesOnSupply": 1957,
                    "timestamp": 1621674025074,
                    "prebate": true,
                    "genuine": null,
                    "daysLeft": null, "daysLeftLastUpdated": null
                  },
                  {
                    "serialNumber": "SUPPLY6",
                    "currentLevel": 20,
                    "color": "Cyan",
                    "description": "Cyan Cartridge",
                    "maximumCapacity": 12000,
                    "type": "Toner",
                    "capacityUnit": "Sides",
                    "percentRemaining": null,
                    "supplyState": "UNKNOWN",
                    "status": "Intermediate",
                    "coverage": 0.194,
                    "installDate": 1568701948000,
                    "coverageLifetime": 7.331492,
                    "coverageLastJob": 21,
                    "sidesOnSupply": 4688,
                    "timestamp": 1621674025075,
                    "prebate": true,
                    "genuine": null,
                    "daysLeft": null,
                    "daysLeftLastUpdated": null
                  }
              ],
               "alerts": [
                 {
                  "status": "WARNING",
                  "issue": "Yellow cartridge low "
                 },
                 {
                  "status": "WARNING",
                  "issue": "Tray 1 Low "
                 }
            ]
        }
],
"pageable": {
   "sort": {
      "sorted": false,
      "unsorted": true,
      "empty": true
       },
        "pageNumber": 0,
        "pageSize": 50,
        "offset": 0,
        "paged": true,
        "unpaged": false
},
"totalElements": 2,
"totalPages": 1,
"last": false,
"sort": { 
   "sorted": false,
   "unsorted": true,
   "empty": true
},
"first": true,
"numberOfElements": 50,
"size": 50,
"number": 0, 
"empty": false
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Ειδοποιήσεις

σημείωση για την έκδοση

Οκτώβριος 2022

Η ακόλουθη παράγραφος δεν ισχύει στις χώρες στις οποίες οι εν λόγω όροι είναι ασύμβατοι με το
εθνικό δίκαιο: Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ “ΩΣ ΕΧΕΙ” ΧΩΡΙΣ
ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ
ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΣΚΟΠΟ. Ορισμένες χώρες δεν επιτρέπουν την αποποίηση ρητών ή σιωπηρών εγγυήσεων σε συγκεκριμένες
συναλλαγές και, συνεπώς, η παρούσα δήλωση μπορεί να μην έχει ισχύ για εσάς.

Το παρόν εγχειρίδιο είναι πιθανό να περιέχει ανακριβή τεχνικά στοιχεία ή τυπογραφικά σφάλματα. Οι
περιεχόμενες πληροφορίες υπόκεινται σε περιοδικές αλλαγές. Οι δε αλλαγές ενσωματώνονται σε
μεταγενέστερες εκδόσεις. Βελτιώσεις ή αλλαγές στα προϊόντα ή στα προγράμματα που περιγράφονται
μπορούν να πραγματοποιηθούν οποτεδήποτε.

Οι αναφορές στην παρούσα έκδοση σε προϊόντα, προγράμματα ή υπηρεσίες δεν υποδηλώνουν την πρόθεση
του κατασκευαστή να διαθέσει τα παραπάνω σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται. Οποιαδήποτε
αναφορά του κατασκευαστή σε κάποιο προϊόν, πρόγραμμα ή υπηρεσία δεν γίνεται για να δηλώσει ή να
υπονοήσει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο το συγκεκριμένο προϊόν, πρόγραμμα ή υπηρεσία. Στη θέση
αυτών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε λειτουργικά ισότιμο προϊόν, πρόγραμμα ή υπηρεσία δεν
παραβιάζει κάποιο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η αξιολόγηση και η επαλήθευση της λειτουργίας σε
συνδυασμό με άλλα προϊόντα, προγράμματα ή υπηρεσίες, εκτός αυτών που έχει καθορίσει ρητά ο
κατασκευαστής, αποτελεί ευθύνη του χρήστη.

Για Τεχνική Υποστήριξη Lexmark, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://support.lexmark.com.

Για πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων Lexmark που διέπει τη χρήση
αυτού του προϊόντος, μεταβείτε στη διεύθυνση www.lexmark.com/privacy.

