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1 Indledning

1.1 Velkommen

Tak fordi du har valgt denne maskine.

Denne betjeningsvejledning indeholder detaljer om brug af 

netværkstilslutning og scannerfunktioner for bizhub C250, forholdsregler om 

dens brug og generelle fejlløsningsprocedurer. For at sikre at maskinen 

bruges korrekt og på en effektiv måde, bør du læse denne 

betjeningsvejledning grundigt igennem, før maskinen tages i brug. Når du har 

læst vejledningen, kan du opbevare den i den dertil indrettede holder, så du 

nemt kan slå op i den, hvis der skulle opstå spørgsmål eller problemer under 

brugen af maskinen.

De illustrationer, som anvendes i denne vejledning, kan afvige en smule fra 

de skærmbilleder, som vises på maskinen.
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1.2 Energy Star®

Som ENERGY STAR®-partner har vi afprøvet, at dette produkt opfylder 

ENERGY STAR®'s retningslinier for energieffektivitet.

Hvad er et ENERGY STAR®-produkt?

Et ENERGY STAR®-produkt har en speciel egenskab, der gør det muligt at 

skifte over til "lavenergi-funktion" efter et tidsrum, hvor maskinen ikke er 

blevet aktiveret. Et ENERGY STAR®-produkt bruger energi mere effektivt, så 

du sparer penge på strømregningen og er med til at beskytte miljøet.
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1.3 Varemærker og registrerede varemærker

KONICA MINOLTA, KONICA MINOLTA-logoet og betingelser for 

billeddannelse er registrerede varemærker tilhørende KONICA MINOLTA 

HOLDINGS, INC.

PageScope og bizhub er registrerede varemærker eller varemærker 

tilhørende KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.

Netscape Communications, Netscape Communications-logoet, Netscape 

Navigator, Netscape Communicator og Netscape er varemærker tilhørende 

Netscape Communications Corporation.

Denne maskine og PageScope Box Operator er delvist baseret på arbejde 

fra Independent JPEG Group.

Compact-VJE

Copyright 1986-2003 VACS Corp.

RC4® er et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende RSA 

Security Inc. i USA og/eller andre lande.

RSA® er et registreret varemærke eller et varemærke for RSA Security Inc. 

RSA BSAFE® er et registreret varemærke eller varemærke for RSA Security 

Inc. i USA og/eller andre lande.

Licensoplysninger

Dette produkt indeholder RSA BSAFE 

kryptografisk software fra RSA Security 

Inc.
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OpenSSL Statement

OpenSSL License

Copyright © 1998-2000 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 

modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, 

this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 

notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 

documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must 

display the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for 

use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used 

to endorse or promote products derived from this software without prior 

written permission. For written permission, please contact openssl-

core@openssl.org.

5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor 

may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission 

of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following 

acknowledgment:

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for 

use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND 

ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT 

LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT 

SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR 

ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 

CONSEQENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 

PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, 

DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED 

AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT 

LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING 

IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF 

THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young 

(eay@crypt-Soft.com). This product includes software written by Tim 

Hudson (tjh@cryptsoft.com).
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Original SSLeay License

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young 

(eay@cryptsoft.com).

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the 

following conditions are aheared to. The following conditions apply to all 

code found in this distribution, be it the RC4, RSA, Ihash, DES, etc., code; 

not just the SSL code.

The SSL documentation included with this distribution is covered by the 

same copyright terms except that the holder is Tim Hudson 

(tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the 

code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young 

should be given attribution as the author of the parts of the library used. This 

can be in the form of a textual message at program startup or in 

documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 

modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list 

of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 

notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 

documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must 

display the following acknowledgement:

"This product includes cryptographic software written by Eric Young 

(eay@crypt-soft.com)"

The word ‘cryptographic’ can be left out if the rouines from the library 

being used are not cryptographic related.

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from 

the apps directory (application code) you must include an 

acknowledgement:

"This product includes software written by Tin Hudson 

(tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY 

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 

THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 

PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE 

AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, 

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 

(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE 

GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 

INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF 

LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
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(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT 

OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY 

OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or 

derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be 

copied and put under another distribution licence [including the GNU Public 

Licence.]

All other product names mentioned are trademarks or registered trademarks 

of their respective companies
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1.4 Om denne vejledning

Denne betjeningsvejledning dækker bizhub C250-netværk og 

scanningsfunktioner.

Denne del introducerer vejledningens struktur og betegnelser brugt for 

produktnavne m.v.

Denne vejledning er beregnet til brugere, der forstår de grundlæggende 

computer- og maskinfunktioner. For brug af Windows eller Macintosh-

operativsystemerne, se i de respektive vejledninger.

Vejledningens struktur

Denne vejlending består af følgende kapitler.

Kapitel 1 Indledning

Kapitel 2 Før brug af scannerfunktionerne

Kapitel 3 Scanning af dokumenter

Kapitel 4 Angivelse af indstillinger via kontrolpanelet

Kapitel 5 Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection

Kapitel 6 Fejlfinding ved scanningsfunktion

Kapitel 7 Tillæg

Liste over produktspecifikationer og karakterer, der kan indtastes fra 

kontrolpanelet.

Betegnelse

Skærmbilleder, vinduer og dialogbokse

Berøringspanelets skærmbilleder og PageScope Web Connection vinduer 

og dialogbokse, der vises i denne vejledning, er fra en maskine med ADF 

(automatisk dokumentføder) DF-601 installeret som ekstraudstyr.

Produktnavn Betegnelse i vejledningen

bizhub C250 Denne maskine, C250

Microsoft Windows 98 Windows 98

Microsoft Windows Me Windows Me

Microsoft Windows NT 4.0 Windows NT 4.0

Microsoft Windows 2000 Windows 2000

Microsoft Windows XP Windows XP

Når operativsystemerne ovenfor er skrevet 
sammen

Windows 98/Me
Windows NT 4.0/2000/XP

Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP
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1.5 Beskrivelse af betjeningsvejledningens symboler og 
tekstformater

Symbolerne og tekstformaterne, som anvendes i denne håndbog, 

er beskrevet nedenfor.

Sikkerhedsråd

6 FARE
Mangel på overholdelse af instrukserne, der er fremhævet herom, kan 

medføre dødelig eller alvorlig skade på grund af elektricitet.

% Lagttag alle farer for at undgå skader.

7 ADVARSEL
Hvis instruktioner, som er fremhævet på denne måde, ikke følges, kan 

det medføre alvorlige personskader eller materielle skader.

% Lagttag alle advarsler for at undgå skader og for at sikre sikker brug af 

maskinen.

7 FORSIGTIG 
Hvis instruktioner, som er fremhævet på denne måde, ikke følges, kan 

det medføre lettere personskader eller materielle skader.

% Lagttag alle advarsler for at undgå skader og for at sikre sikker brug af 

maskinen.

Handlingsrækkefølge

1 Tallet 1 formateret på denne måde 

angiver første trin i en række af 

handlinger. 

2 Efterfølgende tal, der er formateret 

på denne måde, angiver 

efterfølgende trin i en række af 

opgaver.

Illustration indsat 

her vises hvilke opgaver, 

der skal udføres
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? Tekst formateret på denne måde giver yderligere hjælp. 

% Tekst formateret på denne måde beskriver den opgave, som sikrer, 

at det ønskede resultat opnås. 

Tips

2
Bemærk 

Tekst, der er fremhævet på denne måde, indeholder nyttig information og 

tips om sikker brug af maskinen.

2
Husk 

Tekst, der er fremhævet på denne måde, indeholder information, der bør 

huskes.

!
Detalje 

Tekst, der er fremhævet på denne måde, indeholder referencer for mere 

detaljeret information.

Specielle tekstmarkeringer

[Stop]-knap

Navnene på kontrolpanelets taster skrives som vist ovenfor.

MASKINOPSÆTNING

Skærmtekst er skrevet som vist ovenfor.
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1.6 Betjeningsvejledninger

Følgende betjeningsvejledninger er udarbejdet for denne maskine.

Betjeningsvejledning [Kopiering]

Denne vejledning indeholder detaljer om grundfunktioner og 

betjeningsprocedurer for forskellige kopifunktioner.

- Der henvises til denne betjeningsvejledning for detaljer om 

fremgangsmåder for kopifunktioner, inklusive forholdsregler ved 

installation/brug, tænd/sluk af maskinen, ilægning af papir, fejlfinding, så 

som afhjælpning af papirstop.

Betjeningsvejledning [Netværksscanning] <denne vejledning>

Denne vejledning indeholder detaljer om angivelse af netværksindstillinger til 

standardudstyr og brug af scannerfunktioner.

- I denne betjeningsvejledning finder du oplysninger om anvendelsen af 

netværksfunktioner og brugen af scanning til e-mail, scanning til FTP og 

scanning til pc (SMB).

Betjeningsvejledning [Bakkehandlinger]

Denne vejledning indeholder detaljer om driftsprocedurer ved brug af bokse.

- Der henvises til denne betjeningsvejledning for detaljer om 

fremgangsmåder ved brug af bakker på harddisken.

Betjeningsvejledning [Forstørret visning]

Denne betjeningsvejledning indeholder oplysninger om fremgangsmåden 

ved brug af kopifunktion, netværksscanner og faxfunktioner under 

funktionen Større display.

- Der henvises til denne betjeningsvejledning for detaljer om 

fremgangsmåder i funktionen forstørret display.

Betjeningsvejledning [FK-502 Fax]

Denne vejledning indeholder detaljer om driftsprocedurer ved brug af 

fax/internetfax.

- I denne betjeningsvejledning finder du oplysninger om betjeningen af fax-

funktionerne, der kan anvendes, når fax-kittet er installeret.

Betjeningsvejledning [Netværksfax]

Denne vejledning indeholder oplysninger om fremgangsmåden ved brug af 

netværksfaxen.

- Se betjeningsvejledningen angående fremgangsmåden ved brug af 

netværksfaxens funktioner (internetfax, SIP-fax og IP-adresse-fax).
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Betjeningsvejledning [Udskrivning]

Denne vejledning indeholder detaljer om driftsprocedurer for brug af 

indbygget standardprintercontroller.

- Yderligere oplysninger om udskrivningsfunktionerne finder du i 

betjeningsvejledningen (PDF-fil) på cd-rom'en med brugersoftware.
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2 Før brug af scannerfunktionerne

2.1 Miljø krævet for brug af scannerfunktioner

Følgende betingelser skal opfyldes for at bruge maskinens netværk og 

scannerfunktioner.

- Maskinen er tilsluttet til netværket. (obligatorisk)

Funktionerne kan anvendes over et TCP/IP-netværk. For yderligere 

detaljer om tilslutning, se “Tilslutning til netværk” på side 2-14. Også 

netværksparametre som f.eks. denne maskines IP-adresser skal angives 

for at bruge maskinen på netværket. For yderligere detaljer, se 

“Indstillinger til brug af netværk-/scannerfunktioner” på side 2-9.

- Driversoftwaren er installeret på computeren.

For at bruge denne maskine som scanner skal KONICA MINOLTA TWAIN 

være installeret. For detaljer henvises til TWAIN-driver vejledningen på 

cd-rom'en for Brugersoftware.
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2.2 Tilgængelige scannerfunktioner

"Scanning" refererer til læsning af billedet af et dokument, der er kørt 

igennem ADF'en (ekstraudstyr), eller som er lagt på glaspladen. 

Scannerfunktionerne kan bruges til midlertidig lagring af scannet data i 

maskinens interne hukommelse og overføre data i en e-mail-meddelelse 

over netværket eller oploade data til en filserver.

Data kan endvidere lagres på maskinens interne harddisk. Denne funktion 

kan bruges fra bakkefunktionen, der er beskrevet i betjeningsvejledningen 

[Bakkehandlinger].

Denne maskine kan også bruges ganske enkelt som en scanner.

Afsendelse af scannet data i en e-mail-meddelelse

Den scannede data kan sendes til en angivet e-mail-adresse. Destinationen 

vælges på maskinens berøringspanel, og den scannede data sendes til en 

e-mail som en vedhæftet fil.

For yderligere detaljer, se “Afsendelse af data i en e-mail-meddelelse 

(scanning til e-mail)” på side 3-8.

Maskine

Hukommelse

E-mail og scannet data E-mail-modtagelse

SMTP-server POP-server

Internet

Original

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Før brug af scannerfunktionerne 2

bizhub C250 (Phase3) 2-5

Afsendelse af scannet data som filer (FTP)

Scannet data overføres til en angiven FTP-server. FTP-serveradresse, login-

adgangskode og anden information indtastes på maskinens berøringspanel.

Datafilerne, der overføres til FTP-serveren, kan hentes fra en computer på 

netværket.

For yderligere detaljer, se “Afsendelse af data til en server (scanning til FTP)” 

på side 3-22.

Maskine

Hukommelse

Original

Download

FTP-server

Internet

Scanning af data
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Afsendelse af scannet data til en computer på netværket (SMB)

Scannet data kan sendes til en delt mappe på en angiven computer. Navnet 

på destinationscomputeren, login-adgangskode og anden information 

indtastes på maskinens berøringspanel.

For yderligere detaljer, se “Afsendelse af data til en pc på netværket 

(scanning til SMB)” på side 3-35.

Maskine

Hukommelse

Original

Scanning af data

Gem i en delt mappe
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Lagring af scannet data i bokse

Scannet data kan lagres i bokse, der er oprettet på maskinens interne 

harddisk. Denne data kan bruges i andre programmer. Filnavnet kan 

indtastes på maskinens berøringspanel.

Hvis den scannede data er gemt i "Brugerbakke for kommentar", kan du 

endvidere sende den via Internet ved at tilføje et domænenavn og 

leveringsdatoen og tidspunktet.

For fremgangsmåde fora t gemme i en brugerbakke for kommentar, henvises 

til “Kommentar (Program)” på side 3-74. For at gemme anden data i en 

bakke eller for genbrug af data, der er blevet gemt, henvises til 

betjeningsvejledningen "Bakkehandlinger".

Maskine

Harddisk
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Brug af maskinen som scanner

Denne maskine kan bruges som scanner. Scanneren kan styres fra en 

computer, der er tilsluttet netværket, og det scannede billede kan indlæses i 

et program på computeren for videre behandling.

For detaljer henvises til TWAIN-driver vejledningen på cd-rom'en for 

Brugersoftware.

Maskine

Hukommelse

Original
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2.3 Indstillinger til brug af netværk-/scannerfunktioner

Det anbefales, at de indstillinger, der er beskrevet nedenfor, angives før brug 

af netværk-/scannerfunktioner. Netværksindstillinger, der er beskrevet i 

"Angivelse af netværksindstillinger", skal angives først. Sæt andre punkter 

om nødvendigt.

!
Detalje 

For nærmere detaljer om angivelse af netværksindstillinger, se i 

kapitlerne angivet nedenfor.

“TCP/IP-indstillinger” på side 4-60
“E-mail TX (SMTP)-indstillinger” på side 4-108

“5 Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection”

Angivelse af netværksindstillinger

En IP-adrese skal tildeles maskinen, og indstillinger f.eks. SMTP-server skal 

angives for at bruge maskinen på netværket. Sørg for at sætte dem.

Der er to måder at angive indstillinger på. Den ene måde er at angive 

indstillingerne på maskinens berøringspanel. Den anden måde er at bruge 

PageScope Web Connection fra en webbrowser på en computer på 

netværket.
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Registrering af destinationer og angivelse af deres indstillinger

Destinationerne (modtagerne) af scannet data skal registreres.

