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Histórico de alterações
Agosto de 2017
• Suporte adicional para o Administrador do Pharos Blueprint versão 5.2.

Julho de 2016
• Adição de informações sobre os limites do aplicativo.

Janeiro de 2016
• Documento inicial lançado para produtos multifuncionais com tela sensível ao toque do tipo tablet.
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Visão geral
Use o aplicativo para autenticar seu acesso às informações de configuração estabelecidas em um Pharos
Server. Esse aplicativo permite criar e gerenciar modelos de rastreamento personalizados aplicados às tarefas
da impressora, como imprimir, copiar, enviar fax e e-mail. Os recursos do aplicativo fornecem uma solução de
bilhetagem abrangente.

Esse aplicativo se comunica com um Pharos Blueprint Server determinado pelo serviço da web EDI (Interface
de dispositivo externo) do Pharos. Usar mensagens SOAP (Using Simple Object Access Protocol) e SSL (Secure
Sockets Layer) permite que os usuários acessem as informações de configuração estabelecidas no Pharos
Server.

A implementação do aplicativo consiste de três partes:

• Obter e implementar as licenças eletrônicas usadas para ativar o aplicativo

• Configuração do aplicativo

• Configuração do Pharos Blueprint Server

Este documento destina-se ao uso dos provedores de serviços e administradores de rede responsáveis pela
implementação e gerenciamento desse software em seu ambiente de rede. É necessário conhecimento prático
sobre como configurar o Pharos Server.

Este documento oferece instruções sobre como configurar, utilizar e solucionar problemas do aplicativo.

Notas:

• O aplicativo não suporta login único e não depende de qualquer método de autenticação configurado
na impressora. A autenticação depende dos usuários registrados no Pharos Server.

• O aplicativo não suporta a política de impressão fornecida pelo Pharos Server.

• Neste guia, a palavra dispositivo é usada alternadamente com a palavra impressora para descrever as
impressoras de função única (SFPs) e produtos multifuncionais (MFPs).
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Lista de verificação da prontidão de
implementação
Verifique se:

Você instalou as licenças do Pharos Server e da impressora necessárias ao conectar à impressora. Para
obter mais informações, consulte a documentação do Pharos Server.

Você tem o URL que aponta para o arquivo WSDL (Web Services Description Language) do Pharos Server.

Você tem a senha do EDI do Pharos Server.

Você instalou um ou mais dos seguintes scripts de autenticação no Pharos Server:

– UsernameOnly

– UsernameAndPassword

– CardIDOnly

– RegisterMeCardAlternate

– CardIDAlternate

Nota: Os scripts estão disponíveis junto com o pacote do aplicativo.

Você desinstalou os seguintes aplicativos da impressora:

– Cotas do dispositivo

– Solução embarcada de bilhetagem (eDAS) para recuperação de custos

– Shortcut Center
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Configurando o servidor do Pharos
Nota: As instruções a seguir são para o Administrador do Pharos Blueprint versão 5.2.

Instalação dos tipos de terminais iPR e iMFP
A maioria das informações de configuração para o aplicativo vem dos tipos de terminais iPR ou iMFP.

1 Copie a pasta de tipo de terminal iPR e iMFP na pasta PharosBPInstallFolder\bin, onde
PharosBPInstallFolder o local da pasta de instalação do Pharos Blueprint.

Nota: Você pode encontrar a pasta do tipo de terminal iPR e iMFP no local em que o pacote do aplicativo
foi extraído.

2 Na pasta PharosBPInstallFolder\bin, execute InstallLexmarkTerminalType.bat.

adição de uma impressora
1 No Pharos Blueprint Server, abra a pasta Impressoras e faxes do Windows e adicione uma fila de impressão

à impressora.

Nota: Se quiser usar a impressão segura opcional, adicione duas ou mais filas de impressão à
impressora.