Για πληροφορίες σχετικά με αναλώσιμα και λήψεις, μεταβείτε στη διεύθυνση www.lexmark.com.

© 2017 Lexmark International, Inc.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Εμπορικά σήματα

Η ονομασία Lexmark και το λογότυπο Lexmark είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Lexmark
International, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Apple, macOS, and Safari are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Οι ονομασίες Microsoft, Active Directory, Azure, Excel, Internet Explorer, Microsoft 365, Microsoft Edge,
Windows και Windows Server είναι εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών Microsoft.

Οι ονομασίες Google, Google Chrome, Android, Chrome OS και Chromebook είναι εμπορικά σήματα της
Google LLC.

Όλα τα λοιπά εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Ειδοποιήσεις 255

http://support.lexmark.com
http://www.lexmark.com/privacy
http://www.lexmark.com


Ευρετήριο

A
Account Management 
επισκόπηση  47
πρόσβαση  48

Active Directory 
διαμόρφωση ρόλων χρήστη  70

Analytics 
πρόσβαση  187

Azure Active Directory 
διαμόρφωση  73

C
Cloud Fleet Management 
εκτύπωση με χρήση κινητής
συσκευής  136

Cloud Print Release  177
Cloud Scan 
σάρωση  185

E
Embedded Web Server 
εγγραφή εκτυπωτών από  114
ενημέρωση του υλικολογισμικού
του εκτυπωτή από  45

F
Fleet Agent 
Γίνεται εγκατάσταση  109
δημιουργία  106
διαμόρφωση ρυθμίσεων του
διακομιστή  109
διαχείριση  110
ενημέρωση  111
επεξεργασία  110
επιλογή  89
λήψη  108

Fleet Management 
REST API  223
ενσωμάτωση λογισμικού τρίτων
κατασκευαστών για την
έκδοση 1.0  226
ενσωμάτωση σε λογισμικό
τρίτων κατασκευαστών  223
πρόσβαση  91

L
Lexmark Cloud Services 
διαμόρφωση  80
πρόσβαση  71, 82

Lexmark Mobile Print 
αποστολή εργασιών
εκτύπωσης  171
εκτύπωση εγγράφων  173
χρήση  171, 173

Lexmark Print Management
Client 
αποσύνδεση  169
εγκατάσταση  167
λήψη  165
προσαρμογή  165

M
MPS Express 
κατανόηση  144

N
Native Agent 
εγγραφή εκτυπωτών από τον

Embedded Web Server  114
εγγραφή εκτυπωτών από τον
πίνακα ελέγχου του
εκτυπωτή  112
επιλογή  89

P
PIN 
δημιουργία  86
διαγραφή  86
διαχείριση  86
εισαγωγή  86, 87

Print Management 
επισκόπηση  151
μεταφόρτωση αρχείων  164
πρόσβαση  151

Printer Agent 
ενημέρωση  106
επιλογή  89
πρόσβαση  105

Printer Enrollment Tool 
λήψη  100

R
REST API 

Fleet Management  223

S
Scan Management 
επισκόπηση  181
πρόσβαση  181

T
Third‑party Print  180
με χρήση του Cloud Print

Management  180

Α
αλλαγή της προβολής της λίστας
εκτυπωτών  120
αλλαγή της προβολής του
πίνακα εργαλείων  21
αναγνωριστικά υπηρεσίας
αξιοπιστίας 
διαμόρφωση  60
αναγνωριστικό ομοσπονδίας 
διαμόρφωση  59
αναγνωριστικό συσκευής-πελάτη
και μυστικός κωδικός συσκευής-
πελάτη 
λήψη  161
ανανέωση πληροφοριών
εκτυπωτή  117
ανάπτυξη αρχείων σε
εκτυπωτές  129
ανάπτυξη διαμορφώσεων σε
εκτυπωτές  142
αναφορές 
δημιουργία  201
εξαγωγή  202
κατανόηση  187
αντιγραφή προβολών  121
αντιγραφή ρυθμίσεων
παραμέτρων  141
αντιμετώπιση προβλημάτων 
αποτυχία εγγραφής του
εκτυπωτή  207
αποτυχία επικοινωνίας με το