Følgende registreringsmetoder er mulige.

- Registrering på maskinens berøringspanel.

- Brug af PageScope Web Connection fra en computer på netværket.

Følgende typer destinationer kan registreres.

2
Bemærk 

Destinationen kan også angives før scanning. Det kaldes "direkte 

indtastning". For yderligere detaljer, se “Direkte indtastning af en 

adresse” på side 3-19.

!
Detalje 

For detaljer om registrering af destinationer og angivelse af indstillinger, 

se i afsnittene angivet nedenfor.
“Registering af forkortede destinationer” på side 4-12

“Registrering af gruppedestinationer” på side 4-25

Type Beskrivelse

Forkortet destination Destinationen kan vælges med en knap.

Gruppe Mange destinationer kan registreres i grupper. E-mail, FTP, SMB 
og boksdestinationer kan registreres sammen i en enkelt gruppe.
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Indstilling af Fra-adresser

For at udføre scanning til e-mail skal Fra-adresse være angivet. Fra-adressen 

er den adresse, der angiver afsender, når data afsendes. Normalt anbefales 

det, at anvende den registrerede administrators e-mail-adresse.

Hvis den registrerede administrators e-mail-adresse ikke angives, skal 

afsenderens e-mail-adresse indtastes ved hver scanning til e-mail-opgave. 

Bemærk, at scanning til e-mail ikke er mulig, hvis Fra- adressen ikke er 

indtastet.

2
Bemærk 

Når indstilling for brugerautentifikation er aktiveret, bliver 'Fra-adresse' 
den e-mail-adresse, der er specificeret for hver bruger.
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Angivelse af scannerindstillinger

Følgende scannerindstillinger kan angives, når der scannes et dokument.

Disse indstillinger angives på maskinens berøringspanel.

!
Detalje 

For detaljer om scannerindstillinger, se “Angivelse af 

scannerindstillinger” på side 3-49.

Punkt Beskrivelse

Filtype Sætter filtype til at blive gemt.

Opløsning Sætter scanneropløsning.

Simplex/Duplex Vælger om en eller begge sider af et dokument skal scannes.

Originaltype Sætter type af billede, der skal scannes.

Scanningsformat Sætter størrelse, der skal scannes.

Farve Sætter farve på det scannede dokument.

Fjern baggrund Justerer dokumentets baggrundstæthed (blanke områder).

Indstill. f. original Angiver type og egenskab for det oploadede dokument.

Program Giver funktioner til justering af billedudskrivning, f.eks. bogscanning og 
for sletning af det omkringliggende område.
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Angivelse af programindstillinger

Destination og scannerindstillinger kan registreres sammen som et enkelt 

program. Dette er bekvemt, når der oftes scannes dokumenter og sendes 

data på de samme betingelser.

Disse indstillinger angives på maskinens berøringspanel.

!
Detalje 

For yderligere detaljer, se “Registrering af programdestinationer” på 
side 4-27.

Angivelse af standardscannerindstillinger

De indstillinger, der kan vælges, når [Scan] berøres i kontrolpanelet, kan 

angives.

!
Detalje 

For yderligere detaljer, se “Indstilling af lagringsformat af data, der skal 

scannes” på side 4-40.
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2.4 Tilslutning til netværk

Maskinen kan tilsluttes til netværk.

2
Husk 

Maskinen kan forbindes via en parallelport eller en USB-forbindelse 

(ekstraudstyr) Sørg imidlertid for at tilslutte netværket, så 

scannerfunktion kan bruges.

Netværkstilslutning

Tilslut et UTP-kabel (kategori 5 eller nyere anbefales) fra netværket til 

maskinens Ethernet-stik.
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2.5 Opsætningsdiagram og scannerfunktioner

Rækkefølgen af de nødvendige opsætningsfunktioner for brug af 

scannerfunktionerne er vist nedenfor.

Angiv scannerindstillingerne på skærmbilledet, der vises efter at have trykket på 

[Funk./Tæller]-knappen, og derefter trykkes på [Brugerindstilling].
* Angiv grundindstillinger som f.eks. formatet, i hvilket scannet data skal gemmes. (Der 

henvises til “Indstilling af skærmbillede for primær scanningsfunktion” på side 4-34 og 

“Indstilling af lagringsformat af data, der skal scannes” på side 4-40.)

Angiv netværksindstillingerne i skærmbilledet, der vises efter at have trykket på 
[Funk./Tæller]-knappen, og derefter trykkes på [Administratorindstilling]

* Angiv indstillinger for at bruge maskinen på netværket. (Der henvises til “TCP/IP-indstil-

linger” på side 4-60, “NetWare-indstillinger” på side 4-70, “http-serverindstillinger” på 
side 4-76, “FTP-indstillinger” på side 4-84, “SMB-indstillinger” på side 4-87, “AppleTalk-

indstillinger” på side 4-92, “Aktivering af LDAP-indstillinger” på side 4-94, “Indstilling af 

LDAP-indstillinger” på side 4-96, “Standard LDAP-server indstilling” på side 4-107, “E-
mail TX (SMTP)-indstillinger” på side 4-108, “E-mail RX (POP)-indstillinger” på 

side 4-118, “Enhedsindstillinger” på side 4-123, “Tidsjusteringsindstillinger” på 

side 4-125, “Statusmeddelelsesindstillinger” på side 4-129, “Indstilling af samlet tæller-
rapport” på side 4-132, “PING-bekræftelse” på side 4-138, “SLP-indstillinger” på 

side 4-142, “LPD-indstillinger” på side 4-143, “Præfiks/Suffiks-indstillinger” på 

side 4-144, “Handling ved ugyldigt certifikat” på side 4-149, “SNMP-indstillinger” på 
side 4-151, “Velkomst indstilling” på side 4-157, “Indstilling af TCP Socket” på 

side 4-159, “IS OpenAPI-indstillinger” på side 4-162, og “Ekstern serveridentifikation” på 

side 4-167.)

Registrer destination på skærmbilledet, der vises efter at have trykket på [Funk./Tæller]-

knappen.
* Angiv e-mail-adresser til e-mail-overførsler, registrer FTP-servere, og angiv modtager-

computere. (der henvises til “Registering af forkortede destinationer” på side 4-12, “Re-

gistrering af gruppedestinationer” på side 4-25, “Registrering af programdestinationer” 
på side 4-27, og “Angivelse af e-mail-indstillinger” på side 4-30.)

Indlæs dokumentet.

Angiv destinationen.

Angiv scannerindstillingerne (se side 3-49).

Tryk på tasten [Start] på kontrolpanelet.
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2
Bemærk 

Visse indstillinger, der kan specificeres på kontrolpanelet, kan også 

specificeres fra en computer via et netværk, der bruger PageScope Web 

Connection. For yderligere detaljer, se “5 Angivelse af indstillinger ved 
hjælp af PageScope Web Connection”.

Dokumentet scannes, og data overføres.
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3 Scanning af dokumenter

3.1 Kontrolpanel

Nr. Delens navn Beskrivelse

1 [Energi spar]-knap Tryk på denne knap for at aktivere energiparefunk-

tionen. Når maskinen er i energisparefunktion, lyser 
indikatoren på [Energi spar]-knappen grønt, og be-

røringspanelet slukkes. For at annullere energispa-

refunktionen trykkes på [Energi spar]-knappen 
igen.

2 Børingspanel Viser forskellige skærmbilleder og meddelelser.

Angiv de forskellige indstillinger ved at trykke direk-
te på panelet.

3 [Adgang]'s-knap Hvis brugergodkendelse eller konto-indstillinger er 

nødvendige, trykkes på denne knap efter at have 
indtastet brugernavn og adgangskode og (ved bru-

gergodkendelse) eller kontonavn og adgangskode 

(ved kontoangivelse) for at bruge denne maskine.
Denne knap bruges også til at logge af.

4 [Box]-knap Tryk for at indtaste boksfunktion.

Når maskinen er i boksfunktion, lyser indikatoren 
på [Box]-knappen grønt. For detaljer, se betje-

ningsvejledningen [Bakkehandlinger].

5 [Fax]-knap Tryk for at indtaste faxfunktion.
Når maskinen er i faxfunktion, lyser indikatoren på 

[Fax]-knappen grønt.

For detaljer, se betjeningsvejledningen [Fax].

6 [Scan]-knap Tryk for at indtaste scannerfunktion. Når maskinen 

er i scannerfunktion, lyser indikatoren på tasten 

[Scan] grønt.

1 2 3 4 5 6 7

21 20 19 17 16 1514

24

18 13

23

24

8

9

10

11

12
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7 [Kopi]-knap Tryk for at indtaste kopifunktion. (Standardindstil-

lingen for maskinen er kopifunktion.) Når maskinen 

er i kopifunktion, lyser indikatoren på knappen [Ko-
pi] grønt.

For detaljer, se betjeningsvejledningen [Kopiering].

8 [Nulstil]-knap Tryk på denne knap for at rydde alle indstillinger 
(med undtagelse af de programmerede indstillin-

ger), der er indtastet via kontrolpanelet og berø-

ringspanelet.

9 [Afbryd]-knap Tryk for at aktivere afbryderfunktion. Når maskinen 

er i afbryderfunktion, lyser indikatoren på knappen 

[Afbryd] grønt, og meddelelsen "Afbryderfunktion 
aktiv" vises på berøringspanelet. For at anullere af-

bryderfunktion, skal man trykke på knappen 

[Afbryd] igen.

10 Hjælpestrømsknap Tryk for at tænde/slukke for maskinopgaver, f.eks. 

kopiering, udskrivning eller scanning. Når der er 

slukket for disse opgaver, aktiveres energispare-
funktionen.

11 [Stop]-knap Tryk på knappen [Stop] under scanning for at 

standse scanningsopgaven.

12 [Start]-knap Tryk på denne knap for at begynde scanning. Når 

denne maskine er klar til at starte scanning, lyser in-

dikatoren på knappen [Start] grønt. Hvis indikato-
ren på knappen [Start] lyser orange, kan scanning 

ikke begynde.

Tryk på denne tast for at genstarte en opgave, som 
har været standset.

13 Hovedstrømsindikator Lyser grønt, når der er tændt for maskinen med 

hjælpestrømsknappen.

14 Dataindikator Blinker grønt, når der modtages et printjob.

Lyser grønt, når data printes.

15 [Prøvekopi]-knap Tryk for at udskrive en enkelt prøvekopi for kontrol 
inden udskrivning af et større antal kopier.

16 Numerisk tastatur Anvendes til at indtaste antal af kopier, der skal 

fremstilles.
Anvendes til at indtaste zoomfaktor.

Anvendes til at indtaste forskellige indstillinger.

17 [C] (Ryd)-knap Tryk på denne knap for at slette en værdi (som 
f.eks. antal kopier, zoomfaktor eller størrelse), du 

har indtastet ved hjælp af det numeriske tastatur.

18 [Funktionskontrol]-knap Tryk på denne knap for at få vist skærmbilleder 
med de angivne indstillinger.

19 [Hjælpefunkt./Tæller]-knap Tryk for at vise skærmbilleder for hjælpeprogram 

og tæller.

20 [Programhukommelse]'s-knap Tryk for at registrere de ønskede kopiindstillinger, 

som et program eller for at hente et registreret ko-

piprogram. 

21 Kontrast-hjul Anvendes til at justere berøringspanelets kontrast.

22 [Forstørrelse]'s-knap Tryk for at aktivere forstørrelsesfunktionen.

Nr. Delens navn Beskrivelse
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7 FORSIGTIG 
For at forhindre beskadigelse af berøringspanelet, så undgå at trykke 

hårdt ned på det.

% Tryk heller ikke ned på berøringspanelet ved hjælp af hårde eller skarpe 

ting.

23 [Panel Indstilling]'s-knap Tryk på denne knap for at få vist det skærmbillede, 

hvor du kan angive brugeradgangsfunktioner.

24 [Hjælp]-knap Tryk for at vise skærmbilledet for hjælpemenu, hvor 
beskrivelse af forskellige funktioner og detaljer kan 

vises.

Nr. Delens navn Beskrivelse
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3.2 Visning af scanningsskærmbillede

Visning af skærmbillede for scannerfunktion for at udføre scanningsopgaver.

Tænd for maskinen. Når maskinen er klar til at tage kopier, vises 

skærmbilledet for grundfunktionerne.

Tryk på [Scan]-knappen på kontrolpanelet for at vise skærmbilledet for 

scannerfunktion.

De viste funktioner og funktione kan vælges ved at røre let ved de knapper, 

der vises på skærmbilledet.

1

2 4 5 6 7 8 1093

11
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Nej Name Beskrivelse

1 Område for underskærm Dette område viser destinationer m.v.

2 [Frontlåge åben]-knap Viser jobs der udføres, og jobs der gemmes.
Forskellige kommandoer for kontrol og styring af jobs er 

mulige.

3 Skærmbillede med da-
to/tid

Viser aktuel dato/tid.

4 Skærmområde for medde-

lelser

Viser maskinstatus og detaljer for opgaver, der skal udfø-

res.

5 Knappen [Program] Viser destinationer, der er registreret i programmerne.

6 Knappen [Gruppe] Viser destinationer, der er registreret i grupper.

7 Knappen [Adressebog] Anvendes til søgning efter destinationer, der er registreret 
i adressebogen.

8 Knappen [Direke indtastn.] Anvendes til at skrive destinationen, når der udføres 

scanning til e-mail, scanning til FTP eller scanning til 
SMB-opgaver eller til at vælge den boks, hvor jobbet skal 

gemmes.

Denne knap vises ikke, hvis [Manuel indtastning af desti-
nation] på skærmbilledet for sikkerhedsdetaljer (vises ved 

at trykke på [Sikkerhedsindstilling] på administratorind-

stillingsskærmbilledet), er sat til "Begræns".

9 Tilgængelig hukommel-

sesskærm

Viser mængden af tilgængelig hukommelse, der er an-

vendt til scanningsopgaven.

10 Skærmområde for adres-
senummer

Viser antal angivne adresser.

11 Knappen [Instil. f. scan.] Anvendes til at angive scannerindstillinger.
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3.3 Afsendelse af data i en e-mail-meddelelse (scanning 
til e-mail)

Scanning til e-mail

Scanning til e-mail-opgave anvendes til at sende billeder, der er scannet på 

denne maskine til en e-mail-adresse som en vedhæftet fil.

De metoder, der er beskrevet nedenfor, er tilgængelige til angivelse af 

destination.

Metoderne kan også kombineres, f.eks. ved at vælge en gruppedestination 

og derefter tilføje andre destinationer via direkte indtastning.

2
Bemærk 

For fremgangsmåden for afsendelse af e-mail, henvises til “Afsendelse af 

scannet data i en e-mail-meddelelse” på side 2-4.
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Anvendelse af programmer

"Program" refererer til et sæt destinationsadresser og scannerindstillinger, 

der er registreret sammen. Denne funktion er bekvem, når der oftes scannes 

dokumenter og sendes data på de samme betingelser. Følgende procedure 

beskriver, hvordan man sender data ved at vælge et program, der er 

registreret på forhånd.

For nærmere detaljer om registrering af programmer, se “Registrering af 

programdestinationer” på side 4-27.

1 Tryk på [Scan]-knappen på 

kontrolpanelet.

Skærmbilledet scannerfunktion 

vises.

2 Berør [Program].

De valgte destinationer er oplistede under "Destinationer f. rundskriv.". 

Andre destinationsadresser kan tilføjes ved at anvende adressebogen 

via direkte indtastning.