2 No Administrador do Pharos Blueprint, clique em Gerenciamento de dispositivo > Dispositivos.

3 Na lista Dispositivos, selecione uma impressora.

4 Na guia Detalhes do dispositivo, selecione o modelo apropriado e a configuração Confiança do modelo.

5 Se necessário, configure outras definições do dispositivo.

6 Clique em Aplicar.

Notas:

• Para mais informações sobre a criação de uma impressão segura opcional ou obrigatória, consulte "
Configuração de Liberação segura aqui" na página 9.

• Para obter mais informações sobre as configurações do Administrador do Pharos Blueprint, consulte a
documentação do Pharos Blueprint.

Adição de um terminal
Ao adicionar um terminal, defina o tipo de terminal para o objeto personalizado Terminal de rede para a versão
do aplicativo. Esses objetos personalizados de Terminal de rede possuem as informações de configuração do
aplicativo.

O tipo de terminal personalizado inclui também propriedades personalizadas que não estão disponíveis em
um objeto padrão de Terminal de rede. A configuração dessas propriedades determina as informações exibidas
no visor da impressora e como o aplicativo se comporta.

Crie um terminal para cada impressora em que o aplicativo está instalado e é usado como estação de liberação.
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Nota: Para obter mais informações sobre a importação de objetos personalizados do Terminal de rede no
Pharos Blueprint Server, consulte a documentação do Pharos Server.

1 No Administrador do Pharos Blueprint, clique em Gerenciamento de dispositivo > Dispositivos.

2 Na lista Dispositivos, selecione um dispositivo.

3 No menu principal, clique em Ação > Criar terminal associado.

4 No menu Tipo de terminal, selecione o objeto de Terminal de rede para a versão do aplicativo.

5 Clique em Aplicar.

Configuração de terminais
1 No Administrador do Pharos Blueprint, clique em Gerenciamento de dispositivo > Terminais.

2 Na lista Terminais, selecione um terminal.

3 No menu Recursos do terminal, selecione uma das opções a seguir:

• Para SFPs, selecione Impressão segura aqui.

• Para MFPs, selecione Impressão segura aqui e Rastreamento de cópia.

4 Dependendo do tipo de terminal, clique na guia Configuração de iPR da Lexmark ou na guia Configuração
de iMFP Lexmark.

5 Configure as definições.

Nota: Algumas configurações podem não estar disponíveis em alguns modelos de impressora.

Seção Autenticação
• Ativar autenticação alternativa- Permite aos usuários efetuar login manualmente. Se essa configuração

estiver desativada, é solicitado aos usuários o primeiro ou o segundo token de autenticação, ou ambos.

• Primeiro token de autenticação- O tipo inicial de solicitação de autenticação.

• Segundo token de autenticação- O tipo extra de solicitação de autenticação.

• Bipe no CardSwipe- O dispositivo emite um bipe audível a cada passada de cartão.

• Mensagem de autenticação de cartão- A mensagem é exibida na autenticação de usuário. A mensagem
padrão é Passe seu cartão de ID.

Seção Copiar
• Ocultar ícone de cópia se a cópia estiver desativada

Nota: Essa configuração se aplica somente quando a funcionalidade de estação de cópia está
desativada e a opção Rastreamento de cópia não está selecionada em Recursos do terminal.

Seção E-mail
• Habilitar funcionalidade da estação de e-mail- Contabilidade de documentos para enviar por e-mail

está disponível.

• Ocultar ícone de e-mail se o e-mail estiver desativado

• Gravar cada destinatário separadamente
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• Restringir/bloquear endereço- O endereço de e-mail do usuário definido no banco de dados do
servidor Pharos é utilizado.

• Digitalizar apenas para mim- O endereço de e-mail do usuário recebe o trabalho de digitalização
automaticamente.

Seção Fax
• Permitir funcionalidade da estação de fax- Contabilidade de documentos para fax está disponível.

• Ocultar ícone de fax se o fax estiver desativado

• Gravar cada destinatário separadamente

Seção geral
• Informações de contato do Administrador- As informações de contato do administrador do sistema

são exibidas em um comando.