Lexmark Cloud  219

Ευρετήριο 256



δεν είναι δυνατή η αποθήκευση
των ρυθμίσεων scan
management  219
δεν είναι δυνατή η αποστολή
μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στον διακομιστή
ουράς εκτύπωσης  216
δεν είναι δυνατή η αφαίρεση
των τμημάτων και των
κέντρων κόστους από τις
αναφορές  221
δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση
του Lexmark Print
Management Client  215
δεν είναι δυνατή η ενημέρωση
των διαπιστευτηρίων του
εκτυπωτή  213
δεν είναι δυνατή η εύρεση
κάρτας με τη χρήση του
πλαισίου αναζήτησης
κάρτας  206
δεν είναι δυνατή η εύρεση
χρηστών  221
δεν είναι δυνατή η πρόσβαση
στη διαδικτυακή πύλη Account
Management  206
δεν είναι δυνατή η πρόσβαση
στη διαδικτυακή πύλη Fleet
Management  207
δεν είναι δυνατή η πρόσβαση
στη διαδικτυακή πύλη Print
Management  215
δεν είναι δυνατή η πρόσβαση
στη διαδικτυακή πύλη Scan
Management  218
Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση
στην εφαρμογή Cloud
Scan  219
δεν είναι δυνατή η σύνδεση
στον λογαριασμό
Microsoft  219
δεν είναι δυνατό το άνοιγμα της
εφαρμογής Fleet Agent  212
δεν εμφανίζονται οι αναφορές
στους σελιδοδείκτες  220
εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος
κατά την αποστολή εργασιών
εκτύπωσης με χρήση της
επέκτασης Lexmark Cloud
Print Management for
Chrome  216

εμφανίζεται μια προειδοποίηση
κατά τη λήψη του Lexmark
Print Management Client  216
ερώτηση στον χρήστη για εκ
νέου καταχώριση κάρτας  206
η αναφορά δείχνει ότι δεν
υπάρχουν διαθέσιμα
δεδομένα  220
η αναφορά δεν εμφανίζει
σωστό όνομα αρχείου  222
η εγκατάσταση με αρχείο LDC
δεν λειτουργεί  218
η ενημέρωση Printer Agent
απέτυχε  208
κενός χώρος στην οθόνη  214
κενός χώρος στον πίνακα
ελέγχου του εκτυπωτή για
προσθήκη κρυφής
λειτουργίας  214
ο εκτυπωτής δεν επικοινωνεί με
το πρόγραμμα
παράγοντα  209
ο εκτυπωτής δεν έχει
εγγραφεί  207
ο εκτυπωτής δεν μπορεί να
επικοινωνήσει με την πύλη
Cloud Fleet Management μετά
από την ανάπτυξη  211
οι αναφορές δεν εμφανίζονται
σωστά κατά την
εκτύπωση  221
οι αναφορές δεν εμφανίζουν τη
σωστή χρονική περίοδο  221
οι αναφορές μορφής CSV
εμφανίζουν εσφαλμένους
χαρακτήρες UTF-8 ή
απουσιάζουν χαρακτήρες μη
ASCII  216
οι εργασίες του Fleet

Management αποτυγχάνουν,
αλλά η κατάσταση του
εκτυπωτή είναι Εντός
προγράμματος  212
οι ουρές εκτύπωσης Lexmark

Cloud Print Management δεν
εμφανίζονται στους σταθμούς
εργασίας πελατών  217
οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις
εγκατάστασης δεν
εμφανίζονται  217
οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις
του προγράμματος οδήγησης

εκτύπωσης δεν
εμφανίζονται  217
Οι ρυθμίσεις ελέγχου
ταυτότητας cloud δεν
εμφανίζονται μετά την
ανάπτυξη του Cloud Scan
Management  220
ορισμένες ρυθμίσεις δεν είναι
διαθέσιμες στη διαδικτυακή
πύλη Print Management  215
ορισμένες ρυθμίσεις δεν είναι
διαθέσιμες στη διαδικτυακή
πύλη Scan Management  218
ορισμένοι εκτυπωτές λείπουν
κατά το στάδιο
εντοπισμού  213
σφάλμα εκτύπωσης  215
σφάλμα σάρωσης
εγγράφων  220
το Printer Enrollment Tool δεν
ανταποκρίνεται  213