Kun de destinationer, der kan angives, vises. For eksempel er 

faxdestinationer ikke vist.
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3 Berør [Instil. f. scan.] for at kontrollere de angivne scannerindstillinger. 

De angivne indstillinger kan også ændres.

– For detaljer om scannerindstillinger, se “Angivelse af 

scannerindstillinger” på side 3-49.

4 Efter kontrol af indstillingerne berøres [OK].

5 Indlæs dokumentet i ADF'en (ekstraudstyr) eller placer det på 

maskinens glasplade.

6 Tryk på [Start]-knappen i kontrolpanelet.

Dokumentet scannes, og data overføres.

2
Bemærk 

Sluk ikke for maskinen, før scannede jobs forsvinder fra joblisten.
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Valg af gruppeadresser

"Gruppe" refererer til mange destinationer, der er registreret sammen. 

Følgende procedure beskriver, hvordan man sender data ved at vælge en 

gruppe, der er registreret på forhånd.

For nærmere detaljer om registrering af grupper, se “Registrering af 

programdestinationer” på side 4-27.

1 Tryk på [Scan]-knappen på 

kontrolpanelet.

Skærmbilledet scannerfunktion 

vises.

2 Berør [Gruppe].

Ved at berøre knappen for en gruppe, vises listen af medlemmer, der 

er registreret i gruppen.

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



3 Scanning af dokumenter

3-12 bizhub C250 (Phase3)

3 Vælg de ønskede destinationer, og berør [OK].

4 Berør [Instil. f. scan.], og angiv scannerindstillingerne.

– For detaljer om scannerindstillinger, se “Angivelse af 

scannerindstillinger” på side 3-49.

5 Efter angivelse af indstillinger berøres [OK].
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6 Indlæs dokumentet i ADF'en (ekstraudstyr) eller placer det på 

maskinens glasplade.

7 Tryk på [Start]-knappen i kontrolpanelet.

Dokumentet scannes, og data overføres.

2
Bemærk 

Sluk ikke for maskinen, før scannede jobs forsvinder fra joblisten.
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Valg af destinationer fra adressebogen

"Adressebog" refererer til samlingen af destinationsadresesr, der er 

registreret på forhånd. Følgende procedure beskriver, hvordan der sendes 

data ved at vælge destinationer fra adressebogen. Mange adresser kan 

angives samtidigt fra adressebogen.

For detaljer om registrering af adresser i adressebogen, se “Registering af 

forkortede destinationer” på side 4-12.

1 Tryk på [Scan]-knappen på 

kontrolpanelet.

Skærmbilledet scannerfunktion 

vises.

2 Berør [Adressebog].

Adressebogen vises, og de registrerede adressenavne vises ved at 

røre ved den tilsvarende indeksknap.

? Hvorfor vises [LDAP-søgning] ikke på adressebogsfanen?

% Hvis [Manuel indtastning af destination] på skærmbilledet med 

sikkerhedsdetaljer (vises ved at røre ved [Sikkerhedsindstilling] på 

administratorindstillingsskærmbilledet) er indstillet til [Begræns], 

vises [LDAP-søgning] ikke på adressebogsfanen.

? Hvilke indstillinger kræves for at udføre LDAP-søgninger?

% Administratorindstillinger såsom indstilling for LDAP-severen 

kræves. For yderligere detaljer, se “Aktivering af LDAP-indstillinger” 

på side 4-94.
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3 Berør knappen for en destination for at vælge den. 

De valgte knapper fremhæves, og de valgte destinationer er oplistet 

under "Destinationer f. rundskriv.". Andre destinationsadresser kan 

tilføjes via direkte indtastning.

– Du kan om nødvendigt søge efter destinationen. For yderligere 

detaljer, se “Søgning efter en destination” på side 3-16.
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Søgning efter en destination

Følgende metoder er mulige til søgning efter en destination.

- Detaljeret søgning: Søgning efter adresser ved at indtaste en del af 

navnet eller beskrivelse af adressen.

- LDAP-søgning: Søger efter en adresse, der opfylder betingelserne for de 

adresser, der er registreret på LDAP-serveren.

En "Basissøgning", hvor der indtastes et søgeord og en "Avanceret 

søgning", hvor der er muligt at angive mange betingelser for at indsnævre 

søgningen.
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!
Detalje 

For at kunne udføre LDAP-søgninger, kræves de LDAP-

serverindstillinger, der er specificeret i Administratorindstillingerne. For 
yderligere detaljer, se “Aktivering af LDAP-indstillinger” på side 4-94.

Basissøgning

Avanceret søgning
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Sådan søges efter en destination

1 Berør [Instil. f. scan.], og angiv scannerindstillingerne.

– For detaljer om scannerindstillinger, se “Angivelse af 

scannerindstillinger” på side 3-49.

2 Efter angivelse af indstillinger berøres [OK].

3 Indlæs dokumentet i ADF'en (ekstraudstyr) eller placer det på 

maskinens glasplade.

4 Tryk på [Start]-knappen i kontrolpanelet.

Dokumentet scannes, og data overføres.

2
Bemærk 

Sluk ikke for maskinen, før scannede jobs forsvinder fra joblisten.
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Direkte indtastning af en adresse

"Direkte indtastning" refererer til opgaver ved direkte at indtaste 

destinationsadressen på maskinens kontrolpanel.

1 Tryk på [Scan]-knappen på 

kontrolpanelet.

Skærmbilledet scannerfunktion 

vises.

2 Berør [Direke indtastn.] og derefter [Scan til e-mail].

Et skærmbillede til indtastning af destinationsadresse vises.

? Hvorfor vises der ingen fane til direkte indtastning?

% Hvis [Manuel indtastning af destination] på skærmbilledet med 

sikkerhedsdetaljer (vises ved at røre ved [Sikkerhedsindstilling] på 

administratorindstillingsskærmbilledet) er indstillet til [Begræns], 

vises fanen direkte indtastning ikke.
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3 Indtast destinationsadressen, og rør derefter ved [OK].

– For at angive en ekstra adresse, berøres [Næste dest.], og angiv 

derefter adressen.

– Ofte anvendte brugernavne og domænenavne kan registreres, så 

de kan huskes og bruges igen. Der skal først registreres præfikser 

og suffikser i administratorfunktionen.

De indtastede adresser, der blev indtastet, oplistes under 

"Destinationer f. rundskriv.".
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4 Berør [Indstil. f. scan.], og angiv scannerindstillingerne.

– For detaljer om scannerindstillinger, se “Angivelse af 

scannerindstillinger” på side 3-49.

5 Efter angivelse af indstillinger berøres [OK].

6 Indlæs dokumentet i ADF'en (ekstraudstyr) eller placer det på 

maskinens glasplade.

7 Tryk på [Start]-knappen i kontrolpanelet.

Dokumentet scannes, og data overføres.

2
Bemærk 

Sluk ikke for maskinen, før scannede jobs forsvinder fra joblisten.
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3.4 Afsendelse af data til en server (scanning til FTP)

Scanning til FTP

Scanning til FTP-opgaver kan anvendes i et netværksmiljø med en FTP-

server. Scannet data sendes til en angiven mappe på en FTP-server på 

netværket.

Denne funktion er velegnet til afsendelse af data af et stort omfang, som 

f.eks. billeder med høj opløsning.

Metoderne, der er beskrevet nedenfor, kan bruges ved angivelse af en 

destination. Metoderne kan også kombineres, f.eks. ved at vælge en gruppe 

og derefter tilføje andre destinationer via direkte indtastning.

Det er muligt, at overførsel ikke er mulig, hvis destinationsserveren har 

afstukket begrænsninger for dokumentnavnet. Da dokumentnavnet bliver 

filnavnet på tidspunktet for overførslen, så kontakt din 

netværksadministrator, når der skal angives dokumentnavne.

2
Bemærk 

Hvis der er adgang til en mail-server på netværket, kan e-mail-

beskedfunktionen anvendes til at sende en e-mail-meddelelse, der 

indeholder oplysning om, hvor scannet data er gemt. For detaljer om e-
mail-beskedfunktion, se “Angivelse af e-mail-indstillinger” på side 3-85.

2
Bemærk 

Oplysninger om fremgangsmåde for FTP-overførsel findes i “Afsendelse 
af scannet data som filer (FTP)” på side 2-5.
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Anvendelse af programmer

"Program" refererer til et sæt destinations-FTP-servere og 

scannerindstillinger, der er registreret sammen. Følgende procedure 

beskriver, hvordan man sender data ved at vælge et program, der er 

registreret på forhånd.

Hvis der er adgang til en proxyserver på netværket, kan der opnås adgang til 

FTP-servere på internettet via en proxyserver.

For nærmere detaljer om registrering af programmer, se “Registrering af 

programdestinationer” på side 4-27.

1 Tryk på [Scan]-knappen på 

kontrolpanelet.

Skærmbilledet scannerfunktion 

vises.

2 Berør [Program].

De valgte destinationer er oplistede under "Destinationer f. rundskriv.". 

Andre destinationsadresser kan tilføjes ved at anvende adressebogen 

via direkte indtastning.

Kun de destinationer, der kan angives, vises. For eksempel er 

faxdestinationer ikke vist.
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3 Berør [Instil. f. scan.] for at kontrollere de angivne scannerindstillinger. 

De angivne indstillinger kan også ændres.

– For detaljer om scannerindstillinger, se “Angivelse af 

scannerindstillinger” på side 3-49.

4 Efter angivelse af indstillinger berøres [OK].

5 Indlæs dokumentet i ADF'en (ekstraudstyr) eller placer det på 

maskinens glasplade.

6 Tryk på [Start]-knappen i kontrolpanelet.

Dokumentet scannes, og data overføres.

2
Bemærk 

Sluk ikke for maskinen, før scannede jobs forsvinder fra joblisten.
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Valg af gruppeadresser

"Gruppe" refererer til mange destinationer, der er registreret sammen. 

Følgende procedure beskriver, hvordan man sender data ved at vælge en 

gruppe, der er registreret på forhånd.

For nærmere detaljer om registrering af grupper, se “Registrering af 

gruppedestinationer” på side 4-25.

1 Tryk på [Scan]-knappen på 

kontrolpanelet.

Skærmbilledet scannerfunktion 

vises.

2 Berør [Gruppe].

Ved at røre på knappen for en gruppe, vises listen af medlemmer, der 

er registreret i gruppen. Andre destinationsadresser kan tilføjes ved 

hjælp af adressebogen eller via direkte indtastning.
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3 Vælg den ønskede destination, og berør derefter [OK].

De valgte destinationer er oplistede under "Destinationer f. rundskriv.".

4 Berør [Indstil. f. scan.], og angiv scannerindstillingerne.

– For detaljer om scannerindstillinger, se “Angivelse af 

scannerindstillinger” på side 3-49.

5 Efter angivelse af indstillinger berøres [OK].
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6 Indlæs dokumentet i ADF'en (ekstraudstyr) eller placer det på 

maskinens glasplade.

7 Tryk på [Start]-knappen i kontrolpanelet.

Dokumentet scannes, og data overføres.

2
Bemærk 

Sluk ikke for maskinen, før scannede jobs forsvinder fra joblisten.

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



3 Scanning af dokumenter

3-28 bizhub C250 (Phase3)

Valg af destinationer fra adressebogen

"Adressebog" refererer til samlingen af destinationsadresesr, der er 

registreret på forhånd. Følgende procedure beskriver, hvordan der sendes 

data ved at vælge destinationer fra adressebogen. Mange adresser kan 

angives samtidigt fra adressebogen.

For detaljer om registrering af adresser i adressebogen, se “Registering af 

forkortede destinationer” på side 4-12.

1 Tryk på [Scan]-knappen på 

kontrolpanelet.

Skærmbilledet scannerfunktion 

vises.

2 Berør [Adressebog].

Adressebogen vises, og de registrerede adressenavne vises ved at 

røre ved den tilsvarende indeksknap.
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? Hvordan kan der søges i adressebogen efter ønskede adresser?

% Berør [Oplysn. søgning] for at søge efter adresser. Adressebogen 

kan bruges til søgning efter navne og adresser.

3 Berør knappen for en destination for at vælge den.

De valge knapper fremhæves, og de valgte destinationer er oplistet 

under "Destinationer f. rundskriv.". Andre destinationer kan tilføjes via 

direkte indtastning.
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4 Berør [Indstil. f. scan.], og angiv scannerindstillingerne.

– For detaljer om scannerindstillinger, se “Angivelse af 

scannerindstillinger” på side 3-49.

5 Efter angivelse af indstillinger berøres [OK].

6 Indlæs dokumentet i ADF'en (ekstraudstyr) eller placer det på 

maskinens glasplade.

7 Tryk på [Start]-knappen i kontrolpanelet.

Dokumentet scannes, og data overføres.

2
Bemærk 

Sluk ikke for maskinen, før scannede jobs forsvinder fra joblisten.
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Direkte indtastning af en adresse

"Direkte indtastning" refererer til opgaver ved direkte indtastning af 

destinationsadresse fra maskinens kontrolpanel.

Følgende procedure beskriver, hvordan du direkte angiver en adresse.

1 Tryk på [Scan]-knappen på 

kontrolpanelet.

Skærmbilledet scannerfunktion 

vises.

2 Berør [Direkte indtastn.] og derefter [Scan til FTP].

Et skærmbillede til indtastning af værtsdestinationsnavn, 

destinationsmappe og anden information vises.

? Hvorfor vises der ingen fane til direkte indtastning?

% Hvis [Manuel indtastning af destination] på skærmbilledet med 

sikkerhedsdetaljer (vises ved at røre ved [Sikkerhedsindstilling] på 

administratorindstillingsskærmbilledet) er indstillet til [Begræns], 

vises fanen direkte indtastning ikke.
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3 Indtast værtsnavn, destinationsmappe, brugernavn og adgangskode.

– Værtsnavn: Brug tastaturet, der vises på berøringspanelet til at 

angive værtsdestinationsnavn eller IP-adresse, og berør derefter 

[OK].

– Mappe for destination: Brug tastaturet, der vises på 

berøringspanelet til at angive stien for destinationsmappen, og 

berør derefter [OK].

– Brugernavn: Brug tastaturet, der vises på berøringspanelet til at 

angive login-brugernavn, og berør derefter [OK].

– Password: Brug tastaturet, der vises på berøringspanelet til at 

angive adgangskoden, og berør derefter [OK].

4 Berør [Indstill. oplysning.], og specificer detaljerede FTP-indstillinger.

– Portnummer: Kontroller portnummer.

– PASV modus: Vælg om PASV (passiv)-funktion skal anvendes. 

Berør [Ja] eller [Nej].

– Proxy: Vælg om der skal anvendes en proxy-server. Berør [Ja] eller 

[Nej].

5 Berør [OK].
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6 Indtast destinationsinformation, og berør derefter [OK].

– For at angive en ekstra adresse, berøres [Næste dest.], og angiv 

derefter adressen.

De indtastede adresser, der blev indtastet, oplistes under 

"Destinationer f. rundskriv.".
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7 Berør [Indstil. f. scan.], og angiv scannerindstillingerne.

– For detaljer om scannerindstillinger, se “Angivelse af 

scannerindstillinger” på side 3-49.

8 Efter angivelse af indstillinger berøres [OK].

9 Indlæs dokumentet i ADF'en (ekstraudstyr) eller placer det på 

maskinens glasplade.

10 Tryk på [Start]-knappen i kontrolpanelet.

Dokumentet scannes, og data overføres.

