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Επισκόπηση
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να σαρώσετε ένα έγγραφο από ένα προϊόν πολλαπλών λειτουργιών (MFP)
και, στη συνέχεια, αποστείλετέ το σε ένα διακομιστή φαξ OpenText RightFax χρησιμοποιώντας έναν αριθμό
φαξ. Η εφαρμογή επιτρέπει την ανιχνευσιμότητα του διακομιστή φαξ και προαιρετικές δυνατότητες
αρχειοθέτησης για όλα τα εξερχόμενα μηνύματα φαξ που αποστέλλονται από το προϊόν πολλαπλών
λειτουργιών.

Μπορείτε επίσης να προχωρήσετε στις ακόλουθες εργασίες:

• Δημιουργία συντομεύσεων για προορισμούς φαξ.

• Δημιουργία προορισμών.

• Επιλογή παραμέτρων εργασιών φαξ.

• Μη αυτόματη αποστολή φαξ σε διακομιστή φαξ RightFax.

• Αποστολή φαξ σε διακομιστή φαξ RightFax με διαμορφωμένους προορισμούς.

• Εμφάνιση προεπισκοπήσεων σάρωσης.

• Λήψη μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εκτύπωση μιας ειδοποίησης όταν ολοκληρωθεί μια
εργασία.

• Αποστολή φαξ από ένα προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Αυτό το έγγραφο παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης, χρήσης και αντιμετώπισης
προβλημάτων της εφαρμογής.
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Λίστα ελέγχων ετοιμότητας ανάπτυξης
Βεβαιωθείτε ότι έχετε:

Έναν πολυλειτουργικό εκτυπωτής LexmarkTM με Ενσωματωμένο πλαίσιο λύσεων Lexmark (eSF),
έκδοση 4 ή προγενέστερη

Ένα όνομα υπολογιστή δικτύου ή διεύθυνση IP διακομιστή φαξ RightFax και τον αριθμό έκδοσής του

____________________________________________________________

Μια άδεια χρήσης εφαρμογής

Σημ.: Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Lexmark.

Τους αριθμούς θύρας ΙΡ που χρησιμοποιεί η εφαρμογή

____________________________________________________________

Το OpenText RightFax έκδοση 10.6, Πακέτο δυνατοτήτων 2, Έκδοση υπηρεσίας 1 εγκατεστημένο στο
διακομιστή φαξ RightFax
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Διαμόρφωση της εφαρμογής
Μπορεί να χρειαστείτε δικαιώματα διαχειριστή για να διαμορφώσετε την εφαρμογή.

Πρόσβαση στη σελίδα διαμόρφωσης για την εφαρμογή
1 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης web και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ΙΡ του εκτυπωτή.

Σημειώσεις:

• Εντοπίστε τη διεύθυνση IP στην αρχική οθόνη του εκτυπωτή.

• Δείτε τη διεύθυνση IP στο τμήμα TCP/IP στο μενού "Δίκτυο/Θύρες".

2 Κάντε κλικ στην επιλογή Settings (Ρυθμίσεις) ή Configuration (Διαμόρφωση).

3 Ανάλογα με το μοντέλο εκτυπωτή, κάντε ένα από τα παρακάτω:

• Κάντε κλικ στις επιλογές Εφαρμογές > Διαχείριση εφαρμογών.

• Κάντε κλικ στις επιλογές Λύσεις συσκευής > Λύσεις (eSF).

• Κάντε κλικ στην επιλογή Embedded Solutions.

4 Επιλέξτε την εφαρμογή από τη λίστα και κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση.

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων εφαρμογής
1 Αποκτήστε πρόσβαση στη σελίδα διαμόρφωσης της εφαρμογής από τον Embedded Web Server.

2 Από την ενότητα "Πληροφορίες διακομιστή RightFax", πληκτρολογήστε το όνομα υπολογιστή δικτύου ή τη
διεύθυνση IP του διακομιστή φαξ RightFax.

Σημ.: Για μια πιο σταθερή σύνδεση, χρησιμοποιήστε το όνομα υπολογιστή δικτύου.

3 Από την ενότητα "Μη αυτόματη λειτουργία φαξ", διαμορφώστε τις ρυθμίσεις επιβεβαίωσης και ελέγχου
ταυτότητας.