απαιτήσεις κωδικού πρόσβασης 
κατανόηση  52
αποδέσμευση εργασιών
εκτύπωσης μέσω του
εκτυπωτή  174
αποστολή αρχείων στη
διαδικτυακή πύλη Print
Management  164
αποστολή αρχείων στον
διακομιστή ουράς
εκτύπωσης  169, 170
αποστολή ειδοποιήσεων στον
πίνακα ελέγχου του
εκτυπωτή  126
αποστολή εργασιών εκτύπωσης
από διαδικτυακές πύλες  170
αποστολή εργασιών εκτύπωσης
από το λειτουργικό σύστημα
Chrome OS  170
αποστολή εργασιών εκτύπωσης
από τον υπολογιστή σας  169
αποστολή εργασιών εκτύπωσης
μέσω email  169
αποστολή εργασιών εκτύπωσης
μέσω κινητής συσκευής  171
αποσύνδεση από το Lexmark
Print Management Client  169
αποτυχία εγγραφής του
εκτυπωτή  207
αποτυχία επικοινωνίας με το
Lexmark Cloud  219

Ευρετήριο 257



αρχεία 
ανάπτυξη  129
μεταφόρτωση  161
αρχείο καταγραφής συμβάντων
του Τοπικού Παράγοντα 
υποβάλλεται αίτημα  119
αρχική οθόνη εκτυπωτή 
προσαρμογή  132
αρχική σελίδα του Cloud Fleet
Management 
πλοήγηση με χρήση κινητής
συσκευής  136

ασφαλής σύνδεση 
διαμόρφωση  83
αυτόματη απελευθέρωση
εκτύπωσης 
εκτύπωση εργασιών με  175
αυτόματη απελευθέρωση
εργασιών εκτύπωσης  175
αφαίρεση προεγγεγραμμένων
εκτυπωτών  115

Β
βιβλιοθήκη πόρων 
διαχείριση  139
προσθήκη αρχείων ucf  138
προσθήκη εφαρμογών  138
προσθήκη ρυθμίσεων
εκτυπωτή  138
προσθήκη
υλικολογισμικού  138

Γ
γλώσσες 
υποστηριζόμενα  203
γρήγορη προβολή 
χρήση  120

Δ
δεδομένα εκτυπωτή 
εξαγωγή  136
δείγμα αρχείου CSV για
σήματα  85
δείγμα μορφής CSV  54
δείγμα μορφών CSV  87
δεν είναι δυνατή η αποθήκευση
των ρυθμίσεων scan
management 
αντιμετώπιση
προβλημάτων  219

δεν είναι δυνατή η αποστολή
μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στον διακομιστή
ουράς εκτύπωσης  216
δεν είναι δυνατή η αφαίρεση των
τμημάτων και των κέντρων
κόστους από τις αναφορές  221
δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση
του Lexmark Print Management
Client  215
δεν είναι δυνατή η ενημέρωση
των διαπιστευτηρίων του
εκτυπωτή  213
δεν είναι δυνατή η εύρεση
κάρτας με τη χρήση του πλαισίου
αναζήτησης κάρτας  206
δεν είναι δυνατή η εύρεση
χρηστών  221
δεν είναι δυνατή η πρόσβαση
στη διαδικτυακή πύλη Account
Management  206
δεν είναι δυνατή η πρόσβαση
στη διαδικτυακή πύλη Fleet
Management  207
δεν είναι δυνατή η πρόσβαση
στη διαδικτυακή πύλη Print
Management  215
δεν είναι δυνατή η πρόσβαση
στη διαδικτυακή πύλη Scan
Management  218
Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση
στην εφαρμογή Cloud Scan  219
δεν είναι δυνατή η σύνδεση στον
λογαριασμό Microsoft  219
δεν είναι δυνατό το άνοιγμα της
εφαρμογής Fleet Agent  212
δεν εμφανίζονται οι αναφορές
στους σελιδοδείκτες  220
δεν υπάρχει επικοινωνία με τον
εκτυπωτή 
κατάσταση προγράμματος
παράγοντα  209