2
Bemærk 

Sluk ikke for maskinen, før scannede jobs forsvinder fra joblisten.
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3.5 Afsendelse af data til en pc på netværket (scanning til 
SMB)

Scanning til SMB

Scanning til SMB-opgave kan bruges til direkte at sende scannet data til en 

angiven computer på netværket.

For at bruge Scanning til fil (SMB)-funktionen, skal du på forhånd angive den 

Windows-delte filindstilling på den computer, der skal modtage data.

2
Husk 

For at sende til en Windows-delt fil, skal du indtaste værtsnavn og 

mappenavn i store bogstaver, når destinationen registreres.

2
Bemærk 

Oplysninger om fremgangsmåde for SMB-overførsel findes i “Afsendelse 

af scannet data til en computer på netværket (SMB)” på side 2-6.
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SMB-overførsel til Windows fællesfiler (Mac OS X)/Samba (Linux/Unix)

Når der udføres SMB-overførsel til Mac OS X, Linux, eller Unix, skal 

betingelserne beskrevet nedenfor imødekommes med hensyn til 

netværksindstillingerne og brugernavnet. Ændr indstillingerne i 

overensstemmelse med overførselens omgivelser.

Indstillinger på denne maskine

- Fra [Administratorindstilling] — [Netværksindstilling] — [Indstill. af SMB], 

specificeres "v1" for NTLM-indstillingen.

Indstillinger på serveren

- For brugernavnet og navne på fællesmapper indtastes 12 karakterer eller 

mindre.

- Når man slår en destination op vises navnene på fællesmapperne i 

alfanumeriske karakterer. Undermappenavne kan blive vist i andre 

karakterer end alfanumeriske.

- For at slå en destination op indtasten bruger-ID og password først.

2
Bemærk 

Samba er et program, der yder tjenester for SMB-klienter, der bruger 

Unix eller Linux. I Mac OS X, kandes Samba for "Windows fællesfiler".

SMB-overførsel til Windows 98 SE/Windows Me

Når SMB overfører til Windows 98 SE/Windows Me, skal 

netværksindstillingerne overholde de betingelser, der beskrives nedenfor.

Indstillinger på denne maskine

- Fra [Administratorindstilling] — [Netværksindstilling] — [Indstill. af SMB], 

specificeres "v1/v2" eller "v1" for NTLM-indstillingen.
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Anvendelse af programmer

"Programmer" refererer til et sæt destinationscomputere og 

scannerindstillinger, der er registreret sammen. Følgende procedure 

beskriver, hvordan man sender data ved at vælge et program, der er 

registreret på forhånd.

For nærmere detaljer om registrering af programmer, se “Registrering af 

programdestinationer” på side 4-27.

1 Tryk på [Scan]-knappen på 

kontrolpanelet.

Skærmbilledet scannerfunktion 

vises.

2 Berør [Program].

De valgte destinationer er oplistede under "Destinationer f. rundskriv.". 

Andre destinationsadresser kan tilføjes ved at anvende adressebogen 

via direkte indtastning.

Kun de destinationer, der kan angives, vises. For eksempel er 

faxdestinationer ikke vist.
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3 Berør [Instil. f. scan.] for at kontrollere de angivne scannerindstillinger. 

De angivne indstillinger kan også ændres.

– For detaljer om scannerindstillinger, se “Angivelse af 

scannerindstillinger” på side 3-49.

4 Efter kontrol af indstillingerne berøres [OK].

5 Indlæs dokumentet i ADF'en (ekstraudstyr) eller placer det på 

maskinens glasplade.

6 Tryk på [Start]-knappen i kontrolpanelet.

Dokumentet scannes, og data overføres.

2
Bemærk 

Sluk ikke for maskinen, før scannede jobs forsvinder fra joblisten.

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Scanning af dokumenter 3

bizhub C250 (Phase3) 3-39

Valg af gruppeadresser

"Gruppe" refererer til mange destinationer, der er registreret sammen. 

Følgende procedure beskriver, hvordan man sender data ved at vælge en 

gruppe, der er registreret på forhånd.

For nærmere detaljer om registrering af grupper, se “Registrering af 

gruppedestinationer” på side 4-25.

1 Tryk på [Scan]-knappen på 

kontrolpanelet.

Skærmbilledet scannerfunktion 

vises.

2 Berør [Gruppe].

Ved at røre på knappen for en gruppe, vises listen af medlemmer, der 

er registreret i gruppen. Andre destinationsadresser kan tilføjes ved 

hjælp af adressebogen eller via direkte indtastning.
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3 Vælg de ønskede destinationer, og berør [OK].

4 Berør [Indstil. f. scan.], og angiv scannerindstillingerne.

– For detaljer om scannerindstillinger, se “Angivelse af 

scannerindstillinger” på side 3-49.

5 Efter angivelse af indstillinger berøres [OK].
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6 Indlæs dokumentet i ADF'en (ekstraudstyr) eller placer det på 

maskinens glasplade.

7 Tryk på [Start]-knappen i kontrolpanelet.

Dokumentet scannes, og data overføres.

2
Bemærk 

Sluk ikke for maskinen, før scannede jobs forsvinder fra joblisten.
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Valg af destinationer fra adressebogen

"Adressebog" refererer til samlingen af destinationsadresesr, der er 

registreret på forhånd. Følgende procedure beskriver, hvordan der sendes 

data ved at vælge destinationer fra adressebogen. Mange adresser kan 

angives samtidigt fra adressebogen.

For detaljer om registrering af adresser i adressebogen, se “Registering af 

forkortede destinationer” på side 4-12.

1 Tryk på [Scan]-knappen på 

kontrolpanelet.

Skærmbilledet scannerfunktion 

vises.

2 Berør [Adressebog].

Adressebogen vises, og de registrerede adressenavne vises ved at 

røre ved den tilsvarende indeksknap.
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? Hvordan kan der søges i adressebogen efter ønskede adresser?

% Berør [Oplysn. søgning] for at søge efter adresser. Adressebogen 

kan bruges til søgning efter navne og adresser.

3 Berør knappen for en destination for at vælge den.

De valgte knapper fremhæves, og de valgte destinationser er oplistet 

under "Destinationer f. rundskriv.". Andre destinationer kan tilføjes via 

direkte indtastning.

4 Berør [Indstil. f. scan.], og angiv scannerindstillingerne.

– For detaljer om scannerindstillinger, se “Angivelse af 

scannerindstillinger” på side 3-49.
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5 Efter angivelse af indstillinger berøres [OK].

6 Indlæs dokumentet i ADF'en (ekstraudstyr) eller placer det på 

maskinens glasplade.

7 Tryk på [Start]-knappen i kontrolpanelet.

Dokumentet scannes, og data overføres.

2
Bemærk 

Sluk ikke for maskinen, før scannede jobs forsvinder fra joblisten.
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Direkte indtastning af en adresse

"Direkte indtastning" refererer til opgaver ved direkte indtastning af 

destinationsadresse fra maskinens kontrolpanel.

1 Tryk på [Scan]-knappen på 

kontrolpanelet.

Skærmbilledet scannerfunktion 

vises.

2 Berør [Indst. f. scan.] og derefter [Scan til SMB].

Et skærmbillede til indtastning af værtsdestinationsnavn, 

destinationsmappe og anden information vises.

? Hvorfor vises der ingen fane til direkte indtastning?

% Hvis [Manuel indtastning af destination] på skærmbilledet med 

sikkerhedsdetaljer (vises ved at røre ved [Sikkerhedsindstilling] på 

administratorindstillingsskærmbilledet) er indstillet til [Begræns], 

vises fanen direkte indtastning ikke.
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3 Indtast destinationsinformationen.

– Værtsnavn: Angiv destinationsværtsnavnet (indtast ved brug af 

store bogstaver) eller IP-adressen. Indtast destinationsnavnet ved 

brug af tastaturet, og berør derefter [OK].

– Mappe for destination: Indtast stien for destinationsmappen ved 

brug af store bogstaver.

– Brugernavn: Brug tastaturet, der vises på berøringspanelet til at 

angive login-brugernavn, og berør derefter [OK].

– Password: Brug tastaturet, der vises på berøringspanelet til at 

angive adgangskoden, og berør derefter [OK].

– Reference: Mappestrukturen på den tilsluttede computer kan vises. 

Destinationsmappen kan også angives direkte.

– For at angive en ekstra adresse, berøres [Næste dest.], og angiv 

derefter adressen.

– For at kontrollere indholdet af fællesmapperne, berøres 

[Reference].

4 Berør [OK].

De angivne adresser er oplistet under "Destinationer f. rundskriv.".
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5 Berør [Indstil. f. scan.], og angiv scannerindstillingerne.

– For detaljer om scannerindstillinger, se “Angivelse af 

scannerindstillinger” på side 3-49.

6 Efter angivelse af indstillinger berøres [OK].

7 Indlæs dokumentet i ADF'en (ekstraudstyr) eller placer det på 

maskinens glasplade.

8 Tryk på [Start]-knappen i kontrolpanelet.

Dokumentet scannes, og data overføres.

2
Bemærk 

Sluk ikke for maskinen, før scannede jobs forsvinder fra joblisten.
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!
Detalje 

Når der findes en arbejdsgruppe og computer, der har overskredet det 

nedenfor beskrevne antal, kan det forekomme, at gennemsøgning via 
netværket (undernet) på denne maskine ikke bliver udført korrekt.

- Arbejdsgruppe: 128

- Computer: 128
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3.6 Angivelse af scannerindstillinger

Tilgængelige indstillinger

Detaljerede scannerindstillinger kan angives ved at berøre [Indst. f. scan.] på 

skærmbilledet for scannerfunktion.
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Indstillinger, der kan angives, er følgende:

Punkt Beskrivelse Henvisning

Filtype Vælger filtype ved lagring af scannet 

data.

“Filtype” på side 3-51

Opløsning Vælger scanningsopløsning. “Opløsning” på side 3-55

Simplex/Duplex Vælger om en eller begge sider af et 

dokument skal scannes.

“Simplex/Duplex” på side 3-56

Originaltype Sætter billedtype af dokumentet, 
der scannes.

“Originaltype” på side 3-57

Scanningsformat Sætter størrelse på papir, der scan-

nes.

“Scanningsstørrelse” på 

side 3-60

Farve Sætter om der skal scannes i farve 

eller sort/hvid.

“Farve” på side 3-63

Fjern baggrund Justerer dokumentets baggrund-
stæthed (blanke områder).

“Fjern baggrund” på side 3-65

Indstill. f. original Angiver hvilken dokumenttype, der 

indlæses, f.eks. om det indeholder 
blandede størrelser, eller om det er 

et tykt dokument.

“Originalindstilling” på side 3-66

Program Giver funktioner til justering af bil-
ledudskrivning, f.eks. bogscanning 

og for sletning af det omkringliggen-

de område.

“Bogscanning (Placering)” på 
side 3-69

“Sletning af ramme (Placering)” 

på side 3-72
“Kommentar (Program)” på 

side 3-74

Separat scanning Scanningsopgaven kan opdeles i 
adskillige sessioner, når alle doku-

mentets sider ikke kan indlæses i 

ADF'en (ekstraudstyr), eller når do-
kumentet placeres på glaspladen. 

Dokumenter kan også scannes se-

parat efter deres type, som f.eks. 
når enkeltsidede dokumenter blan-

des med dobbeltsidede dokumen-

ter.

“Separat scanning” på side 3-76

Filnavn Ændrer det filnavn, der skal gem-

mes.

“File Name” på side 3-76
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Filtype

Vælg filtype ved lagring af scannet data. Følgende fire filtyper er mulige.

File Type

Hvis "PDF" eller "Kompakt PDF" bliver valgt som filtype, kan du specificere 

krypteringsniveauet. Indstillinger, der kan angives, bliver beskrevet nedenfor.

Der er måske ikke adgang til nogle filtyper, da det afhænger af den valgte 

farveindstilling. De mulige kombinationer for filtype og farveindstillinger er 

vist nedenfor.

!
Detalje 

For detaljer om farveindstillinger, se “Farve” på side 3-63.

Punkt Beskrivelse

PDF Gemmer i PDF-format.

Kompakt PDF Gemmer i komprimeret PDF-format. Bruges ved fuldfarve-scanningsdata 

m.v.

TIFF Gemmer i TIFF-format.

JPEG Gemmer i JPEG-format.

Punkt Beskrivelse

Krypteringsniveau Vælg krypteringsniveauet.

Password Indtast det password, der kræves for at åbne den data, der er krypteret 

(op til 32 alfanumeriske karakterer). For at bekræfte password'et skal det 
indtastes igen.

Tilladelser Indtast det password, der kræves for at ændre adgangen til et dokument 

(op til 32 alfanumeriske karakterer). For at bekræfte password'et skal det 
indtastes igen.
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2
Bemærk 

"Kompakt PDF" i filtype og "Tekst" eller "Dot Matrix" i originaltype kan 

ikke specificeres på samme tid.

Også grupper af gemt data kan angives.

Scanningsindstilling

Auto Fuldfarve Gråtone Sort

PDF Ja Ja Ja Ja

Kompakt PDF Nej Ja Nej Nej

TIFF Nej Nej Nej Ja

JPEG Ja Ja Ja Nej

Punkt Beskrivelse

Enkeltsidet Der dannes en fil for hver enkelt dokumentside.

Flersidet Hele de scannede dokument gemmes i en enkelt fil. Denne indstilling kan 
ikke vælges, når [Filtype] er JPEG.
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Sådan angives filtypeindstillinger

1 Berør [Indst. f. scan.] på skærmbilledet for scannerfunktion.

2 Berør [Filtype].

3 Vælg filtypen.
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4 Hvis [PDF] eller [Kompakt PDF] blev valgt, berøres [Krypter].

5 Angiv krypteringsindstillingerne.

6 Berør [OK].

7 Vælg scannerindstilling.

8 Berør [OK] og derefter [OK] på det næste skærmbillede, der vises.

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Scanning af dokumenter 3

bizhub C250 (Phase3) 3-55

Opløsning

Sæt scanneropløsning til 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi eller 600 dpi.

1 Berør [Indst. f. scan.] på skærmbilledet for scannerfunktion.

2 Berør [Opløsning].

3 Vælg opløsning.

4 Berør [OK] og derefter [OK] på det næste skærmbillede, der vises.
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Simplex/Duplex

Vælg om en eller begge sider af et dokument skal scannes.

Sådan angives Simplex/Duplex-indstilling

1 Berør [Indst. f. scan.] på skærmbilledet for scannerfunktion.

2 Berør [Simplex/Duplex].

3 Vælg scanningstype.

4 Berør [OK] og derefter [OK] på det næste skærmbillede, der vises.

Punkt Beskrivelse

1-Sidet Scanner en side af dokumentet.

2-Sidet Scanner begge sider af dokumentet.

Forside + 2-sidet Scanner den første side af dokumentet som en forside, kun på 

den ene side, og scanner de resterende sider på begge sider.
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Originaltype

Vælg type efter dokumentet. Følgende seks billedtyper er mulige.

Hvis "Tekst/Foto" eller "Foto" vælges, kan fototype også angives.

2
Bemærk 

"Kompakt PDF" i Filtype, og "Tekst" eller "Dot Matrix" i originaltype kan 
ikke specificeres på samme tid.

Punkt Beskrivelse

Tekst Vælges for et dokument, der kun indeholder tekst.

Tekst/foto Vælges for et dokument, der indeholder tekst og foto (halvto-
ne).

Foto Vælges for et dokument, der kun indeholder fotos (halvtone).

Dot matrix Vælges for et dokument med svag tekst.