4 Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

Διαχείριση προφίλ
1 Αποκτήστε πρόσβαση στη σελίδα διαμόρφωσης της εφαρμογής από τον Embedded Web Server.

2 Από την ενότητα "Προφίλ RightFax", κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη.

Σημ.: Μπορείτε, επίσης, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε ένα προφίλ.

3 Στην ενότητα "Ρυθμίσεις RightFax", αντιστοιχίστε ένα όνομα και έναν αριθμό φαξ.

4 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις.

Σημειώσεις:

• Για να διαχωρίσετε πολλές διευθύνσεις email για την επιβεβαίωση, χρησιμοποιήστε ένα κόμμα.
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• Για να χρησιμοποιήσετε την προεπισκόπηση σάρωσης, χρειάζεστε έναν σκληρό δίσκο εκτυπωτή.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση ενός σκληρού δίσκου εκτυπωτή,
ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης του εκτυπωτή.

• Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη βοήθεια που εμφανίζεται όταν τοποθετείτε το δείκτη του
ποντικιού πάνω από το στοιχείο.

5 Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

Προσαρμογή εικονιδίου εφαρμογής
1 Αποκτήστε πρόσβαση στη σελίδα διαμόρφωσης της εφαρμογής από τον Embedded Web Server.

2 Ορίστε το κείμενο και την εικόνα που θέλετε να εμφανίζεται στην αρχική οθόνη σας.

Σημ.: Ορισμένες εφαρμογές απαιτούν την αλλαγή των ρυθμίσεων από τη σελίδα του προφίλ.

3 Εφαρμόστε τις αλλαγές.

Εξαγωγή ή εισαγωγή αρχείου διαμόρφωσης
1 Αποκτήστε πρόσβαση στη σελίδα διαμόρφωσης της εφαρμογής από τον Embedded Web Server.

2 Πραγματοποιήστε εξαγωγή ή εισαγωγή του αρχείου διαμόρφωσης.

Σημειώσεις:

• Αν προκύψει σφάλμα JVM Out of Memory (Εξαντλήθηκε η μνήμη JVM), επαναλάβετε τη διαδικασία
εξαγωγής μέχρι να αποθηκευτεί το αρχείο διαμόρφωσης.

• Εάν λήξει το χρονικό όριο και εμφανιστεί κενή οθόνη, ανανεώστε το πρόγραμμα περιήγησης web και
κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

Απόκρυψη ρυθμίσεων στον πίνακα ελέγχου του
εκτυπωτή
Αυξήστε την ασφάλεια αποτρέποντας τους χρήστες να επεξεργαστούν τις ρυθμίσεις σάρωσης από τον πίνακα
ελέγχου του εκτυπωτή.

Σημ.: Οι αλλαγές απεικονίζονται στην εφαρμογή και στα επόμενα προφίλ.

1 Αποκτήστε πρόσβαση στη σελίδα διαμόρφωσης της εφαρμογής από τον Embedded Web Server.

2 Προσθέστε ένα προφίλ ή επεξεργαστείτε ένα υπάρχον προφίλ.

3 Από την ενότητα "Ρυθμίσεις σάρωσης", απαλείψτε το στοιχείο Εμφάνιση ρυθμίσεων σάρωσης.

4 Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.
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Ρύθμιση του ελέγχου πρόσβασης λειτουργίας
1 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ΙΡ του εκτυπωτή.

Σημ.: Δείτε τη διεύθυνση IP στο τμήμα TCP/IP στο μενού "Δίκτυο/Θύρες".

2 Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις ή Διαμόρφωση > Ασφάλεια > Ρυθμίσεις ασφαλείας.

3 Στις Σύνθετες ρυθμίσεις ασφαλείας, διαμορφώστε το δομικό στοιχείο.

4 Ρυθμίστε ένα πρότυπο ασφαλείας χρησιμοποιώντας το δομικό στοιχείο που διαμορφώσατε.

5 Κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχοι πρόσβασης και, ανάλογα με το μοντέλο του εκτυπωτή σας, κάντε ένα
από τα εξής:

• Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογές συσκευής, εντοπίστε την εφαρμογή και επιλέξτε το πρότυπο
ασφαλείας που διαμορφώσατε.

• Επιλέξτε μια αχρησιμοποίητη λειτουργία λύσης (Λύσεις 1 έως 10) και στη συνέχεια επιλέξτε το πρότυπο
ασφαλείας που διαμορφώσατε.