• Advertência de expiração da licença- O número de dias antes da expiração da licença e as mensagens
de advertência enviadas.

• Intervalo de ping da sessão (minutos)

• Intervalo de atualização da sessão (minutos)

Seção Liberação de impressão

Nota: Algumas configurações estão disponíveis somente em alguns modelos de impressora.

• Tipo de liberação de impressão- O método que é usado para liberação de trabalhos de impressão.

• Permitir que o usuário exclua trabalhos de impressão em fila

• Exibir uma tela de confirmação de liberação

• Exibir uma tela de confirmação de exclusão

• Exibir botões para selecionar ou remover a seleção de todos os trabalhos- Todos os trabalhos de
impressão em fila são selecionados ou removidos com apenas um botão.

6 Clique em Aplicar.

Configuração de Liberação segura aqui
Liberação segura aqui permite que os usuários liberem trabalhos de impressão para impressoras de maneira
segura e conveniente. Um trabalho de impressão é enviado para uma fila de impressão e permanece nela até
que seja liberado por uma estação de liberação designada. A configuração de uma impressora para Liberação
segura aqui estabelece a impressora como uma estação de liberação onde os trabalhos de impressão podem
ser gerenciados e rastreados.

1 No Administrador do Pharos Blueprint, clique em Gerenciamento de dispositivo > Terminais.

2 Na lista Terminais, selecione um terminal.

3 No menu Recursos do terminal, clique em Liberação segura aqui.
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4 No menu Impressão segura, selecione uma das opções a seguir:

• Obrigatório- Os usuários precisam usar uma estação de liberação ao liberar os trabalhos de impressão.
Todas as impressoras instaladas no Blueprint Server são protegidas.

• Opcional- Os usuários podem usar uma fila de impressão não segura ou segura ao liberar os trabalhos
de impressão.

Nota: Essa opção se aplica somente se a impressora tiver pelo menos duas filas de impressão. Ativar
a impressão segura opcional permite que os usuários apliquem segurança por trabalho. Trabalhos
sigilosos podem ser impressos com segurança, enquanto trabalhos de impressão normais são
enviados diretamente para o dispositivo sem precisar aguardar.

5 Se a opção Opcional for selecionada, clique em Filas protegidas.

6 Selecionar uma fila de impressão.

7 Clique em Aplicar.

Configuração do método de autenticação
Os usuários interagem com um sistema Liberação segura aqui fazendo login em terminais (iPRs ou iMFPs) para
liberar trabalhos de impressão. Fazer login em um terminal permite que o aplicativo rastreie os usuários que
utilizam a MFP para impressão, cópia, envio de e-mail e de fax.

Os seguintes itens determinam que método de autenticação é utilizado para se conectar a um terminal:

• O script de autenticação para um tipo de terminal. Esse script determina:

– Informações de identificação necessárias

– Fonte de autenticação, como o banco de dados Blueprint, o domínio da rede ou o sistema de
autenticação on-line

– Identificador a ser associado ao trabalho de impressão

• Os valores das seguintes configurações de terminal:

– Cartão alternativo

– Primeiro token de autenticação

– Segundo token de autenticação

Notas:

• Para obter mais informações sobre como configurar as definições do terminal, consulte " Configuração
de terminais" na página 8.

• Modelos de scripts para cenários de autenticação comuns estão incluídos no CD do Pharos Blueprint
Enterprise.

• Os scripts específicos para opção de login manual para usuários de cartão estão incluídos no pacote do
aplicativo.

• Para gerenciar scripts de autenticação, no aplicativo Administrador do Pharos Blueprint, clique em
Gerenciamento de dispositivo > Métodos de autenticação. Para obter mais informações, consulte a
documentação do Administrador do Pharos Blueprint.
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Criação de grupos de impressão Liberação segura aqui
Um grupo de impressão é um recurso opcional de Liberação segura aqui. É um agrupamento de impressoras
com drivers de impressão compatíveis. Os trabalhos de impressão enviados para uma impressora em um grupo
de impressão podem ser liberados para qualquer impressora usando qualquer terminal conectado a qualquer
impressora do grupo. Um, grupo de impressão proporciona flexibilidade para os usuários e oferece
impressoras de backup quando uma impressora está inativa.