Kort Vælges for et dokument med mange lyse halvtonefarver, som 

f.eks. et kort.

Kopieret papir Vælges for et kopieret eller udskrevet dokument med ensartet 
tæthed.

Punkt Beskrivelse

Fotopapir Angiv denne type papir for fotos, der er trykt på fotopapir.

Trykt foto Angiv denne type for fotos, der er trykt i bøger og tidsskrifter.
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Sådan angives indstilling af originaltype

1 Berør [Indst. f. scan.] på skærmbilledet for scannerfunktion.

2 Berør [Originaltype].

3 Vælg billedtype.
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4 Hvis "Tekst/foto" eller "Foto" er valgt, vælges fototype og derefter 

berøres [OK].

5 Berør [OK] og derefter [OK] på det næste skærmbillede, der vises.
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Scanningsstørrelse

Sæt størrelse på det papir, der skal scannes.

De mulige scanningsstørrelser er følgende:

Sådan angives indstilling af scanningsstørrelse

1 Berør [Indst. f. scan.] på skærmbilledet for scannerfunktion.

2 Berør [Scanningsformat].

3 Vælg størrelse og retning.

Punkt Beskrivelse

Auto Konstaterer størrelse på første side af det indlæste dokument.

Standardstørrelser Vælg en standardstørrelse og papirretning.

Tilpasset størrelse Bruges til at indtaste dimensionerne på en specifik størrelse, 

der ikke er angivet som standardstørrelse.

Længden på X- og Y-retningerne kan indstilles henholdsvis in-
den for området 2" (5,08 cm) til 17" (43,18 cm) og 2" (5,08 cm) 

til 11-11/16" (29,70 cm).

Fotostørrelse Bruges til at vælge fotostørrelse.
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– Vælg størrelse og retning på papiret, der skal scannes.

– Berør [Brg.def. format] for at vise et skærmbillede til angivelse af 

størrelse.

Brug det numeriske tastatur eller berør [-] og [+] til angivelse af 

størrelsen. Berør [<=>] for at skifte mellem hele tal og brøker Hele 

tal kan angives i intervaller på 1 tomme, og brøker kan angives i 

intervaller på 1/16 tomme. Berør [OK].
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– Berør [Fotoformat] for at vise et skærmbillede til angivelse af 

størrelsen. Vælg størrelse og retning på det foto, der skal scannes, 

og berør derefter [OK].

4 Berør [OK] og derefter [OK] på det næste skærmbillede, der vises.
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Farve

Angiv om der skal scannes i farve eller sort/hvid. Vælg blandt de fire følgende 

typer.

Der er måske ikke adgang til nogle farveindstillinger, da det afhænger af den 

valgte filtypeindstilling. De mulige kombinationer for filtype og 

farveindstillinger er vist nedenfor.

!
Detalje 

For detaljer om filtypeindstillinger, se “Filtype” på side 3-51.

Punkt Beskrivelse

Auto Finder automatisk dokumentets farve og scanner i overens-
stemmelse hermed.

Fuldfarve Scanner fuldfarve.

Gråtone Vælg denne indstilling, når dokumentet er fyldt med halvtone-
farver, som f.eks. ved at sort/hvid foto.

Sort Vælg denne indstilling, når sort/hvide grænser er tydelige, 

som f.eks. ved en tegnet linje.

Auto Fuldfarve Gråtone Sort

PDF Ja Ja Ja Ja

Kompakt PDF Nej Ja Nej Nej

TIFF Nej Nej Nej Ja

JPEG Ja Ja Ja Nej
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Sådan angives farveindstilling

1 Berør [Indst. f. scan.] på skærmbilledet for scannerfunktion.

2 Tryk på [Farve].

3 Vælg farvetype.

4 Berør [OK] og derefter [OK] på det næste skærmbillede, der vises.
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Fjern baggrund

Justerer dokumentets baggrundstæthed under scanningen. Når et 

dokument på farvet papir skal scannes, kan baggrunden blive mørk på 

scanningen. I sådanne tilfælde kan baggrundstætheden justeres.

1 Berør [Indst. f. scan.] på skærmbilledet for scannerfunktion.

2 Berør [Fjern baggrund].

– Berør [Auto] for automatisk justering af baggrundstætheden.

– For at vælge en specifik tæthed berøres [Lys] eller [Mørk].

– Berør [Std.] for at vælge standardindstilling.

3 Berør [OK] og derefter [OK] på det næste skærmbillede, der vises.
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Originalindstilling

Angiver hvilken dokumenttype, der indlæses, f.eks. om det indeholder 

blandede størrelser, eller om det er et tykt dokument.

2
Bemærk 

Disse funktioner kan kombineres.

Punkt Beskrivelse

Blandet original Vælg denne indstilling, når der indlæses dokumenter med for-

skellige størrelser i ADF'en (ekstraudstyr). Scanningshastighe-
den sænkes, da hver enkelt side kontrolleres, før den 

scannes.

Tyk original Vælg denne indstilling, når der scannes et tykt dokument.

Originalretning Angiver retning på dokumentet. Data behandles så top og 

bund placeres rigtigt, når dokukmentet scannes.

Inbind. Angiver placering af huller og hæfteklammer.
Denne funktion justerer indbindingsretning, så den ikke bliver 

modsat, når der scannes dobbeltsidede dokumenter.

Venstre: Et dokument med indbinding på venstre side.
Øverst: Et dokument med indbinding øverst på siden.

Auto: Hvis længden er 11-3/4" (29,84 cm) eller mindre, er ind-

bindingen langs med den lange side af papiret. Hvis længden 
er mere end 11-3/4" (29,84 cm), er indbindingen langs med 

den korte side af papiret.
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Sådan angives originalindstillinger

1 Berør [Indst. f. scan.] på skærmbilledet for scannerfunktion.

2 Berør [Indstil. f. original].

3 Angiv originalindstillinger.

– Hvis "Originalretning" er valgt, vises et skærmbillede til valg af 

retning. Vælg retning, og berør derefter [OK].
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– For at vælge standardindstillinger berøres [Nulstil].

– Hvis "Indbinding" er valgt, vises et skærmbillede til placering af 

indbindingsposition. Vælg den ønskede indbindingsposition, og 

berør derefter [OK].

4 Berør [OK] og derefter [OK] på det næste skærmbillede, der vises.
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Bogscanning (Placering)

Vælg denne funktion ved scanning af sideopslag. Der er fire mulige 

scanningsmetoder, som angivet nedenfor. Der kan endvidere angives 

rammesletning og midtersletning.

Angiv størrelse på det opslået dokument til scanning.

Skygger, der opstår fra scanning af opslag, kan slettes fra scanningerne.

2
Bemærk 

Hvis bredden, der skal slettes, angives ved hjælp af bogslettefunktionen 

på skærmbilledet for bogscanning, sættes den samme værdi ved "Slet"-
funktionen på opgaveskærmbilledet.

Punkt Beskrivelse

Bogopslag Scanner et opslag som en enkelt side.

Bogseparation Scanner et bogopslag med separate venstre og højre sider 

(2 sider).

Forside Scanner første side som forside.

For- og bagside Scanner den første side som forside, anden side som bagside 

og de resterende sider som selve indholdet i dokumentet.

Punkt Beskrivelse

Sletning Sletter dokumentets ydergrænse. Bredden, der skal slettes, 
kan også angives separat for top, venstre, højre og bund in-

den for et område af 1/16" (0,16 cm) til 2" (5,08 cm).

Centersletning Sletter skygge langs med midterindbinding. Bredden kan ind-
stilles inden for et område af 1/16" (0,16 cm) til 1-3/16" 

(3,81 cm).
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Sådan bruges “Bogscanning”-funktionen

1 Berør [Indst. f. scan.] på skærmbilledet for scannerfunktion.

2 Berør [Program].

3 Berør [Bogscanning].
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4 Angiv indstillinger for bogscanning.

– Hvis "Bogopslag", "Forside", og "For- og bagside" er valgt, skal 

indbindingsretningen vælges.

5 Berør [OK], og tryk derefter [OK] på den næste skærm, der vises.

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



3 Scanning af dokumenter

3-72 bizhub C250 (Phase3)

Sletning af ramme (Placering)

Sletter dokumentets ydergrænse. Bredden, der skal slettes, kan også 

angives separat for top, venstre, højre og bund inden for et område af 1/16" 

(0,16 cm) til 2" (5,08 cm).

Hvis bredden, der skal slettes, angives ved hjælp af bogslettefunktionen på 

skærmbilledet for bogscanning, sættes den samme værdi ved "Slet"-

funktionen på opgaveskærmbilledet.

1 Berør [Indst. f. scan.] på skærmbilledet for scannerfunktion.

2 Berør [Program].

3 Berør [Sletning].
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4 Angiv bredden, der skal slettes.

– For at slette alle sider med samme bredde, berøres [Ramme], og 

værdien indtastes.

– For at angive bredden separat for top-, venstre-, højre- og 

bundsiderne, berøres den tilsvarende knap, og værdien indtastes. 

For at angive, at der ikke skal slettes noget område, så rør ved 

[Ingen].

– For nordamerikanske brugere berøres [<=>] for at skifte mellem 

hele tal og brøker.

5 Berør [OK], og tryk derefter [OK] på den næste skærm, der vises.
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Kommentar (Program)

Når der gemmes et scannet dokument, tilføjes det forudindstillede 

domænenavn, sekvensnummer, dato og tidspunkt, og derefter gemmes 

dokumentet i en bakke.

1 Berør [Indst. f. scan.] på skærmbilledet for scannerfunktion.

2 Berør [Program].

3 Berør [Kommentar].
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4 Vælg lagringsdestinationen for Brugerbakke for kommentar.

5 Berør [OK] tre gange.

2
Bemærk 

Hvis der vælges en Brugerbakke for kommentar, bliver den bakke, der 

blev valgt i [Destinationer f. rundskriv] tilføjet.

!
Detalje 

Der kan kun gemmes i PDF-filformat.

Når der gemmes data i en Brugerbakke for kommentar, kan der samtidig 
specificeres e-mail-overførsel, FTP-overførsel, og SMB-overførsel.

2
Bemærk 

For levering af data, der blev gemt i en bakke via Internet, se i 
betjeningsvejledningen [Bakke].

For oprettelse af en bakke, se venligst “Oprettelse af brugerbakker for 
kommentarer” på side 4-55.
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Separat scanning

Scanningsopgaven kan opdeles i mange sessioner alt efter type af 

dokument, der scannes, f.eks. når alle dokumentsider ikke kan indlæses i 

ADF'en (ekstraudstyr), når der lægges et dokument på glaspladen, eller når 

enkeltsidede dokumenter blandes med dobbeltsidede dokumenter. Berør 

[Separat scanning] på skærmbilledet scannerindstillinger. Denne funktion er 

aktiveret, når dens knap kan vælges.

File Name

Du kan ændre filnavnet, der skal gemmes.

!
Detalje 

Hvis der ikke blev specificeret et filnavn, da dataene blev scannede, bliver 

det automatisk specificeret ved at kombinere funktionen og dato 

/tidspunkt for det tidspunkt, hvor filen blev gemt. For specificering af 
filnavn henvises til “Angivelse af e-mail-indstillinger” på side 3-85.

2
Bemærk 

For at slette alle de filnavne, der bliver vist, trykkes på tasten [C] (slet).

Der kan indtastes op til 30 karakterer.
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Sådan ændres filnavnet

1 Berør [Indstil. f. original] på skærmbilledet for scannerfunktion.

2 Berør [Filnavn].

3 Indtast det nye filnavn ved brug af tastaturet, der kommer frem.

4 Berør [OK], og derefter [OK] på den næste skærm, der vises.
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3.7 Kontrol af indstillinger

Kontrol af indstillinger

Den valgte indstilling kan kontrolleres detaljeret. Destinationen kan ændres 

på dette skærmbillede.

Indstillingerne, der kan ses og ændres, er som følger:

Destinationsbesked kan ikke angives, når der bruges scanning til e-mail.

2
Bemærk 

Hvis ændring af "Fra" Adresse fra [Administratorindstilling] — [System 

indstilling] — [Begræns brugeradgang] — [Spær adgang til 
jobindstillinger] er angivet som begrænset, kan der ikke udføres direkte 

indtastning.

Punkt Beskrivelse

Type Viser overførselstype.

Navn Viser navn på registreret destination.

Dest. Viser mappesti for destination eller e-mail-adresse.

Rediger Berør for at ændre destination.

Indstill. f. dest. Angiv destinationsbesked for den e-mail-adresse, der sendes, 
når data overføres, etc.

Gem i adressebog Når adressen ikke er registreret i adressebogen berøres på 

samme måde, som når adressen indtastes via direkte indtast-
ning.
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Sådan kontrolleres et job

1 Tryk på [Funktionskontrol]-knappen 

på kontrolpanelet, mens 

scannerfunktionsskærmbilledet 

vises.

Skærmbilledet Funktionskontrol 

vises.

2 Vælg de ønskede job fra listen over registrerede jobs.

3 Berør [Oplys.].
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4 Kontroller detaljerne.

? Hvordan rettes destinationen?

% Berør [Rediger] for at få vist skærmbilledet til direkte indtastning, 

hvor adressen kan ændres. Efter ændring af destinationen berøres 

[OK].
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? Hvordan angiver du destinationsbesked?

% Berør [Indstill. f. dest.] for at få vist adressebogen. Angiv besked-

e-mail-adresse fra adressebogen eller indtast adressen direkte, og 

berør derefter [OK].

? Kan en adresse, der er indtastet direkte, registreres i 

adressebogen?

% For at registrere adressen i adressebogen berøres [Gem i 

adressebog]
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? Hvilken type information skal indtastes?

% Berør [Indeks], og angiv derefter karaktererne for at angive 

adressen i indekset i adressebogen. Berør [Navn] og derefter 

indtastes det navn, der skal registreres i adressebogen. Efter 

indtastning af navnet kontrolleres det, og derefter berøres [Ja].

5 Efter kontrol af informationerne berøres [Luk].

6 Berør [Luk].

2
Bemærk 

Når indstillingerne ændres, så vil destinationen, hvor indstillingerne er 

ændret, blive flyttet til slutningen af listen for registrerede destinationer.
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Sletning af unødvendige destinationer

Den valgte destination kan slettes.

1 Tryk på [Funktionskontrol]-knappen 

på kontrolpanelet, mens 

scannerfunktionsskærmbilledet 

vises.

Skærmbilledet Funktionskontrol 

vises.

2 Vælg de ønskede job fra listen over registrerede jobs.

3 Berør [Slet].

En bekræftelsesmeddelelse vises.
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4 Berør [Ja] for at slette jobbet.

5 Berør [Luk].
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Angivelse af e-mail-indstillinger

Når data sendes, kan der til en angivet e-mail afsendes inforrmation om data, 

som. f.eks. filnavn.

Filnavnet bruges også i scanning til FTP og scanning til SMB.

Indstillinger, der kan angives, er følgende:

Filnavnet tildeles ved at kombinere informationen nedenfor.

Navnet "SKMBT_C25004102315230" forklares nedenfor som et eksempel.

Punkt Beskrivelse

Filnavn Navnet på den gemte fil vises. Dette filnavn vises automatisk, 

baseret på de indstillinger, der er angivet under "Administra-

torindstilling".
Der kan indtastes op til 30 karakterer.

Emne Den information, der er angivet i hjælpeprogrammet vises 

automatisk. Berør [Direkte indtastning] for at ændre informati-
onen. 

