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Muutoshistoria
Elokuu 2017
• LIsätty tietoja pikavalintojen kuvakkeiden näyttämisestä aloitusnäytössä.

• Lisätty sovellusvirheiden ratkaisuohjeita.

Heinäkuu 2016
• Lisätty Rajoita sähköpostin vastaanottajia -asetuksen ohituksen tuki.

• Lisätty kroatian, romanian, serbian, slovakin ja slovenian kielten tuki.

Tammikuu 2016
• Ensimmäinen asiakirjajulkaisu monitoimituotteille, joissa on tabletin kaltainen kosketusnäyttö.
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Yleistä
Sovelluksella voit luoda usein tarvittavia toimintoja varten pikavalintoja, joita voi käyttää tulostimen
aloitusnäytöstä. Nämä pikavalinnat voivat sisältää tallennetut kopiointi-, faksaus-, sähköpostilähetys- tai
skannausasetukset tiettyjä kohteita (kuten FTP) varten.

Tässä asiakirjassa on ohjeita sovelluksen käyttämiseen ja vianmääritykseen.
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Tulostimen asetusten määrittäminen
Tulostimen asetusten määrittäminen voi edellyttää järjestelmänvalvojan oikeuksia.

Upotetun verkkopalvelimen käyttäminen
1 Hae tulostimen IP-osoite. Valitse jompikumpi seuraavista:

• Etsi tulostimen IP-osoite sen aloitusnäytöstä.

• Kosketa tulostimen aloitusnäytössä kohtaa Asetukset > Verkko/portit > Verkon esittely.

2 Avaa selain ja kirjoita tulostimen IP-osoite.

Sovelluksen käytön suojaaminen

Sovelluksen julkisen käytön rajoittaminen
1 Valitse Embedded Web Server -palvelimessa Asetukset > Suojaus > Kirjausmenetelmät.

2 Valitse Julkinen-osassa Oikeuksien hallinta.

3 Laajenna Toiminnon käyttö -valikko ja poista Pikavalintojen hallinta -valinta.

4 Valitse Tallenna.

Sovellusten todennetun käytön salliminen
1 Valitse Embedded Web Server -palvelimessa Asetukset > Suojaus > Kirjausmenetelmät.

2 Tee jokin seuraavista toiminnoista:

• Valitse Paikalliset tilit -osassa Ryhmien/oikeuksien hallinta.

• Valitse Verkkotilit-osan Kirjausmenetelmät-kohdan vieressä Ryhmien/oikeuksien hallinta.

• Valitse Lisäkirjausmenetelmän-osan todennusmoduulin vieressä Oikeuksien hallinta.

3 Napsauta käyttäjäryhmää, joka tarvitsee sovelluksen käyttöoikeuden.

Huomautus: Määritä oletuskäyttöoikeudet valitsemalla Kaikki käyttäjät.

4 Laajenna Toiminnon käyttö -valikko ja valitse Pikavalintojen hallinta.

5 Valitse Tallenna.

Suojattujen sovellusten tai toimintojen näyttäminen aloitusnäytössä
Suojatut sovellukset tai toiminnot on oletusarvoisesti piilotettu tulostimen aloitusnäytöstä.

1 Valitse Embedded Web Serverissä Asetukset > Suojaus > Muut.

2 Valitse Suojatut ominaisuudet -valikossa Näytä.

3 Valitse Tallenna.
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Sovelluksen käyttö

Pikavalinnan luominen
1 Kosketa aloitusnäytön sovelluskuvaketta.

2 Valitse tulostimen toiminto ja sitten Luo pikavalinta.

Huomautus: Suojattua sähköpostitoimintoa ei tueta.

3 Määritä asetukset ja valitse sitten Tallenna.

4 Kirjoita pikavalinnalle yksilöivä nimi.

Huomautus: Vältä nimien katkeaminen tulostimen aloitusnäytössä ja käytä enintään 25 merkkiä.

5 Valitse OK.

Huomautuksia:

• Sovellus luo pikavalinnalle yksilöivän numeron automaattisesti. Avaa pikavalinta painamalla #-painiketta
ja sitten pikavalintanumeroa.

• Embedded Solutions Framework -versiossa 6 sovellus ohittaa Rajoita sähköpostin vastaanottajia -
asetuksen ja antaa käyttäjien muokata sähköpostiviestien vastaanottajakenttiä.

Pikavalinnan muokkaaminen tai poistaminen
1 Kosketa aloitusnäytön sovelluskuvaketta.