1 No Administrador do Pharos Blueprint, clique em Liberação segura aqui > Grupos de impressão.

2 Crie um grupo e adicione impressoras.

3 Se necessário, crie uma fila virtual para proporcionar uma fila universal para os usuários enviarem trabalhos
de impressão.

4 Clique em Aplicar.

Notas:

• Todas as impressoras em um grupo devem ter drivers de impressão compatíveis. O aplicativo
Administrador do Pharos Blueprint não verifica a compatibilidade do driver de impressão.

• Para obter mais informações sobre as configurações do Administrador do Pharos Blueprint, consulte a
documentação do Administrador do Pharos Blueprint.

Criação de uma opção manual de login para usuários de
cartão
1 Criar um script chamado Cartão alternativo usando o exemplo de script CardIDAlternate.txt. Esse

script está incluído no pacote do aplicativo.

Nota: Para obter mais informações sobre a criação de scripts, consulte a documentação do seu
Administrador do Pharos Blueprint.

2 No Administrador do Pharos Blueprint, clique em Gerenciamento de dispositivo > Terminais.

3 Selecione um iMFP terminal e clique em Configurações.

4 No campo Método de autenticação, digite Cartão alternativo.

5 Clique em Configuração de iMFP da Lexmark > Autenticação > Ativar autenticação alternativa.

6 Definir o primeiro e o segundo token de autenticação.

7 Clique em Aplicar.

8 Reinicie o aplicativo.

9 No Administrador do Pharos Blueprint, configure um script de autenticação que processa os tipos de
autenticação.

Nota: Para obter mais informações, consulte a documentação do seu Administrador do Pharos Blueprint.
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Criação de uma política de cópias
Antes de permitir que os usuários façam cópias coloridas, você pode exibir uma mensagem no visor da
impressora. Você também pode restringir os usuários de fazer copias coloridas.

1 No Administrador do Pharos Blueprint, clique em Impressão de política > Políticas > Adicionar política.

2 Digite um nome exclusivo para a política e clique em Aplicar.

3 Selecione o novo nome da política e em seguida, clique em Criar na guia Regras.

4 No menu "Quando as condições do acionador selecionado forem atendidas", selecione Criar novo e insira
um nome exclusivo para o acionador.

5 Na seção "Funções às quais este gatilho se aplica", selecione Copiar.

6 Na coluna Condições, selecione Função e clique em .

7 No menu "O usuário está tentando", selecione copiar um documento e clique em OK.

8 Na coluna Condições, selecione Documento contém cores e clique em .

9 No menu “Documento”, selecione contém cor e, em seguida, clique em OK.

10 No menu "Aplicar a seguinte ação", selecione uma ação.

11 No campo "E exibir o seguinte prompt”, digite uma mensagem, em seguida, clique em OK.

12 Clique na guia Grupos.

13 Clique em Adicionar > Pesquisar e, em seguida, selecione o grupo ao qual a política se aplica.

14 Clique em OK.

Geração de relatórios
1 No Administrador do Pharos Blueprint, clique em Relatórios > Relatórios.

2 No menu Grupo do relatório, selecione Material de suporte.

3 No menu Relatório, selecione Transações.

4 Na seção Parâmetros, selecione a transação intervalo de datas.

5 No menu Tipo de filtro, selecione Funcionário.

6 No campo Valor do filtro, digite o ID do funcionário.

7 Clique em Gerar.

Notas:

• Você pode criar um relatório programado. Para obter mais informações, consulte a documentação do
seu Administrador do Pharos Blueprint.