Der kan indtastes op til 64 karakterer.

Fra Administratorens e-mail-adresse, der er angivet i hjælpepro-
grammet, vises automatisk. Berør [Direkte indtastning] for at 

ændre informationen.

Tekst Teksten, der er angivet i hjælpeprogrammet, vises. Berør 
[Direkte indtastning] for at ændre informationen.

Der kan indtastes op til 256 karakterer.

Punkt Beskrivelse

S Angiver den funktion, hvorunder blev gemt.

C: Kopi
F: Fax

S: Scan

P: Printer

KMBT_C250 Navnet på den enhed, der scannede data. Standardindstillin-

gen fra fabrikken er "KMBT_C250". Navnet kan ændres ved at 

berøre [Maskinnavn] under [Administrator/Maskinindstilling] 
på administratorindstillingsskærmbilledet. Indtast navnet ved 

at anvende op til 10 karakterer.

04102315230 Angiver år (første 2 tal), måned, dag og klokkeslet, da data 
blev scannet. Det sidste tal er et kontrolnummer, når data 

scannes fortøbende inden for 1 minut.

_0001 Angiver sidenummer, når mange sider data scannes. Tallet vi-
ses ikke på skærmbilledet "Filnavn", men kobles automatisk 

på som en del af filnavnet, når det overføres via netværket. 

Hvis filnavnets modtagebetingelser er placeret på serveren, 
som ved scanning til FTP-opgaver, vil dette også fremgå.

.JPG Forlængelse om angivet datatype. Disse karakterer vies ikke 

på skærmbilledet "Filnavn", men kobles automatisk på som 
en del af filnavnet, når det overføres via netværket.
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Sådan ændres e-mail-indstillinger

1 Tryk på [Funktionskontrol]-knappen 

på kontrolpanelet, mens 

scannerfunktionsskærmbilledet 

vises.

Skærmbilledet Funktionskontrol 

vises.

2 Berør [E-mail-indstilling].

En bekræftelsesmeddelelse vises.

3 Kontroller informationen, og ændr den om nødvendigt.

4 Berør [Luk] og derefter [Luk] på det næste skærmbillede, der vises.
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3.8 Kontrol af scannertransmissionslog

En jobliste over scannertransmissioner kan vises fra kontrolpanelet.

!
Detalje 

For detaljer om funktionen for hver enkelt knap, henvises til 

betjeningsvejledning [Kopiering].

Visning af aktuel jobliste

1 Berør [Frontlåge åben] på kontrolpanelet.

Udskrivfanen for skærmbilledet med joblisten vises.

2 Berør [Scanning].

Fanen for aktuel jobliste vises.

2
Bemærk 

Den jobliste, der vises først, når [Scanning] berøres, er den aktuelle 

jobliste.

Der er ingen knapper for visning af funktioner i den aktuelle jobliste på 

scannerfanen.
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Visning af jobhistorielisten

1 Berør [Frontlåge åben].

Udskrivfanen for skærmbilledet med joblisten vises.

2 Berør [Scanning].

Fanen for aktuel jobliste vises.

3 Berør [Jobhistorik].

Listen over aktive jobs vises på jobhistoriklisten under fanen Scanning. 

Den første skærm der vises, når [Jobhistorik] berøres, indeholder listen 

over aktive jobs.

4 Berør den knap, der vedrører den ønskede liste.

– Slettede jobs: Viser kun de jobs, der blev slettet inden 

færdiggørelse.

– Afslutt. jobs: Viser kun de jobs, det blev afsluttet normalt.

– Aktive jobs: Viser alle jobs.

Jobhistorielisten vises.
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Vist information

Følgende information vises på scannerfanen på skærmbilledet med 

joblisten.

Punkt Beskrivelse

Nr. Viser job-ID-nummer, der blev dannet, da jobbet blev registre-
ret.

Type Viser overførselstype.

Status (kun på aktuel jobliste) Viser jobstatus.

Dest. Viser destination.

Gemt tid Viser det tidspunkt, da jobbet blev registreret.

# af sider Viser antal originalsider.

Resultat (kun på 

jobhistorieliste)

Viser resultat af jobbet.
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4 Angivelse af indstillinger via 

kontrolpanelet

4.1 Indstillinger på kontrolpanelet

Hjælpeprogrammet bruges til at angive grundindstillinger, der skal til for at 

bruge maskinen og til angivelse af avancerede funktioner.

Dette kapitel forklarer, hvordan scannerfunktioner indstilles, ligesom 

indstilling af hjælpefunktioner vedrørende netværket forklares.

Typer at hjælpeprogrammer

De indstillinger, der er medtaget for hjælpeprogrammerne i denne vejledning, 

er følgende:

Punkt Beskrivelse Henvisning

One-Touch-

registrering

Sætter scannerdestinationer. De-

stinationer som f.eks. program-
mer, grupper og forkortede 

destinationer kan registreres.

“Registering af forkortede destina-

tioner” på side 4-12
“Registrering af gruppedestinatio-

ner” på side 4-25

“Registrering af programdestinati-
oner” på side 4-27

“Angivelse af e-mail-indstillinger” 

på side 4-30

Brugerindstilling Angiver startindstillinger for scan-

ning og format af gemt data.

“Indstilling af skærmbillede for pri-

mær scanningsfunktion” på 

side 4-34
“Indstilling af lagringsformat af da-

ta, der skal scannes” på side 4-40
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Administratorindstil-

ling

Udsender på en liste destinatio-

ner, emner og tekst, der er regi-

streret i denne maskine.

“One-touch-registreringsliste” på 

side 4-46

Opretter en bakke. “Oprettelse af brugerbakker for 

kommentarer” på side 4-55

Angiver grundindstilllinger for 
brug af maskinen i et netværk.

“TCP/IP-indstillinger” på side 4-60
“NetWare-indstillinger” på 

side 4-70

“http-serverindstillinger” på 
side 4-76

“FTP-indstillinger” på side 4-84

“SMB-indstillinger” på side 4-87
“AppleTalk-indstillinger” på 

side 4-92

“Aktivering af LDAP-indstillinger” 
på side 4-94

“Indstilling af LDAP-indstillinger” 

på side 4-96
“Standard LDAP-server indstilling” 

på side 4-107

“E-mail TX (SMTP)-indstillinger” på 
side 4-108

“E-mail RX (POP)-indstillinger” på 

side 4-118
“Enhedsindstillinger” på 

side 4-123

“Tidsjusteringsindstillinger” på 
side 4-125

“Statusmeddelelsesindstillinger” 

på side 4-129
“Indstilling af samlet tællerrapport” 

på side 4-132

“PING-bekræftelse” på side 4-138
“SLP-indstillinger” på side 4-142

“LPD-indstillinger” på side 4-143

“Præfiks/Suffiks-indstillinger” på 
side 4-144

“Handling ved ugyldigt certifikat” 

på side 4-149
“SNMP-indstillinger” på side 4-151

“Velkomst indstilling” på 

side 4-157
“Indstilling af TCP Socket” på 

side 4-159

“IS OpenAPI-indstillinger” på 
side 4-162

Punkt Beskrivelse Henvisning
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Andre relaterede indstillinger

Skønt opsætningsproceduren ikke er indeholdt i denne vejledning, er der 

medtaget punkter, der er delvis relateret til scannerfunktioner og 

netværkstilslutning. For detaljer om disse punkter, se i tilsvarende afsnit i 

betjeningsvejledning [Kopiering].

Punkt Beskrivelse Henvisning

Administratorregi-

strering

Scannet data kan ikke sendes via 

e-mail, hvis administratorens e-
mail-adresse ikke er angivet.

"Administratorregistrering" i betje-

ningsvejledning [Kopiering]

Indstilling af bruger-

godkendelse

Scannerfunktion kan ikke udføres, 

hvis scannerfunktion er forbudt i 
"Brugerregistrering".

"Brugeridentifikation/Kontosty-

ring" i betjeningsvejledning [Kopie-
ring]
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4.2 Visning af indstillingsskærmbilleder

Sådan vises et scanningsskærmbillede

1 Tryk på [Funk./Tæller]-knappen.

– I hjælpefkt. kan et punkt også 

vælges ved at trykke en knap ned 

på det numeriske tastatur for 

nummeret ved siden af den 

ønskede knap. Ved [1 One-

Touch-registrering], trykkes på 

[1]-knappen på det numeriske 

tastatur.

2 Berør [1 One-Touch-registrering].

3 Berør [1 Scanning].
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Scanningsskærmbilledet vises.

2
Bemærk 

For at forlade indstilling af hjælpefunktion berøres [Afslut] på 
underskærmbilledet, eller tryk på [Funk./Tæller]-knappen. Ellers kan du 

annullere hjælpefunktionen ved at berøre [Luk] på hvert skærmbillede, 

indtil skærmbilledet for kopi-, fax-, scan- eller boksfunktion vises.
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Sådan vises brugerindstillingsskærmbilledet

1 Tryk på [Funk./Tæller]-knappen.

2 Berør [2 Brugerindstilling].

– I hjælpefkt. kan et punkt også vælges ved at trykke en knap ned på 

det numeriske tastatur for nummeret ved siden af den ønskede 

knap. For "2 Brugerindstilling" trykkes ned på [2]-knappen på det 

numeriske tastatur.

Skærmbilledet for brugerindstilling vises.
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2
Bemærk 

For at forlade indstilling af hjælpefunktion berøres [Afslut] på 

underskærmbilledet, eller tryk på [Funk./Tæller]-knappen. Ellers kan du 
annullere hjælpefunktionen ved at berøre [Luk] på hvert skærmbillede, 

indtil skærmbilledet for kopi-, fax-, scan- eller boksfunktion vises.
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Sådan vises administratorindstillingsskærmbilledet

1 Tryk på [Funk./Tæller]-knappen.

2 Berør [3 Administratorindstilling].

– I hjælpefkt. kan et punkt også vælges ved at trykke en knap ned på 

det numeriske tastatur for nummeret ved siden af den ønskede 

knap. For "3 Administratorindstilling" trykkes ned på [3]-knappen 

på det numeriske tastatur.

3 Skriv adgangskoden, og tryk derefter på [OK].
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Skærmbilledet for administratorindstilling vises.

2
Bemærk 

For at forlade indstilling af hjælpefunktion berøres [Afslut] på 
underskærmbilledet, eller tryk på [Funk./Tæller]-knappen. Ellers kan du 

annullere hjælpefunktionen ved at berøre [Luk] på hvert skærmbillede, 

indtil skærmbilledet for kopi-, fax-, scan- eller boksfunktion vises.

!
Detalje 

For proceduren ved at indtaste karakterer, se “Indtastning af tekst” på 

side 7-6.
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4.3 Registering af forkortede destinationer

Forkortede destinationer kan angives. Du kan registrere op til 2000 

destinationer.

E-mail-destinationer

Der kan registreres e-mail-adresser.

1 På scanningsskærmbilledet berøres [1 Adressebog]. (Se side 4-6 for 

yderligere oplysninger.)

2 Berør [1 E-mail].

Skærmbilledet for e-mail vises.

3 Berør [Ny].

Skærmbilledet til registrering af e-mail-adresser vises.

4 Berør [Navn], og skriv navnet ved hjælp af det tastatur, der vises på 

skærmbilledet.
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5 Berør [OK].

6 Berør [E-mail-adresse], og skriv e-mail-adressen ved hjælp af det 

tastatur, der vises på skærmbilledet.

7 Berør [OK].

8 Berør [Indeks] og den ønskede knap.

– Dette angiver de karakterer, der skal bruges til at indeksere 

destinationen.

– For destinationer, der ofte anvendes, angives samtidig [Primær], 

hvorved de vil blive lettere at søge.

– Hvis den første karakter er et bogstav, vil den første karakter 

automatisk blive registreret som indeks-karakteren.

– Registreringen kan ikke fuldføres med mindre indstillinger er blevet 

specificeret for "Navn" og "E-mail-adresse".

9 Berør [OK] og derefter [OK] på det næste skærmbillede, der vises.

E-mail-destinationen er registreret.

!
Detalje 

For at kontrollere den registrerede destination berøres knappen for 

destinationen, og derefter berøres [Kontroller].

For at ændre indstillinger for den registrerede destination berøres 

knappen for den ønskede destination, og derefter berøres [Redigering].

For at slette den registrerede destination berøres knappen for den 

ønskede destination, og derefter berøres [Slet].
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2
Bemærk 

Hvis [Registrering og ændring af adresse] er begrænset, bruges [One-

touch-registrering] under [Administratorindstilling].

2
Bemærk 

For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].

For at forlade indstilling af hjælpefunktion berøres [Afslut] på 

underskærmbilledet, eller tryk på [Funk./Tæller]-knappen. Ellers kan du 

annullere hjælpefunktionen ved at berøre [Luk] på hvert skærmbillede, 
indtil skærmbilledet for kopi-, fax-, scan- eller boksfunktion vises.

!
Detalje 

For proceduren ved at indtaste karakterer, se “Indtastning af tekst” på 
side 7-6.
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FTP-destinationer

FTP-destinationer kan registreres.

1 På scanningsskærmbilledet berøres [1 Adressebog]. (Se side 4-6 for 

yderligere oplysninger.)

2 Berør [2 FTP].

FTP-skærmbilledet vises.

3 Berør [Ny].

FTP-registreringsskærmbilledet vises.

4 Berør [Navn], og skriv navnet ved hjælp af det tastatur, der vises på 

skærmbilledet.

5 Berør [OK].
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6 Berør [Værtsadresse].

– Indtast værtsadresse eller IP-adresse.

– For at indtaste værtsadressen kontrolleres at [Indtast 

værtsadresse] er valgt, og derefter skrives værtsadressen ved 

hjælp af det tastatur, der vises på skærmbilledet.

– For at indtaste IP-adressen, berøres [Indtast IP-adresse], og deref-

ter indtastes værdien. For at ændre en indtastet værdi, berøres

[ ] og [ ] for at flytte cursoren til den ønskede position,og der-

efter skrives den ønskede værdi.

– Hvis [Indtast IP-adresse] berøres efter indtastning af 

værtsadressen, så ryddes værtsadressen.

– Hvis IP-adressen indtastes først, og [Indtast værtsadresse] derefter 

berøres, bliver den IP-adresse, der blev indtastet, vist i 

tekstboksen.

– Hvis der vælges [Indtast værtsadresse], skal du kontrollere, at 

DNS-indstillingerne er korrekt specificerede, før der foretages et 

valg. For yderligere detaljer, se “TCP/IP-indstillinger” på side 4-60.

7 Berør [OK].

8 Berør [Fil-sti], og skriv filstien ved hjælp af det tastatur, der vises på 

skærmbilledet.

9 Berør [OK].
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10 Berør [  Tilbage] eller [Frem ].

11 Berør [Bruger-ID], og skriv bruger-ID ved hjælp af det tastatur, der vises 

på skærmbilledet.

– Hvis bruger-Id ikke skal registreres, berøres [anonymous] på 

FTP-registreringsskærmbilledet.

12 Berør [OK].

13 Berør [Password], og skriv adgangskoden ved hjælp af det tastatur, der 

vises på skærmbilledet.

14 Berør [OK].

Hvis den første karakter er et bogstav, vil den første karakter 

automatisk blive registreret som indeks-karakteren.

15 Berør [Indeks] og den ønskede knap.

– Dette angiver de karakterer, der skal bruges til at indeksere 

destinationen.

– For destinationer, der ofte anvendes, angives samtidig [Primær], 

hvorved de vil blive lettere at søge.
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16 Berør [OK].