6 Κάντε κλικ στο κουμπί Υποβολή.
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Χρήση της εφαρμογής
Μέσα σε κάθε προφίλ, τα μηνύματα που βλέπουν οι χρήστες είναι οι ρυθμίσεις που έχουν διαμορφωθεί από
το διαχειριστή.

Σημ.: Για να χρησιμοποιήσετε την προεπισκόπηση σάρωσης, χρειάζεστε έναν σκληρό δίσκο εκτυπωτή. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του σκληρού δίσκου εκτυπωτή, ανατρέξτε στον
Οδηγό χρήσης του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση της
προεπισκόπησης σάρωσης, βλ. “Διαχείριση προφίλ” στη σελίδα  5.

Αυτόματη αποστολή εγγράφου
1 Τοποθετήστε το έγγραφο στη θήκη του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF) ή στη γυάλινη επιφάνεια

του σαρωτή.

2 Πατήστε το εικονίδιο εφαρμογής.

3 Επιλέξτε προφίλ και πατήστε Φαξ.

4 Αν χρειάζεται, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.

5 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Μη αυτόματη αποστολή εγγράφου
1 Τοποθετήστε το έγγραφο στη θήκη του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF) ή στη γυάλινη επιφάνεια

του σαρωτή.

2 Πατήστε το εικονίδιο εφαρμογής.

3 Επιλέξτε Μη αυτόματα.

4 Εισαγάγετε τον αριθμό φαξ του παραλήπτη και, στη συνέχεια, πατήστε ΟΚ.

5 Αν χρειάζεται, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.

6 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σφάλμα εφαρμογής
Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Έλεγχος του αρχείου καταγραφής συστήματος

1 Από τον Embedded Web Server, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ή Ρύθμιση παραμέτρων.

2 Ανάλογα με το μοντέλο εκτυπωτή, κάντε ένα από τα παρακάτω:

• Κάντε κλικ στις επιλογές Εφαρμογές > Διαχείριση εφαρμογών.

• Κάντε κλικ στις επιλογές Λύσεις συσκευής > Λύσεις (eSF).

• Κάντε κλικ στην επιλογή Embedded Solutions.

3 Κάντε κλικ στην επιλογή Σύστημα > Αρχείο καταγραφής.

4 Επιλέξτε και υποβάλετε τα κατάλληλα φίλτρα.

5 Αναλύστε το αρχείο καταγραφής και κατόπιν επιλύστε το πρόβλημα.

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις φαξ του εκτυπωτή είναι σωστές.

1 Στον Embedded Web Server, επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις ή Ρύθμιση παραμέτρων > Ρυθμίσεις
φαξ.

2 Στην ενότητα "Λειτουργία φαξ", επιλέξτε Αναλογική.

3 Κάντε κλικ στην επιλογή Analog Fax Setup (Ρύθμιση αναλογικού φαξ).

4 Ελέγξτε τις ρυθμίσεις και πραγματοποιήστε τις απαραίτητες αλλαγές.

5 Κάντε κλικ στο κουμπί Υποβολή.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων σάρωσης

1 Αποκτήστε πρόσβαση στη σελίδα διαμόρφωσης της εφαρμογής από τον Embedded Web Server.

2 Στις ρυθμίσεις σάρωσης, επιλέξτε χαμηλότερη ανάλυση σάρωσης ή απενεργοποιήστε την έγχρωμη
σάρωση.

3 Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Lexmark
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Σφάλμα άδειας χρήσης
Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε άδεια χρήσης για την εφαρμογή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αγορά άδειας χρήσης, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
της Lexmark στην περιοχή σας.

Βεβαιωθείτε ότι η άδεια χρήσης είναι ενημερωμένη

1 Από τον Embedded Web Server, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ή Ρύθμιση παραμέτρων.

2 Ανάλογα με το μοντέλο εκτυπωτή, κάντε ένα από τα παρακάτω:

• Κάντε κλικ στις επιλογές Εφαρμογές > Διαχείριση εφαρμογών.

• Κάντε κλικ στις επιλογές Λύσεις συσκευής > Λύσεις (eSF).

• Κάντε κλικ στην επιλογή Embedded Solutions.

3 Κάντε κλικ στην κατάσταση της άδειας χρήσης της εφαρμογής από τη λίστα.