• Os relatórios contêm carregamento, mas essas taxas não são de custos reais.

• O Pharos Blueprint Server registra o número total de páginas de um trabalho da impressora mesmo se o
trabalho for cancelado.
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• Na versão 6 do Framework de Soluções Embarcadas, trabalhos de impressão coloridos são convertidos
para preto e branco se o cartucho colorido estiver vazio. Trabalhos de impressão coloridos convertidos
para preto e branco ainda contam como trabalhos de impressão coloridos.

• Aplicativos que o Pharos Blueprint Server não reconhece, são gravados como aplicativos
desconhecidos.

• Ao gravar detalhes do trabalho, o Pharos Blueprint Server usa as informações no arquivo de spool
criado pelo driver ou pelo aplicativo. Alguns detalhes podem estar incorretos, quando o driver fornece
um código de emulação PostScript® ou PCL® fora do padrão.

Configurando o servidor do Pharos 13



Configuração do aplicativo
Talvez sejam necessários direitos administrativos para configurar o aplicativo.

Acesso ao Embedded Web Server
1 Obtenha o endereço IP da impressora. Execute um dos seguintes procedimentos:

• Localize o endereço IP na tela inicial da impressora.

• Na tela inicial da impressora, toque em Configurações > Rede/Portas > Visão geral da rede.

2 Abra o navegador da Web e digite o endereço IP da impressora.

Configuração do aplicativo
1 No Servidor da Web incorporado, navegue até a página de configuração do aplicativo:

Aplicativos > Contabilidade de Documentos incorporada para Rastreamento de Usuário da Lexmark >
Configurar

2 Configure as definições.

Nota: Para obter mais informações, consulte a ajuda com seleção do mouse de cada configuração.

3 Clique em Aplicar.

Nota: A rede pode precisar de um servidor proxy para que o dispositivo se comunique com o Pharos Server.
Configure as definições de proxy no Embedded Web Server.

Reinicialização do aplicativo
As alterações de configuração feitas no Pharos Server entrarão em vigor depois que a sessão do servidor for
atualizada. Para verificar se as alterações foram salvas antes de atualizar a sessão do servidor, reinicie o
aplicativo no dispositivo.

1 No Embedded Web Server, navegue até a página do aplicativo:

Aplicativos > Contabilidade de Documentos incorporada para Rastreamento de Usuário da Lexmark

2 Clique em Parar > Iniciar.
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Utilização do aplicativo
Antes de usar a Estação de liberação, certifique-se de que o usuário esteja registrado no servidor Pharos
Blueprint. Para obter mais informações, consulte o Guia do Administrador do Lexmark Register Me.

Nota: Para efetuar login manualmente, consulte " Criação de uma opção manual de login para usuários de
cartão" na página 11.

Gerenciamento do recurso de liberação de impressão

Liberação de trabalhos de impressão

Nota: Selecionar Liberar tudo ou Liberar mais recente na opção Liberação de impressão do aplicativo
Administrador do Pharos Blueprint libera os trabalhos de impressão correspondentes após o login.

1 Na tela principal da impressora, toque em Liberar estação.

Nota: O nome do recurso de liberação de impressão exibido na tela inicial pode variar dependendo do
que for especificado na página de configuração do aplicativo. Para obter mais informações, consulte "
Configuração do aplicativo" na página 14.

2 Insira suas credenciais de autenticação ou toque no cartão no leitor de cartão.

3 Selecione se deseja continuar com a tarefa de impressão atual ou se prefere excluí-la.

4 Selecione um ou mais trabalhos de impressão.

5 Toque em Imprimir.

Exclusão de trabalhos de impressão

Nota: Os usuários podem excluir trabalhos de impressão somente se Prompts para trabalhos de impressão
estiver selecionado como Tipo de liberação de impressão no aplicativo Administrador do Pharos Blueprint.