17 Tryk på [C] (Ryd)-knappen for at slette værdien, og brug derefter det 

numeriske tastatur til at skrive portnummer (mellem 1 og 65535).

– For at aktivere PASV-funktion berøres [PASV-modus].

– For at bruge en proxyserver berøres [Proxy].

– Hvis værdien er uden for det tilladte område vises en "Input-fejl" på 

skærmbilledet. Skriv en værdi inden for det tilladte område.

18 Berør [OK].

FTP-destinationen er registreret.

2
Bemærk 

Registrering kan ikke fuldføres, medmindre der er indtastet indstillinger 
for "Navn", "Værtsadresse", "Fil-sti", "Bruger-ID", og "Password".

!
Detalje 

For at kontrollere den registrerede destination berøres knappen for 
destinationen, og derefter berøres [Kontroll. indstill.].

For at ændre indstillinger for den registrerede destination berøres 
knappen for den ønskede destination, og derefter berøres [Redigering].

For at slette den registrerede destination berøres knappen for den 
ønskede destination, og derefter berøres [Slet].

2
Bemærk 

For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].

For at forlade indstilling af hjælpefunktion berøres [Afslut] på 

underskærmbilledet, eller tryk på [Funk./Tæller]-knappen. Ellers kan du 
annullere hjælpefunktionen ved at berøre [Luk] på hvert skærmbillede, 

indtil skærmbilledet for kopi-, fax-, scan- eller boksfunktion vises.

!
Detalje 

For proceduren ved at indtaste karakterer, se “Indtastning af tekst” på 

side 7-6.
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SMB-destinationer

SMB-destinationer kan registreres.

1 På scanningsskærmbilledet berøres [1 Adressebog]. (Se side 4-6 for 

yderligere oplysninger.)

2 Berør [3 SMB].

SMB-skærmbilledet vises.

3 Berør [Ny].

SMB-registreringsskærmbilledet vises.

4 Berør [Navn], og skriv navnet ved hjælp af det tastatur, der vises på 

skærmbilledet.

5 Berør [OK].
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6 Berør [Værtsadresse], og indtast værtsadresse eller IP-adresse.

– For at indtaste værtsadressen berøres [Indtast værtsadresse], og 

derefter skrives værtsadressen ved hjælp af det tastatur, der vises 

på skærmbilledet.

– For at indtaste IP-adressen, berøres [Indtast IP-adresse], og deref-

ter indtastes værdien. For at ændre en indtastet værdi, berøres

[ ] og [ ] for at flytte cursoren til den ønskede position,og der-

efter skrives den ønskede værdi.

– Hvis [Indtast IP-adresse] berøres efter indtastning af 

værtsadressen, så ryddes værtsadressen.

– Hvis IP-adressen indtastes først, og [Indtast værtsadresse] derefter 

berøres, bliver den IP-adresse, der blev indtastet, vist i 

tekstboksen.

– Indtast værtsnavnet og filstien ved brug af store bogstaver.

7 Berør [OK].

8 Berør [Fil-sti], og skriv filstien ved hjælp af det tastatur, der vises på 

skærmbilledet.

9 Berør [OK].

10 Berør [  Tilbage] eller [Frem ].

11 Berør [Bruger-ID], og skriv bruger-ID ved hjælp af det tastatur, der vises 

på skærmbilledet.

12 Berør [OK].

13 Berør [Password], og skriv adgangskoden ved hjælp af det tastatur, der 

vises på skærmbilledet.

14 Berør [OK].
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15 Berør [Indeks] og den ønskede knap.

– Dette angiver de karakterer, der skal bruges til at indeksere 

destinationen.

– For destinationer, der ofte anvendes, angives samtidig [Primær], 

hvorved de vil blive lettere at søge.

– Hvis den første karakter er et bogstav, vil den første karakter 

automatisk blive registreret som indeks-karakteren.

– Registrering kan ikke fuldføres, medmindre der er indtastet 

indstillinger for "Navn", "Værtsadresse", og "Fil-sti".

16 Berør [OK] og derefter [OK] på det næste skærmbillede, der vises.

SMB-destinationen er registreret.

!
Detalje 

For at kontrollere den registrerede destination berøres knappen for 

destinationen, og derefter berøres [Kontroll. indstill.].

For at ændre indstillinger for den registrerede destination berøres 

knappen for den ønskede destination, og derefter berøres [Redigering].

For at slette den registrerede destination berøres knappen for den 

ønskede destination, og derefter berøres [Slet].
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2
Bemærk 

For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].

For at forlade indstilling af hjælpefunktion berøres [Afslut] på 

underskærmbilledet, eller tryk på [Funk./Tæller]-knappen. Ellers kan du 

annullere hjælpefunktionen ved at berøre [Luk] på hvert skærmbillede, 
indtil skærmbilledet for kopi-, fax-, scan- eller boksfunktion vises.

!
Detalje 

For proceduren ved at indtaste karakterer, se “Indtastning af tekst” på 
side 7-6.
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Boksdestinationer

Boksdestinationer kan registreres.

1 På scanningsskærmbilledet berøres [1 Adressebog]. (Se side 4-6 for 

yderligere oplysninger.)

2 Berør [4 Brugerbakke].

Skærmbilledet for brugerboks vises.

3 Berør [Ny].

Skærmbilledet for registrering af brugerboks vises.

4 Berør [Navn], og skriv navnet ved hjælp af det tastatur, der vises på 

skærmbilledet.

5 Berør [OK].

6 Berør [Brugerbakkenavn], og vælg bakken.
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7 Berør [Indeks] og den ønskede knap.

– Dette angiver de karakterer, der skal bruges til at indeksere 

destinationen.

– For destinationer, der ofte anvendes, angives samtidig [Primær], 

hvorved de vil blive lettere at søge.

– Hvis den første karakter er et bogstav, vil den første karakter 

automatisk blive registreret som indeks-karakteren.

– Registreringen kan ikke fuldføres med mindre indstillinger er blevet 

specificeret for "Navn" og "Brugerbakkenavn".

8 Berør [OK] og derefter [OK] på det næste skærmbillede, der vises.

Boksdestinationen er registreret.

!
Detalje 

For at kontrollere den registrerede destination berøres knappen for 

destinationen, og derefter berøres [Kontroll. indstill.].

For at ændre indstillinger for den registrerede destination berøres 

knappen for den ønskede destination, og derefter berøres [Redigering].

For at slette den registrerede destination berøres knappen for den 

ønskede destination, og derefter berøres [Slet].

2
Bemærk 

For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].

For at forlade indstilling af hjælpefunktion berøres [Afslut] på 
underskærmbilledet, eller tryk på [Funk./Tæller]-knappen. Ellers kan du 

annullere hjælpefunktionen ved at berøre [Luk] på hvert skærmbillede, 

indtil skærmbilledet for kopi-, fax-, scan- eller boksfunktion vises.

!
Detalje 

For at indtaste et brugerboksnavn skal boksene være registreret på 

forhånd. For flere detaljer, se betjeningsvejledningen [Bakkehandlinger].

!
Detalje 

For proceduren ved at indtaste karakterer, se “Indtastning af tekst” på 

side 7-6.
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4.4 Registrering af gruppedestinationer

Gruppedestinationer kan registreres.

Sådan registreres en gruppedestination

1 På scanningsskærmbilledet berøres [2 Gruppe]. (Se side 4-6 for 

yderligere oplysninger.)

Gruppeskærmbilledet vises.

2 Berør [Ny].

Grupperegistreringsskærmbilledet vises.

3 Berør [Navn], og skriv navnet ved hjælp af det tastatur, der vises på 

skærmbilledet.

4 Berør [OK].
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5 Berør [Destination].

– Berør den ønskede knap, og derefter vælges den destination, der 

skal registreres.

– Du kan registrere op til 100 grupper. Op til 500 destinationer kan 

registreres i en gruppe.

6 Berør [Luk].

– For at kontrollere de registrerede destinationer berøres [Kontroll. 

indstill.].

– Registreringen kan ikke fuldføres med mindre indstillinger er blevet 

specificeret for "Navn" og "Destination".

7 Berør [OK].

Gruppedestinationen er registreret.

!
Detalje 

For at kontrollere den registrerede destination berøres knappen for 

destinationen, og derefter berøres [Kontroll. indstill.].

For at ændre indstillinger for den registrerede destination berøres 

knappen for den ønskede destination, og derefter berøres [Redigering].

For at slette den registrerede destination berøres knappen for den 

ønskede destination, og derefter berøres [Slet].

2
Bemærk 

For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].

For at forlade indstilling af hjælpefunktion berøres [Afslut] på 
underskærmbilledet, eller tryk på [Funk./Tæller]-knappen. Ellers kan du 

annullere hjælpefunktionen ved at berøre [Luk] på hvert skærmbillede, 

indtil skærmbilledet for kopi-, fax-, scan- eller boksfunktion vises.

!
Detalje 

For proceduren ved at indtaste karakterer, se “Indtastning af tekst” på 

side 7-6.
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4.5 Registrering af programdestinationer

Programdestinationer kan registreres.

Sådan registreres en programdestination

1 På scanningsskærmbilledet berøres [3 Program]. (Se side 4-6 for 

yderligere oplysninger.)

2 Berør knappen for det ønskede programnummer.

3 Berør [Rediger].

Skærmbilledet for programindstilling vises.

4 Berør [Navn], og skriv navnet ved hjælp af det tastatur, der vises på 

skærmbilledet.

5 Berør [OK].
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6 Berør [Destination].

– Sådan vælges blandt registrerede destinationer: 

Kontroller at [Vælg i adressebogen] er valgt, berør knappen for den 

ønskede destinationstype, og vælg de destinationer, der kan 

registreres.

– Sådan indtastes destinationer direkte: 

Berør [Direkte indtastn.], berør knappen for den ønskede 

destinationstype, og indtast derefter den destination, der skal 

registreres.

7 Berør [Luk].

– For at registrere scanningsindstillinger berøres [Ja] ved siden af 

"Scanningsindstilling". For detaljer om scannerindstillinger, se 

“Angivelse af scannerindstillinger” på side 3-49.

– For at registrere kommunikationsindstillinger berøres [Ja] ved siden 

af "Kommunikationsindstilling". Angiv filnavn for lagring af filen og 

indstilling af e-mail-besked.

8 Berør [OK].

Programdestinationen er registreret.

2
Bemærk 

Registreringen kan ikke fuldføres med mindre indstillinger er blevet 

specificeret for "Navn" og for "Destination", "Indstill. f. scanning", eller 

"Indstill. f. kommunikation".

!
Detalje 

For at kontrollere den registrerede destination berøres knappen for 

destinationen, og derefter berøres [Kontroll. indstill.].

For at ændre indstillinger for den registrerede destination berøres 

knappen for den ønskede destination, og derefter berøres [Redigering].

For at slette den registrerede destination berøres knappen for den 

ønskede destination, og derefter berøres [Slet].
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2
Bemærk 

For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].

For at forlade indstilling af hjælpefunktion berøres [Afslut] på 

underskærmbilledet, eller tryk på [Funk./Tæller]-knappen. Ellers kan du 

annullere hjælpefunktionen ved at berøre [Luk] på hvert skærmbillede, 
indtil skærmbilledet for kopi-, fax-, scan- eller boksfunktion vises.

!
Detalje 

For proceduren ved at indtaste karakterer, se “Indtastning af tekst” på 
side 7-6.
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4.6 Angivelse af e-mail-indstillinger

Der kan registreres op til 10 e-mail-emner og tekst.

Emne

Der kan registreres e-mail-emner.

1 På scanningsskærmbilledet berøres [4 Emne/Tekst (for e-mail)]. 

(Se side 4-6 for yderligere oplysninger.)

2 Berør [1 Emne].

Skærmbilledet for e-mail-titel vises.

3 Berør [Ny].

Skærmbilledet til registrering af e-mail-emner vises.

4 Berør [Emne], og skriv emnet ved hjælp af det tastatur, der vises på 

skærmbilledet.
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5 Berør [OK].

E-mail-emne er registreret.

2
Bemærk 

Registreringen kan ikke fuldføres, medmindre der er angivet en indstilling 

for "Emne".

!
Detalje 

For at kontrollere den registrerede indstilling berøres knappen for det 

ønskede emne, og derefter berøres [Detaljer].

For at slette den registrerede indstilling berøres knappen for det ønskede 

emne, og derefter berøres [Slet].

2
Bemærk 

For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].

For at forlade indstilling af hjælpefunktion berøres [Afslut] på 

underskærmbilledet, eller tryk på [Funk./Tæller]-knappen. Ellers kan du 

annullere hjælpefunktionen ved at berøre [Luk] på hvert skærmbillede, 
indtil skærmbilledet for kopi-, fax-, scan- eller boksfunktion vises.

!
Detalje 

For proceduren ved at indtaste karakterer, se “Indtastning af tekst” på 
side 7-6.
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Tekst

Der kan registreres e-mail-tekst. De indstillinger, der blev registreret, da data 

blev sendt, kan vælges.

1 På scanningsskærmbilledet berøres [4 Emne/Tekst (for e-mail)]. 

(Se side 4-6 for yderligere oplysninger.)

2 Berør [2 Tekst].

Skærmbilledet for e-mail-tekst vises.

3 Berør [Ny].

Skærmbilledet til registrering af e-mail-tekst vises.

4 Berør [Tekst], og skriv teksten ved hjælp af det tastatur, der vises på 

skærmbilledet.

5 Berør [OK].

E-mail-teksten er registreret.
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2
Bemærk 

Registreringen kan ikke fuldføres, medmindre der er angivet en indstilling 

for "Tekst".

!
Detalje 

For at kontrollere den registrerede indstilling berøres knappen for den 

ønskede tekst, og derefter berøres [Detaljer].

For at slette den registrerede indstilling berøres knappen for den ønskede 

tekst, og derefter berøres [Slet].

2
Bemærk 

For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].

For at forlade indstilling af hjælpefunktion berøres [Afslut] på 

underskærmbilledet, eller tryk på [Funk./Tæller]-knappen. Ellers kan du 

annullere hjælpefunktionen ved at berøre [Luk] på hvert skærmbillede, 
indtil skærmbilledet for kopi-, fax-, scan- eller boksfunktion vises.

!
Detalje 

For proceduren ved at indtaste karakterer, se “Indtastning af tekst” på 
side 7-6.
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4.7 Indstilling af skærmbillede for primær 
scanningsfunktion

Standardfane

Standardskærmbilledet, der vises i scanningsfunktionen, kan angives. 

(Standardindstilling: Program)

1 I skærmbilledet Brugerindstilling berøres [2 Indstilling for visning]. 

(Se side 4-8 for yderligere oplysninger.)

2 Berør [2 Std.indst.scanning grundskærmbillede].

3 Berør [Standard, fane].

4 Berør knappen for den ønskede indstilling.
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Standardprogram

Standardskærmbilledet, der vises ved programfanen i scanningsfunktionen, 

kan indtastes. (Standardindstilling: SIDE1)

1 I skærmbilledet Brugerindstilling berøres [2 Indstilling for visning].

– For at få vist skærmbilledet for Brugerindstilling henvises til 

side 4-8.

2 Berør [2 Std.indst.scanning grundskærmbillede].

3 Berør [Standard program].

4 Berør knappen for den ønskede indstilling.

– Berør [ ] eller [ ] og derefter knappen for det ønskede 

skærmbillede.