4 Ενημερώστε την άδεια χρήσης.

Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην εφαρμογή
Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει διαθέσιμο προφίλ

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Διαχείριση προφίλ” στη σελίδα  5.

Αν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Card Authentication, διαμορφώστε την

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό διαχειριστή Ελέγχου ταυτότητας κάρτας.

Φροντίστε να ρυθμίσετε τον έλεγχο πρόσβασης της λειτουργίας

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Ρύθμιση του ελέγχου πρόσβασης λειτουργίας” στη σελίδα  7.

Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Lexmark

Δεν είναι δυνατός ο έλεγχος ταυτότητας του χρήστη.
Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις της εφαρμογής ταιριάζουν με τις ρυθμίσεις του

διακομιστή φαξ RightFax.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Διαμόρφωση της εφαρμογής” στη σελίδα  5.
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Βεβαιωθείτε ότι το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι σωστά.

Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Lexmark.

Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας
αντιπρόσωπο της Lexmark.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με το διακομιστή φαξ
RightFax.
Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις της εφαρμογής ταιριάζουν με τις ρυθμίσεις του

διακομιστή φαξ RightFax.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Διαμόρφωση των ρυθμίσεων εφαρμογής” στη σελίδα  5.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα κατάλληλα καλώδια δικτύου είναι σωστά συνδεδεμένα και ότι

οι ρυθμίσεις δικτύου του εκτυπωτή έχουν διαμορφωθεί σωστά.

Ελέγξτε το αρχείο καταγραφής διαγνωστικών

1 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε IP/se, όπου IP είναι
η διεύθυνση IP του εκτυπωτή.

2 Κάντε κλικ στο στοιχείο Embedded Solutions, και, στη συνέχεια, κάντε τα παρακάτω:

α Διαγράψτε το αρχείο καταγραφής.

β Ρυθμίστε το επίπεδο καταγραφής στην ένδειξη Ναι.

γ Δημιουργήστε το αρχείο καταγραφής.

3 Αναλύστε το αρχείο καταγραφής και κατόπιν επιλύστε το πρόβλημα.

Σημ.: Για να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα με ανεπαρκή μνήμη, μετά την ανάλυση του αρχείου
καταγραφής, ορίστε το επίπεδο καταγραφής στην ένδειξη Όχι.

Δεν είναι δυνατή η αποστολή φαξ με συνημμένα
Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Προσαρμογή των ρυθμίσεων σάρωσης

1 Αποκτήστε πρόσβαση στη σελίδα διαμόρφωσης της εφαρμογής από τον Embedded Web Server.

2 Στις ρυθμίσεις σάρωσης, επιλέξτε χαμηλότερη ανάλυση σάρωσης ή απενεργοποιήστε την έγχρωμη
σάρωση.

3 Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.
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Βεβαιωθείτε ότι ο σκληρός δίσκος του υπολογιστή έχει διαθέσιμο χώρο τουλάχιστον

10 GB.

Διαγράψτε τα αρχεία εικόνας που σχετίζονται με τα φαξ από το φάκελο "Windows\Temp" του διακομιστή.

Αλλάξτε τον χρόνο απόκρισης του διακομιστή από το αρχείο ρύθμισης παραμέτρων

1 Από τον Embedded Web Server, εξαγάγετε το αρχείο ρύθμισης παραμέτρων.

Σημ.: Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Εξαγωγή ή εισαγωγή αρχείου διαμόρφωσης” στη
σελίδα  6.

2 Ανοίξτε το αρχείο ρύθμισης παραμέτρων της εφαρμογής με έναν επεξεργαστή κειμένου.

3 Αυξήστε τις ρυθμίσεις pollMaximumRetries και pollWaitingInterval.

4 Ορίστε την τιμή pollTimeOutState σε true.

5 Αποθηκεύστε τις αλλαγές.

6 Στον Embedded Web Server, εισαγάγετε το αρχείο ρύθμισης παραμέτρων της εφαρμογής.

Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Lexmark

Αντιμετώπιση προβλημάτων 12
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Σημείωση για την έκδοση

Ιούνιος 2017

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 την τεχνική υποστήριξη της Lexmark, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://support.lexmark.com.

Για πληροφορίες σχετικά με αναλώσιμα και λήψεις, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.lexmark.com.

© 2013 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.

Όλα τα λοιπά εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.
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