1 Na tela principal da impressora, toque em Liberar estação.

2 Insira suas credenciais de autenticação ou toque no cartão no leitor de cartão.

3 Selecione um ou mais trabalhos de impressão.

4 Toque em Excluir.

Copiando documentos
Nota: Dependendo da configuração da política de cópias do Administrador do Pharos Blueprint, uma
mensagem pode ser exibida no visor da impressora. Além disso, os usuários ter restrições quanto ao uso do
recurso. Para obter mais informações, consulte a documentação do seu Administrador do Pharos Blueprint.

1 Carregue o documento no alimentador automático de documentos (ADF) ou no vidro do scanner.

2 Na tela principal da impressora, toque em Copiar.

3 Insira suas credenciais de autenticação ou toque no cartão no leitor de cartão.

Utilização do aplicativo 15



4 Se necessário, configure as definições.

5 Toque em Copiar.

Digitalizando para enviar por e-mail
1 Coloque o documento no ADF ou no vidro do scanner.

2 Na tela principal da impressora, toque em E-mail.

3 Insira suas credenciais de autenticação ou toque no cartão no leitor de cartão.

4 Insira o endereço de e-mail do destinatário e, se necessário, configure as definições.

5 Toque em E-mail.

Digitalizando para fax
1 Coloque o documento no ADF ou no vidro do scanner.

2 Na tela principal da impressora, toque em Fax.

3 Insira suas credenciais de autenticação ou toque no cartão no leitor de cartão.

4 Insira o número de fax e, se necessário, configure as definições.

5 Toque em Fax.
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Solução de problemas

Erro de aplicativo
Experimente uma ou mais das seguintes opções:

Verifique o log de diagnóstico

1 Abra o navegador da Web e digite IP/se, no endereço IP da impressora.

2 Clique em Soluções embarcadas e faça o seguinte:

a Apague o arquivo de registro.

b Defina o nível de registro para Sim.

c Gere o arquivo de registro.

3 Analise o registro e solucione o problema.

Ajuste as definições de digitalização

1 No Servidor da Web incorporado, navegue até a página de configuração do aplicativo:

Aplicativos > Contabilidade de Documentos incorporada para Rastreamento de Usuário da Lexmark
> Configurar

2 Entre as opções de digitalização, selecione uma resolução de digitalização mais baixa ou desative a
digitalização colorida.

3 Clique em Aplicar.

Entre em contato com o seu representante da Lexmark

Erro de licença

Entre em contato com o seu provedor de soluções
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Não é possível se comunicar com o Pharos Server
Experimente uma ou mais das seguintes opções:

Verifique se o Pharos Server está licenciado

Verifique se o URL do Pharos Server e a senha estão corretos

Verifique se o Pharos Server está ligado e pronto para receber mensagens SOAP do

aplicativo

Certifique-se de que o servidor do Pharos e todos os cabos de rede apropriados estão

conectados de forma segura

Verifique o log de diagnóstico

1 Abra o navegador da Web e digite IP/se, no endereço IP da impressora.

2 Clique em Soluções embarcadas e faça o seguinte:

a Apague o arquivo de registro.

b Defina o nível de registro para Sim.

c Gere o arquivo de registro.

3 Analise o registro e solucione o problema.

Nota: Para evitar problemas de memória insuficiente, após analisar o registro, defina o nível de
registro para Não.

Entre em contato com o seu representante da Lexmark

As alterações de configuração no Pharos Server não
aparecem no dispositivo
Experimente uma ou mais das seguintes opções:

Ajuste as configurações do intervalo de atualização da sessão e do intervalo de ping da

sessão no Pharos Server

Para obter mais informações, consulte a documentação do seu Administrador do Pharos Blueprint.

Reinicie o aplicativo

Para obter mais informações, consulte " Reinicialização do aplicativo" na página 14.

Entre em contato com o suporte técnico do Pharos
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Dispositivo desconhecido
Experimente uma ou mais das seguintes opções:

Verifique se o dispositivo foi adicionado ao Pharos Server

Para obter mais informações, consulte" adição de uma impressora" na página 7.