δημιουργία Fleet Agent  106
δημιουργία αναφορών  201
δημιουργία διαμόρφωσης  139
δημιουργία εταιρείας  83
δημιουργία ετικετών  127
δημιουργία ομάδων  52
δημιουργία πολιτικής
ειδοποιήσεων  143
δημιουργία πολιτικών
εκτύπωσης  159

δημιουργία προβολών  121
δημιουργία προορισμού
σάρωσης  183
δημιουργία ΡΙΝ  86
διαγραφή PIN  86
διαγραφή διαμορφώσεων  141
διαγραφή εταιρειών  83
διαγραφή ετικετών  128
διαγραφή καρτών  85, 21
διαγραφή ομάδων  52
διαγραφή πόρων  139
διαγραφή προβολών  121
διαγραφή προορισμού
σάρωσης  183
διαγραφή χρηστών  54
διαδικτυακή πύλη Translation
Assistant  203
χρήση  205
διαθέσιμες επιλογές  21
διακομιστής Lexmark Cloud Print
Management 
προσθήκη σε λίστα
συσκευών  171

διακοπή εφαρμογών  130
διαμόρφωση AD FS 
επισκόπηση  58
διαμόρφωση Cloud Print
Release  177
διαμόρφωση αναγνωριστικών
υπηρεσίας αξιοπιστίας  60
διαμόρφωση κανόνων αξιώσεων
AD FS  64
διαμόρφωση ρυθμίσεων Scan
Management  181
διαμόρφωση ρυθμίσεων
εταιρείας  152
διαμόρφωση ρυθμίσεων του
διακομιστή Fleet Agent  109
διαμόρφωση σύνδεσης στον
εκτυπωτή  83
διαμόρφωση της υπηρεσίας
καταλόγου Azure Active
Directory  73
διαμόρφωση της υπηρεσίας
παροχής πόρων  67
διαμόρφωση του
αναγνωριστικού
ομοσπονδίας  59
διαμόρφωση των Lexmark Cloud
Services  80

Ευρετήριο 258



διαμόρφωση των ρυθμίσεων
διακομιστή μεσολάβησης
εκτυπωτή  131
διαμόρφωση των ρυθμίσεων του
Printer Enrollment Tool  103
διαμόρφωση υπηρεσίας
παροχής ελέγχου ταυτότητας  57
διαπιστευτήρια πρόσβασης
εφαρμογής διαμεσολάβησης 
ενημέρωση  129
διαχείριση διαμορφώσεων  141
διαχείριση εκτυπωτών 
χρήση κινητής συσκευής  137
διαχείριση ενός Fleet Agent  110
χρήση κινητής συσκευής  137
διαχείριση εργασιών  149
διαχείριση ετικετών  128
διαχείριση εφαρμογών  130
διαχείριση καρτών  85
διαχείριση ομάδων  52
διαχείριση ουρών
εκτύπωσης  161
διαχείριση πληρεξουσίων  164
διαχείριση προβολών  121
διαχείριση πρόσβασης σε
θυγατρικές εταιρείες με χρήση
ομάδων  50
διαχείριση ΡΙΝ  86
διαχείριση της βιβλιοθήκης
πόρων  139
διαχείριση της εταιρείας  50
διαχείριση του πίνακα
εργαλείων  21
διαχείριση χρηστών  54

Ε
έγγραφα 
εκτύπωση εγγράφων από την
κινητή συσκευή σας  173

έγγραφα από την κινητή σας
συσκευή 
κοινή χρήση στην ουρά
εκτύπωσης  172

εγγραφή εκτυπωτών  103
εγγραφή εκτυπωτών από τον
Embedded Web Server  114
εγγραφή εκτυπωτών από τον
πίνακα ελέγχου του
εκτυπωτή  112
εγκατάσταση του Fleet
Agent  109