2 Valitse tulostimen toiminto ja kosketa  -kuvaketta pikavalinnan vieressä ja muokkaa tai pikavalintaa tai
poista se.

Huomautus: Jos nimeät pikavalinnan uudelleen, varmista, että kirjoitat yksilöivän nimen. Vältä nimien
katkeaminen tulostimen aloitusnäytössä ja käytä enintään 25 merkkiä.

Kuvakkeiden näyttäminen aloitusnäytössä
Huomautus: Aloitusnäytössä voi näyttää vain rajallisen määrän pikavalintoja.

1 Kosketa aloitusnäytön sovelluskuvaketta.

2 Valitse tulostimen toiminto ja valitse sitten pikavalinnan vieressä .

3 Valitse Näytä aloitusnäytössä.

4 Valitse kuvake pikavalinnalle.

Tulostin palaa aloitusnäyttöön.
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Pikavalinnan kuvakkeen poistaminen aloitusnäytöstä
1 Kosketa aloitusnäytön sovelluskuvaketta.

2 Valitse tulostimen toiminto ja kosketa  -kuvaketta pikavalinnan vieressä.

3 Valitse Poista aloitusnäytöstä.
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Vianmääritys

Sovellusvirhe
Kokeile jotain seuraavista keinoista:

Tarkista vianmääritysloki.

1 Avaa selain ja kirjoita IP/se, jossa IP on tulostimen IP-osoite.

2 Valitse Embedded Solutions ja tee jokin seuraavista:

a Tyhjennä lokitiedosto.

b Määritä kirjaustasoksi Kyllä.

c Luo lokitiedosto.

3 Analysoi lokia ja ratkaise ongelma.

Huomautus: Kun olet ratkaissut ongelman, määritä kirjaustasoksi Ei.

Jos tulostimen laiteohjelmistotaso on 4, varhenna sovellusversio

Huomautus: Tämä ominaisuus on käytettävissä vain tietyissä tulostinmalleissa.
Tee jokin seuraavista Embedded Web Server -palvelimessa:

Tarkista tulostimen laiteohjelmistotaso

1 Valitse Tila.

2 Tarkista laiteohjelmistotaso tulostinosasta.

Laiteohjelmistotason on oltava vähintään yyyyy.04y.yyyy, missä y edustaa tulostimen tietoja.

Sovellusversion varhentaminen

Huomautus: Sovellusversion varhentaminen poistaa nykyiset sovelluksen määritykset.

1 Valitse Sovellukset.

2 Valitse luettelosta sovellus ja valitse sitten Varhenna.

Ota yhteyttä Lexmark-edustajaan

Pikavalinnan kuvake ei näy
Kokeile jotain seuraavista keinoista:

Varmista, että kuvake on määritetty näkymään aloitusnäytössä

Lisätietoja on kohdassa "Kuvakkeiden näyttäminen aloitusnäytössä" sivulla 6.

Huomautus:  Aloitusnäytössä voi näyttää vain rajallisen määrän pikavalintoja.
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Käyttämättömien pikavalinnan kuvakkeiden poistaminen

Lisätietoja on kohdassa "Pikavalinnan kuvakkeen poistaminen aloitusnäytöstä" sivulla 7.

Pikavalintanumeron käyttäminen

Avaa pikavalinta painamalla #-painiketta ja sitten pikavalintanumeroa.

Pikavalintaa ei voi avata
Kokeile jotain seuraavista keinoista:

Varmista, että tulostimen toimintoa ei ole rajoitettu

1 Valitse Embedded Web Server -palvelimessa Asetukset > Suojaus > Kirjausmenetelmät.

2 Tee jokin seuraavista tulostimen suojausasetusten mukaan:

• Valitse Paikalliset tilit -osassa Ryhmien/oikeuksien hallinta.

• Valitse Verkkotilit-osan Kirjausmenetelmät-kohdan vieressä Ryhmien/oikeuksien hallinta.

• Valitse Lisäkirjausmenetelmän-osan todennusmoduulin vieressä Oikeuksien hallinta.

3 Napsauta käyttäjäryhmää, joka tarvitsee sovelluksen käyttöoikeuden.

Huomautus: Määritä oletuskäyttöoikeudet valitsemalla Kaikki käyttäjät.

4 Laajenna Toiminnon käyttö ja valitse toiminnot, joiden käyttöoikeuden haluat antaa käyttäjille.

5 Valitse Tallenna.

Jos käytät pikavalintanumeroa, varmista, että pikavalintanumero on olemassa
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Tiedotteet

Painosta koskeva tiedote
Elokuu 2017

Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen lain
kanssa: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ON TUOTTANUT TÄMÄN JULKAISUN SELLAISENA KUIN SE ON,
ILMAN TAKUITA, MUKAAN LUKIEN MUTTA RAJOITTAMATTA KAUPAN EHTOJEN TAI TIETTYYN KÄYTTÖÖN
SOPIVUUDEN TAKUUEHDOT. Tämä kohta ei välttämättä koske sinua, sillä joissakin valtioissa ei sallita
julkilausuman kieltämistä tai tiettyjen toimitusten välillisiä takuita.