Entre em contato com o suporte técnico do Pharos

Não é possível excluir trabalhos
Experimente uma ou mais das seguintes opções:

Verifique se o documento está disponível no servidor Pharos

Entre em contato com o administrador

Não é possível imprimir trabalhos
Experimente uma ou mais das seguintes opções:

Verifique se o documento está disponível no servidor Pharos

Entre em contato com o administrador

Quando os trabalhos de impressão são liberados, o
usuário é desconectado
Quando a opção Autenticação de cartão estiver ativada, se você tocar no crachá no leitor de cartão pela
segunda vez, o usuário será desconectado automaticamente. Para evitar a desconexão, tente uma ou mais
das seguintes opções:

Efetue login manualmente na impressora

Insira suas credenciais de autenticação de usuário ao liberar os trabalhos de impressão

Entre em contato com o administrador

Solução de problemas 19



Não é possível receber e-mail
Experimente uma ou mais das seguintes opções:

Verifique se o documento digitalizado não excede 25MB

Entre em contato com o administrador

Não é possível ver trabalhos concluídos no relatório
Experimente uma ou mais das seguintes opções:

Publicar o relatório

1 No Administrador do Pharos Blueprint, no menu Relatórios, selecione Publicações.

2 Selecione Publicar no depósito de dados > Execute o equivalente à análise noturna.

3 Clique em Publicar.

Entre em contato com o suporte técnico do Pharos

Não é possível detectar o leitor de cartões
Experimente uma ou mais das seguintes opções:

Desconecte o leitor de cartões e conecte-o novamente

Reinicie a impressora

Entre em contato com o administrador
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aperfeiçoamentos ou alterações nos produtos ou programas descritos poderão ser feitos a qualquer momento.

As referências feitas nesta publicação a produtos, programas ou serviços não implicam que o fabricante
pretenda torná-los disponíveis em todos os países nos quais opera. Qualquer referência a um produto,
programa ou serviço não tem a intenção de afirmar ou sugerir que apenas aquele produto, programa ou serviço
possa ser usado. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente que não infrinja qualquer
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comandos.

PostScript é uma marca registrada da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Avisos 21

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


Índice
A
acesso ao Embedded Web
Server  14
adição de impressoras  7
adição de terminais  7
aplicativo 

configuração  14
reinicialização  14

as alterações de configuração no
Pharos Server não aparecem no
dispositivo  18
autenticação 

opção manual de login para
usuários de cartão  11

C
configuração de Liberação
segura aqui  9
configuração de terminais  8
configuração do aplicativo  14
configuração do método de
autenticação  10
copiando documentos  15
copiar política 

criação  12
criação de grupos de impressão
Liberação segura aqui  11
criação de uma opção de login
manual  11
criação de uma política de
cópias  12

D
digitalizando para enviar por e-
mail  16
digitalizando para fax  16
dispositivo desconhecido  19
documentos 

cópia  15

E
Embedded Web Server 

acesso  14
enviando documentos por e-
mail  16
enviando documentos por fax  16
erro de aplicativo  17

erro de licença  17
exclusão de trabalhos de
impressão  15

G
geração de relatórios  12
gerenciamento do recurso de
liberação de impressão  15

H
histórico de alterações  4

I
impressoras 

adição  7
instalação de tipos de terminal  7

L
liberação de impressão 

gerenciamento  15
Liberação segura aqui 

configuração  9
criação de grupos de

impressão  11
liberando trabalhos de
impressão  15
lista de verificação 

prontidão de implantação  6
lista de verificação da prontidão
de implementação  6