εγκατάσταση του Lexmark Print
Management Client  167
εγκατάσταση του Τοπικού
Παράγοντα  117
ειδοποιήσεις 
αποστολή  126
εκκαθάριση  126
ειδοποιήσεις για τα αναλώσιμα 
προβολή  126
ειδοποιήσεις εκτυπωτή 
προβολή  126
εισαγωγή PIN  86
εισαγωγή σημάτων  85
εισαγωγή χρηστών  54
εκδόσεις εφαρμογής eSF 
εξαγωγή  135
έκδοση eSF 
προβολή  45
Έκδοση του Lexmark Print
Management Client 
προσδιορισμός  167
έκδοση υλικολογισμικού 
προβολή  44
έκδοση υλικολογισμικού του
εκτυπωτή 
προβολή  44
εκκίνηση εφαρμογών  130
εκτύπωση από εκτυπωτές τρίτων
κατασκευαστών  180
εκτύπωση εγγράφων από την
κινητή συσκευή σας  173
εκτύπωση επισκέπτη 
διαμόρφωση  175
εκτύπωση εργασιών με χρήση
της αυτόματης απελευθέρωσης
εκτύπωσης  175
εκτυπωτές 
εγγραφή  103
εκχώρηση ετικετών σε  127
κατάργηση εγγραφής  135
προεγγραφή  111
εκτυπωτές MPS Express 
αποτροπή κατάργησης της
εγγραφής  148

εκτυπωτές που τελούν υπό
διαχείριση 
αποτροπή κατάργησης της
εγγραφής  148

εκχώρηση εταιρικών ρόλων  52
εκχώρηση ετικετών σε
εκτυπωτές  127
εκχώρηση ορίων  157

εκχώρηση πολιτικών
εκτύπωσης  159
εκχώρηση ρόλων ομάδας  52
εκχώρηση ρόλων χρήστη  56
εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος
κατά την αποστολή εργασιών
εκτύπωσης με χρήση της
επέκτασης Lexmark Cloud Print
Management for Chrome  216
εμφανίζεται μια προειδοποίηση
κατά τη λήψη του Lexmark Print
Management Client  216
ενεργοποίηση του Fleet
Agent  109
ενεργοποίηση του Τοπικού
Παράγοντα  117
ενημέρωση διαπιστευτηρίων
πρόσβασης παράγοντα  129
ενημέρωση του Fleet Agent  111
ενημέρωση του Printer
Agent  106
ενημέρωση του Τοπικού
Παράγοντα  119
ενημέρωση του υλικολογισμικού
του εκτυπωτή από τον
Embedded Web Server  45
ενημέρωση υλικολογισμικού 
χρήση κινητής συσκευής  138
ενημέρωση υλικολογισμικού του
εκτυπωτή  133
ενσωμάτωση λογισμικού τρίτων
κατασκευαστών  226
ενσωμάτωση του Fleet
Management σε λογισμικό
τρίτων κατασκευαστών  223
ενσωμάτωση του Fleet
Management σε λογισμικό
τρίτων κατασκευαστών για την
έκδοση 1.0  226
εξαγωγή αναφορών  202
εξαγωγή εκδόσεων εφαρμογής
eSF  135
εξαγωγή πληροφοριών στόλου
εκτυπωτών  136
επέκταση Lexmark Cloud Print
Management for Chrome 
εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος
κατά την αποστολή εργασιών
εκτύπωσης  216
λήψη  170
επεξεργασία ετικετών  128
επεξεργασία καρτών  21

Ευρετήριο 259



επεξεργασία παράγοντα
εκτυπωτή  105
επεξεργασία πόρων  139
επεξεργασία προβολών  121
επεξεργασία προορισμού
σάρωσης  183
επεξεργασία του Fleet
Agent  110
επεξεργασία χρηστών  54
επιλογή εφαρμογής  174
επιλογή παράγοντα  89
επισκόπηση 