Tämä julkaisu voi sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai painovirheitä. Julkaisun tietoihin tehdään säännöllisin
väliajoin muutoksia, jotka sisällytetään tuotteen myöhempiin versioihin. Tuotteisiin tai ohjelmiin voidaan tehdä
parannuksia tai muutoksia milloin tahansa.

Tämän tuotteen viittaukset muihin tuotteisiin, ohjelmiin tai palveluihin eivät tarkoita sitä, että valmistaja takaa
näiden olevan saatavilla kaikissa maissa, joissa valmistaja toimii. Viittaukset eri tuotteisiin, ohjelmiin tai
palveluihin eivät tarkoita, että ainoastaan kyseistä tuotetta, ohjelmaa tai palvelua voidaan käyttää. Mitä tahansa
toiminnallisesti vastaavaa tuotetta, ohjelmaa tai palvelua, joka ei loukkaa mitään olemassa olevaa aineetonta
oikeutta, voidaan käyttää mainitun tuotteen, ohjelman tai palvelun sijaan. Toiminnan arvioiminen ja
varmentaminen käytettäessä muita kuin valmistajan suosittelemia muita tuotteita, ohjelmia tai palveluita ovat
pelkästään käyttäjän vastuulla.

Lexmarkin teknistä tukea saa osoitteesta http://support.lexmark.com.

Lisätietoja tarvikkeista ja ladattavista tiedostoista saa osoitteesta www.lexmark.com.

© 2017 Lexmark International, Inc.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Tavaramerkit
Lexmark ja Lexmark-logo ovat Lexmark International, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Muut tavaramerkit ovat niiden omistajien omaisuutta.

Tiedotteet 10

http://support.lexmark.com
http://www.lexmark.com


Hakemisto
J
julkinen käyttö 

rajoittaminen  5

K
kuvakkeiden poistaminen
aloitusnäytöstä  7

P
pikavalinnan kuvake ei näy  8
pikavalinnat 

luominen  6
muokkaaminen  6
poistaminen  6

pikavalinta 
Faksi  6
FTP  6
Kopio  6
Sähköposti  6

pikavalintaa ei voi avata  9
pikavalintojen hallinta 

käytön salliminen  5
pikavalintojen luominen  6
pikavalintojen muokkaaminen  6
pikavalintojen poistaminen  6
puuttuvat pikavalinnat  8

S
sovelluksen julkisen käytön
rajoittaminen  5
sovelluksen käyttö 

salliminen  5
sovelluksen käytön salliminen  5
suojatut ominaisuudet 

näyttäminen aloitusnäytössä  5
suojatut sovellukset tai toiminnot 

näyttäminen aloitusnäytössä  5

Y
yleiskuvaus  4

Hakemisto 11


	Sisällys
	Muutoshistoria
	Yleistä
	Tulostimen asetusten määrittäminen
	Upotetun verkkopalvelimen käyttäminen
	Sovelluksen käytön suojaaminen
	Sovelluksen julkisen käytön rajoittaminen
	Sovellusten todennetun käytön salliminen
	Suojattujen sovellusten tai toimintojen näyttäminen aloitusnäytössä


	Sovelluksen käyttö
	Pikavalinnan luominen
	Pikavalinnan muokkaaminen tai poistaminen
	Kuvakkeiden näyttäminen aloitusnäytössä
	Pikavalinnan kuvakkeen poistaminen aloitusnäytöstä

	Vianmääritys
	Sovellusvirhe
	Tarkista vianmääritysloki.
	Jos tulostimen laiteohjelmistotaso on 4, varhenna sovellusversio
	Ota yhteyttä Lexmark-edustajaan

	Pikavalinnan kuvake ei näy
	Varmista, että kuvake on määritetty näkymään aloitusnäytössä
	Käyttämättömien pikavalinnan kuvakkeiden poistaminen
	Pikavalintanumeron käyttäminen

	Pikavalintaa ei voi avata
	Varmista, että tulostimen toimintoa ei ole rajoitettu
	Jos käytät pikavalintanumeroa, varmista, että pikavalintanumero on olemassa


	Tiedotteet
	Painosta koskeva tiedote
	Tavaramerkit

	Hakemisto


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