M
método de autenticação 

configuração  10

N
não é possível detectar o leitor
de cartões  20
não é possível excluir
trabalhos  19
não é possível imprimir
trabalhos  19
não é possível receber e-mail  20
não é possível se comunicar com
o Pharos Server  18

não é possível ver trabalhos
concluídos no relatório  20

P
Pharos Blueprint 

criação de uma opção de login
manual  11

R
reinicialização do aplicativo  14
relatórios 

geração  12

S
solução de problemas 

as alterações de configuração
no Pharos Server não
aparecem no dispositivo  18

dispositivo desconhecido  19
erro de aplicativo  17
erro de licença  17
não é possível detectar o leitor

de cartões  20
não é possível excluir

trabalhos  19
não é possível imprimir

trabalhos  19
não é possível receber e-

mail  20
não é possível se comunicar

com o Pharos Server  18
não é possível ver trabalhos

concluídos no relatório  20
usuário deslogado ao liberar

trabalhos de impressão  19

T
terminais 

adição  7
tipos de terminal  7

configuração do iMFP  8
configuração do iPR  8
instalação do iMFP  7
instalação do iPR  7

trabalhos de impressão 
exclusão  15
liberação  15

Índice 22



U
usuário deslogado ao liberar
trabalhos de impressão  19

V
visão geral  5

Índice 23


	Conteúdo
	Histórico de alterações
	Visão geral
	Lista de verificação da prontidão de implementação
	Configurando o servidor do Pharos
	Instalação dos tipos de terminais iPR e iMFP
	adição de uma impressora
	Adição de um terminal
	Configuração de terminais
	Configuração de Liberação segura aqui
	Configuração do método de autenticação
	Criação de grupos de impressão Liberação segura aqui
	Criação de uma opção manual de login para usuários de cartão
	Criação de uma política de cópias
	Geração de relatórios

	Configuração do aplicativo
	Acesso ao Embedded Web Server
	Configuração do aplicativo
	Reinicialização do aplicativo

	Utilização do aplicativo
	Gerenciamento do recurso de liberação de impressão
	Copiando documentos
	Digitalizando para enviar por e-mail
	Digitalizando para fax

	Solução de problemas
	Erro de aplicativo
	Verifique o log de diagnóstico
	Ajuste as definições de digitalização
	Entre em contato com o seu representante da Lexmark

	Erro de licença
	Entre em contato com o seu provedor de soluções

	Não é possível se comunicar com o Pharos Server
	Verifique se o Pharos Server está licenciado
	Verifique se o URL do Pharos Server e a senha estão corretos
	Verifique se o Pharos Server está ligado e pronto para receber mensagens SOAP do aplicativo
	Certifique-se de que o servidor do Pharos e todos os cabos de rede apropriados estão conectados de f ...
	Verifique o log de diagnóstico
	Entre em contato com o seu representante da Lexmark

	As alterações de configuração no Pharos Server não aparecem no dispositivo
	Ajuste as configurações do intervalo de atualização da sessão e do intervalo de ping da sessão no Ph ...
	Reinicie o aplicativo
	Entre em contato com o suporte técnico do Pharos

	Dispositivo desconhecido
	Verifique se o dispositivo foi adicionado ao Pharos Server
	Entre em contato com o suporte técnico do Pharos

	Não é possível excluir trabalhos
	Verifique se o documento está disponível no servidor Pharos
	Entre em contato com o administrador

	Não é possível imprimir trabalhos
	Verifique se o documento está disponível no servidor Pharos
	Entre em contato com o administrador

	Quando os trabalhos de impressão são liberados, o usuário é desconectado
	Efetue login manualmente na impressora
	Insira suas credenciais de autenticação de usuário ao liberar os trabalhos de impressão
	Entre em contato com o administrador

	Não é possível receber e-mail
	Verifique se o documento digitalizado não excede 25MB
	Entre em contato com o administrador

	Não é possível ver trabalhos concluídos no relatório
	Publicar o relatório
	Entre em contato com o suporte técnico do Pharos

	Não é possível detectar o leitor de cartões
	Desconecte o leitor de cartões e conecte-o novamente
	Reinicie a impressora
	Entre em contato com o administrador


	Avisos
	Aviso de edição
	Marcas comerciais

	Índice


<<
  /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