Lexmark Cloud Services  19
Print Management  151
Scan Management  181
επισκόπηση Account
Management  47
επισκόπηση Fleet
Management  89
επισκόπηση Lexmark Cloud
Services  19
εργασία εκτύπωσης 
λήψη  161
εργασίες 
διακοπή  149
διαχείριση  149
εργασίες εκτύπωσης 
απελευθέρωση  174
αποστολή email  169
αποστολή από διαδικτυακές
πύλες  170
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δημιουργία  83
διαχείριση  50
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η αναφορά δείχνει ότι δεν
υπάρχουν διαθέσιμα
δεδομένα  220
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σωστό όνομα αρχείου  222
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ιστορικό αλλαγών  6
ιστορικό ειδοποιήσεων 
κατανόηση  144
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καθορισμός ορίων  156
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διαμόρφωση AD FS  64
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κατάργηση ρόλων χρήστη  57
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κινητή συσκευή 
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μη αυτόματη σύνδεση 
διαμόρφωση  83
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μοντέλα εκτυπωτών 
υποστηριζόμενα  28
μορφές 
υποστηριζόμενα  203
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νέα χαρακτηριστικά και
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έκδοση Ιουλίου 2021  15
έκδοση Ιουλίου 2022  12
έκδοση Ιουνίου 2022  12
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έκδοση Μαρτίου 2022  13
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Έκδοση Οκτωβρίου 2021  15
έκδοση Οκτωβρίου 2022  10
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2021  17
νέα χαρακτηριστικά και
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2022  12
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Ιανουαρίου 2022  13
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ενημερώσεις – έκδοση Ιουνίου
2022  12
νέα χαρακτηριστικά και
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ο εκτυπωτής δεν μπορεί να
επικοινωνήσει με την πύλη
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από την ανάπτυξη  211
οι αναφορές δεν εμφανίζονται
σωστά κατά την εκτύπωση  221
οι αναφορές δεν εμφανίζουν τη
σωστή χρονική περίοδο  221
οι αναφορές μορφής CSV
εμφανίζουν εσφαλμένους
χαρακτήρες UTF-8 ή
απουσιάζουν χαρακτήρες μη
ASCII  216
οι εργασίες του Fleet
Management αποτυγχάνουν,
αλλά η κατάσταση του εκτυπωτή
είναι Εντός προγράμματος  212
οι ουρές εκτύπωσης Lexmark
Cloud Print Management δεν
εμφανίζονται στους σταθμούς
εργασίας πελατών  217
οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις
εγκατάστασης δεν
εμφανίζονται  217

οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις
του προγράμματος οδήγησης
εκτύπωσης δεν
εμφανίζονται  217
Οι ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας
cloud δεν εμφανίζονται μετά την
ανάπτυξη του Cloud Scan
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δημιουργία  52
διαγραφή  52
διαχείριση  52
εκχώρηση ρόλων  52
κατάργηση μελών  52
κατάργηση ρόλων  52
προσθήκη μελών  52
ομοσπονδία 
κατανόηση  72
ομοσπονδία Azure Active
Directory 
επισκόπηση  72
όρια 
καθορισμός  156
ορισμός  157
όρια εκτύπωσης  156
ορισμένες ρυθμίσεις δεν είναι
διαθέσιμες στη διαδικτυακή πύλη
Print Management  215
ορισμένες ρυθμίσεις δεν είναι
διαθέσιμες στη διαδικτυακή πύλη
Scan Management  218
ορισμένοι εκτυπωτές λείπουν
κατά το στάδιο εντοπισμού  213
ορισμός προεπιλεγμένης
διαμόρφωσης  141
ορισμός ρυθμίσεων
εκτύπωσης  161
ουρά χρήστη 
προβολή  161
ουρές εκτύπωσης 
διαχείριση  161

Π
πακέτα VCC 
ανάπτυξη  129
παράγοντας εκτυπωτή 
επεξεργασία  105
περιγραφή υλοποίησης 
προσθήκη εκτυπωτών  95
περιορισμός εκτύπωσης  156
Πίνακας ελέγχου εκτυπωτή 
εγγραφή εκτυπωτών από  112
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προβολή  149
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εκτυπωτών 
εξαγωγή  136
πλοήγηση στην αρχική σελίδα
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χρήση κινητής συσκευής  136
πολιτικές εκτύπωσης 
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αντιγραφή  143
δημιουργία  143
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διαχείριση  121
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αναλώσιμα και τον
εκτυπωτή  126
προβολή έκδοσης
υλικολογισμικού του
εκτυπωτή  44
προβολή ιστορικού εργασιών
εκτύπωσης  165
προβολή κατάστασης ορίου
χρήστη  158
προβολή λίστας εκτυπωτή 
αλλαγή  120
προβολή ουράς χρήστη  161

προβολή πίνακα εργαλείων 
αλλαγή  21
προβολή πληροφοριών
εκτυπωτή  122
προβολή της έκδοσης eSF  45
προεγγεγραμμένοι εκτυπωτές 
κατάργηση  115
προεγγραφή εκτυπωτών  111
προορισμός σάρωσης 
δημιουργία  183
διαγραφή  183
επεξεργασία  183
προσαρμογή της αρχικής οθόνης
του εκτυπωτή  132
προσαρμογή του πακέτου
Lexmark Print Management
Client  165
πρόσβαση σε θυγατρική
εταιρεία 
διαχείριση  50
πρόσβαση στη διαδικτυακή
πύλη 

Print Management  151
πρόσβαση στην προβολή
συγκεντρωτικών δεδομένων
εκτυπωτών  120
πρόσβαση στις Lexmark Cloud
Services  71, 82
πρόσβαση στις διαδικτυακές
πύλες 

Account Management  48
Analytics  187
Fleet Management  91
πρόσβαση  181
πρόσβαση στο Cloud Fleet
Management 
χρήση κινητής συσκευής  136
πρόσβαση στο Printer
Agent  105
πρόσβαση στον πίνακα
εργαλείων των Lexmark Cloud
Services  21
προσθήκη αρχείων στη
βιβλιοθήκη πόρων  138
προσθήκη διακομιστή Lexmark
Cloud Print Management  171
προσθήκη εκτυπωτών στο MPS
Express  144
προσθήκη καρτών  21
προσθήκη πληρεξουσίων  164
προσθήκη χρηστών  54

Ρ
ρόλοι 
κατανόηση  48
ρόλοι χρηστών 
κατάργηση  57
ορισμός  56
ρόλοι χρηστών στο Active
Directory 
διαμόρφωση  70
ρυθμίσεις Printer Enrollment
Tool 
διαμόρφωση  103
Ρυθμίσεις Scan Management 
διαμόρφωση  181
ρυθμίσεις UCF 
ανάπτυξη  129
ρυθμίσεις διακομιστή
μεσολάβησης 
διαμόρφωση  131
ρυθμίσεις εκτύπωσης 
ορισμός  161
ρυθμίσεις εταιρείας 
διαμόρφωση  152
ρυθμίσεις παραμέτρων 
ανάπτυξη  142
αντιγραφή  141
δημιουργία  139
διαγραφή  141
διαχείριση  141
ρύθμιση της εκτύπωσης
επισκέπτη  175

Σ
σάρωση μέσω της εφαρμογής
Cloud Scan  185
σάρωση σε προορισμό
σάρωσης  185
συγκεντρωτική προβολή 
πρόσβαση  120
σύνδεση με σήμα 
διαμόρφωση  83
σύνδεση στον εκτυπωτή 
διαμόρφωση  83
σφάλμα εκτύπωσης  215
σφάλμα σάρωσης
εγγράφων  220

Τ
το Printer Enrollment Tool δεν
ανταποκρίνεται  213
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το αναγνωριστικό εφαρμογής
εμφανίζεται στην Προβολή
αρχικής οθόνης  214
το αναγνωριστικό εφαρμογής
εμφανίζεται στην Προσαρμογή
αρχικής οθόνης  214
Τοπικός Παράγοντας 
απενεργοποίηση  118
Γίνεται εγκατάσταση  117
διαγραφή  118
ενημέρωση  119
επεξεργασία  118
επιλογή  89
λήψη  116
χρήση  117

Υ
υλικολογισμικό 
ενημέρωση  133
ενημέρωση με χρήση κινητής
συσκευής  138

υλικολογισμικό εκτυπωτή 
ενημέρωση  133
ενημέρωση από τον Embedded

Web Server  45
υπηρεσία παροχής ελέγχου
ταυτότητας 
διαμόρφωση  57
υπηρεσία παροχής πόρων 
διαμόρφωση  67
υποβολή αιτήματος για το αρχείο
καταγραφής συμβάντων του
Τοπικού Παράγοντα  119
υποστηριζόμενα μοντέλα
εκτυπωτών  28
υποστηριζόμενες γλώσσες  203
υποστηριζόμενες μορφές  203
υποστηριζόμενες μορφές και
γλώσσες  203

Φ
φορμά DX 
δείγμα  54

Χ
χρήση της διαδικτυακής πύλης
Translation Assistant  205
χρήστες 
διαγραφή  54
διαχείριση  54
εισαγωγή  54

επεξεργασία  54
προσθήκη  54
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