5 Berør [OK].
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2
Bemærk 

For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].
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Standardindeks for adressebog

Du kan vælge den indekstype, der vises adressebogen. (Standardindstilling: 

etc)

1 I skærmbilledet Brugerindstilling berøres [2 Indstilling for visning].

2 Berør [2 Std.indst.scanning grundskærmbillede].

3 Berør [Standardindeks f. adressebog].

4 Berør knappen for den ønskede indstilling.

5 Berør [OK].
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2
Bemærk 

For at få vist skærmbilledet for Brugerindstilling henvises til “Sådan vises 

brugerindstillingsskærmbilledet” på side 4-8.

2
Bemærk 

For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].
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Visning af symbol for adressetype

Du kan angive, om symbolet for adressetypen skal vises. (Grundindstilling: 

TIL)

1 I skærmbilledet Brugerindstilling berøres [2 Indstilling for visning].

2 Berør [2 Std.indst.scanning grundskærmbillede].

3 Berør [Visning af symbol for adressetype].

4 Berør knappen for den ønskede indstilling.

2
Bemærk 

For at få vist skærmbilledet for Brugerindstilling henvises til “Sådan vises 

brugerindstillingsskærmbilledet” på side 4-8.
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4.8 Indstilling af lagringsformat af data, der skal scannes

JPEG-komprimeringsniveau

JPEG-komprimeringsniveau kan indtastes. (Grundindstilling: Standard)

- [Høj kvalitet]: Datastørrelsen er stor, men billedet er af høj kvalitet.

- [Standard]: Størrelsen og kvaliteten er mellem "Høj kvalitet" og "Høj 

komprimering".

- [Høj komprimering]: Datastørrelsen er lille, men billedet er af lav kvalitet.

Sådan indtastes komprimeringsniveauet

1 I skærmbilledet Brugerindstilling berøres [5 Indstilling for scanning].

– For at få vist skærmbilledet for Brugerindstilling henvises til 

side 4-8.

2 Berør [Komprimeringsniveau, JPEG].

3 Berør knappen for den ønskede indstilling.
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2
Bemærk 

For at forlade indstilling af hjælpefunktion berøres [Afslut] på 

underskærmbilledet, eller tryk på [Funk./Tæller]-knappen. Ellers kan du 
annullere hjælpefunktionen ved at berøre [Luk] på hvert skærmbillede, 

indtil skærmbilledet for kopi-, fax-, scan- eller boksfunktion vises.
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Sort komprimeringsniveau

Sort komprimeringsniveau kan indtastes. (Grundindstilling: MMR)

- [MH]: Datastørrelsen er stor.

- [MMR]: Datastørrelsen er lille.

Sådan indtastes komprimeringsniveauet

1 I skærmbilledet Brugerindstilling berøres [5 Indstilling for scanning].

– For at få vist skærmbilledet for Brugerindstilling henvises til 

side 4-8.

2 Berør [Komprimeringsniveau, sort].

3 Berør knappen for den ønskede indstilling.
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2
Bemærk 

For at forlade indstilling af hjælpefunktion berøres [Afslut] på 

underskærmbilledet, eller tryk på [Funk./Tæller]-knappen. Ellers kan du 
annullere hjælpefunktionen ved at berøre [Luk] på hvert skærmbillede, 

indtil skærmbilledet for kopi-, fax-, scan- eller boksfunktion vises.

Når der åbnes gemt data på en computer, kan det ske, at MMR-

komprimeret data ikke kan åbnes, alt afhængig af programmet.
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TWAIN-tidslås

Maskinens tidslås for kontrolpanelet under scanning (excl. PUSH scan) kan 

indtastes (startværdi: 120 sekunder).

1 I skærmbilledet Brugerindstilling berøres [5 Indstilling for scanning].

– For at få vist skærmbilledet for Brugerindstilling henvises til 

side 4-8.

2 Berør [TWAIN-låsetid].

3 Tryk på [C] (Ryd)-knappen for at slette værdien, og brug derefter det 

numeriske tastatur til at skrive en tidsperiode (mellem 30 og 300 

sekunder).

– Hvis værdien er uden for det tilladte område vises en "Input-fejl" på 

skærmbilledet. Skriv en værdi inden for det tilladte område.

4 Berør [OK].

TWAIN-tidslås er indstillet.
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2
Bemærk 

For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].

For at forlade indstilling af hjælpefunktion berøres [Afslut] på 

underskærmbilledet, eller tryk på [Funk./Tæller]-knappen. Ellers kan du 

annullere hjælpefunktionen ved at berøre [Luk] på hvert skærmbillede, 
indtil skærmbilledet for kopi-, fax-, scan- eller boksfunktion vises.

Låsen, der aktiveres fra computeren, når KONICA MINOLTA C250 
TWAIN bruges, udløses også automatisk på det angivne tidspunkt.
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4.9 One-touch-registreringsliste

Du kan udsende en liste over destinationer, emner og tekst, der er registreret 

i denne maskine.

Typen af liste, der kan udsendes, bliver beskrevet nedenfor.

Punkt Beskrivelse

Adressebog Vælger typen af adressebog, og udsender indholdet af op 

til 100 destinationer.

Gruppe Udsender op til 20 gruppedestinationer.

Program Vælger typen af programdestination, og udsender indhol-

det af op til 50 destinationer.

Emne/tekst (til e-mail) Udsender e-mail-emner og tekst, der er registreret på den-
ne maskine.

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Angivelse af indstillinger via kontrolpanelet 4

bizhub C250 (Phase3) 4-47

Adressebog

1 Berør [3 One-Touch registrering] på skærmen 

Administratorindstillinger.

2 I skærmbilledet One-Touch registrering berøres [4 One-Touch 

registreringsliste].

3 Berør [1 Adressebog].
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4 Vælg registreringsnummer og destinationstype, og berør derefter 

[Udskrift].

2
Bemærk 

For at få vist skærmbilledet for Administratorindstilling henvises til 

“Sådan vises administratorindstillingsskærmbilledet” på side 4-10.
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Gruppe

1 Berør [3 One-Touch registrering] på skærmen 

Administratorindstillinger.

2 I skærmbilledet One-Touch registrering berøres [4 One-Touch 

registreringsliste].

3 Berør [2 Gruppe].
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4 Vælg det ønskede registreringsnummer, og berør derefter [OK].

2
Bemærk 

For at få vist skærmbilledet for Administratorindstilling henvises til 

“Sådan vises administratorindstillingsskærmbilledet” på side 4-10.
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Program

1 Berør [3 One-Touch registrering] på skærmen 

Administratorindstillinger.

2 I skærmbilledet One-Touch registrering berøres [4 One-Touch 

registreringsliste].

3 Berør [3 Program].
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4 Vælg registreringsnummer og destinationstype, og berør derefter 

[Udskrift].

2
Bemærk 

For at få vist skærmbilledet for Administratorindstilling henvises til 

“Sådan vises administratorindstillingsskærmbilledet” på side 4-10.
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Emne/tekst (til e-mail)

1 Berør [3 One-Touch registrering] på skærmen 

Administratorindstillinger.

2 I skærmbilledet One-Touch registrering berøres [4 One-Touch 

registreringsliste].

3 Berør [4 Emne/tekst (til e-mail)].

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



4 Angivelse af indstillinger via kontrolpanelet

4-54 bizhub C250 (Phase3)

4 Vælg papirformat og 1-sidet eller 2-sidet udskrivning, og tryk derefter 

på tasten [Start].

2
Bemærk 

For at få vist skærmbilledet for Administratorindstilling henvises til 

“Sådan vises administratorindstillingsskærmbilledet” på side 4-10.
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4.10 Oprettelse af brugerbakker for kommentarer

2
Bemærk 

Registrer brugerbakkerne for kommentarer fra skærmen 

Administratorindstillinger.

For at lade administratorens indstillingsskærm blive vist, se “Sådan vises 

administratorindstillingsskærmbilledet” på side 4-10.

Der kan angives indstillinger for følgende funktioner på skærmen Bruger-

bakke for kommentar (1/3).

Der kan angives indstillinger for følgende funktioner på skærmen Bruger-

bakke for kommentar (2/3).

Punkt Beskrivelse

Brugerbakke nr. Berør [Brg. bakkenummer], og brug derefter tastaturet til at 

indtaste bakkenummeret.

Navn Berør [Navn], og brug derefter tastaturet, som vises, til at 

indtaste bakkenavnet.

Password Berør [Password], og brug derefter tastaturet, som vises, til 
at indtaste password.

Punkt Beskrivelse

Optælling Vælg om optællingen skal ske pr. job eller pr. side.

Stempelele-

menter

Sekundært felt Der kan tilføjes tekst til det nummer, der udskrives. Der kan 

maks. indtastes 20 karakterer.

Dato/kl. Vælg formatet for dato og tid, der bliver udskrevet.

Tæthed Vælg tæthed for tallene, der udskrives.

Nummertype Vælg outputformat (antal cifre) for tallene, der udskrives.

Udskrivnings-

position

Vælg udskrivningsposition.

Primært felt Der kan tilføjes tekst. Der kan maks. indtastes 40 tegn.
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Der kan angives indstillinger for følgende funktioner på skærmen Bruger-

bakke for kommentar (3/3).

2
Husk 

Hvis “Regler f. Password” er indstillet på “TIL”, kan der. ikke 
indregistreres et password på mindre end 8 tegn.

Hvis der allerede er indregistreret et bakkepassword på mindre end 
8 tegn, skal dette ændres således at det indeholder 8 tegn, før man 

indstiller “Regler f. Password” på “TIL”. For yderligere oplysninger om 

passwordregler henvises til betjeningsvejledningen [Kopiering].

2
Husk 

“Primært felt”-teksten kan angives af administrator ved oprettelse af 

brugerbakken for kommentar. Denne tekst kan ikke ændres under 
routing.

Punkt Beskrivelse

Autosletning af dokument Vælg det tidsrum, der skal gå, før dokumentet slettes, efter 

at det er blevet gemt i bakken.
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Oprettelse af brugerbakker for kommentar

1 Berør [One-Touch registrering] på skærmen Administratorindstilling.

2 Berør [3 Brugerbakke].

Nu vises skærmbilledet med brugerbakker.

3 Berør [4 Brugerbakke for kommentar].
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4 Berør [Ny].

Registreringsskærmen vises.

5 Angiv de forskellige indstillinger for bakken.

6 Berør [Frem].

Registreringsskærmen 2/3 vises.
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7 Angiv de ønskede indstillinger.

8 Berør [Frem].

Registreringsskærmen 3/3 vises.

9 Angiv de ønskede indstillinger.

10 Tryk på [OK].

11 Berør [Luk].

Bakken er registreret.
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4.11 TCP/IP-indstillinger

Indstillinger for brug af maskinen i et TCP/IP-netværk kan angives.

For at aktivere alle ændringer af netværksindstillinger slukkes for 

hovedafbryderen, og derefter tændes der igen.

2
Husk 

Når hovedafbryderen slukkes og tændes igen, skal du vente i 10 

sekunder eller mere, før den tændes igen, ellers fungerer kopimaskinen 

ikke korrekt.

Før angivelse af indstillinger

Når der angives TCP/IP-indstillinger, skal følgende punkter bemærkes.

- Hvis "DHCP-indstil." er sat til "TIL", er "IP-adresse", "Undernetmaske" 

og "Standard gateway" ikke tilgængelige.

- Når der anvendes en DHCP-server, er IP-adresse, subnet mask og 

default gateway anvist fra DHCP-serveren. Derfor er det ikke nødvendigt 

at indtaste disse indstillinger manuelt. Bemærk imidlertid følgende 

punkter.

- Kontroller med din netværksadministrator, at DHCP-serveren er 

tilgængelig.

Hvis en DHCP-server ikke er tilgængelig, så sørg for at angive indstillinger 

for "IP-adresse", "Undernetmaske" og "Standard gateway".

- Hvis IP-adressen og andre indstililnger er tildelt af DHCP-serveren, kan 

de ændres automatisk. Hvis dette sker, er der en mulighed for, at 

maskinen på netværket ikke længere kan angives som bruger af IP-

adresse. Hvis "DHCP-indstil." er sat til "TIL", anbefales det, at du retter 

IP-adressen, der er tildelt maskinen, ved at konfigurere DHCP-serveren.

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Angivelse af indstillinger via kontrolpanelet 4

bizhub C250 (Phase3) 4-61

Punkter der skal angives

Følgende punkter skal angives.

TCP/IP-indstillingsskærmbillede 1/5

Skærmbillede 2/5 for indstilling af TCP/IP

Skærmbillede 3/5 for indstilling af TCP/IP

Punkt Beskrivelse

Indstill. af TCP/IP Angiv om TCP/IP-indstillinger skal aktiveres.

Punkt Beskrivelse

IP-adresse indstil.metode Vælg, om en fast IP-adresse skal indtastes direkte, eller om 
IP-adressen skal hentes automatisk.

IP-adresse Sæt maskinens IP-adresse. Brug det numeriske tastatur til 

at skrive adressen.

Undernetmaske Sæt netværkets subnet mask, hvortil maskinen er tilsluttet. 

Brug det numeriske tastatur til at skrive adressen.

Standard gateway Sæt netværkets default gateway, hvortil maskinen er tilslut-
tet.

Punkt Beskrivelse

DNS Server Aut. adgang Vælg om DNS-serveren skal opnås automatisk.

Prioritet f. DNS server Sæt primær DNS-serveradresse. Brug det numeriske ta-

statur til at skrive adressen.

Erstatning 1 f. DNS-server Sæt erstatnings DNS-serveradresse. Brug det numeriske 
tastatur til at skrive adressen.

Erstatning 2 f. DNS-server Sæt erstatnings DNS-serveradresse. Brug det numeriske 

tastatur til at skrive adressen.
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Skærmbillede 4/5 for indstilling af TCP/IP

Skærmbillede 5/5 for indstilling af TCP/IP

2
Bemærk 

Sørg for at indtaste værtsnavnet og domænenavnet, således at det 
samlede antal indtastede karakterer ligger inden for 254.

Punkt Beskrivelse

DNS Domain Aut. adgang Vælg om DNS domænenavn skal opnås automatisk.

DNS standard domænenavn Indtast DNS standard domænenavnet. Brug det tastatur, 

der vises i berøringspanelet, til at skrive navnet (op til 
253 karakterer).

DNS søgn. domænenavn 1-3 Indtast DNS søgning domænenavn. Brug det tastatur, der 

vises i berøringspanelet, til at skrive navnet (op til 253 ka-
rakterer).

Punkt Beskrivelse

Dynamisk DNS-indstil. Hvis DNS-serveren, der bruges, understøtter dynamisk 
DNS-funktion, skal du specificere, om du vil aktivere en dy-

namisk DNS.

Værtsnavn Brug tastaturet på kontrolpanel til at skrive værtsnavnet på 
denne maskine.

IP-filtrering Sætter IP-adressefilter. For detaljer om angivelse af indstil-

ling, se “IP-filtrering” på side 4-67.

RAW-portnr. Specificer RAW-portnumrene for udskrivning med en prin-

ter. For detaljer om angivelse af indstilling, se “RAW-port-

nummer” på side 4-69.
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Sådan indtastes TCP/IP-indstillinger

1 I administratorindstillingsskærmbilledet berøres [5 

Netværksindstilling]. (Se side 4-10 for yderligere oplysninger.)

2 I netværksindstillingsbilledet berøres [1 Indstill. af TCP/IP].

TCP/IP-indstillingsbilledet 1/5 vises.

3 Angiv de ønskede indstillinger.

4 Berør [Frem ].

TCP/IP-indstillingsbilledet 2/5 vises.

5 Angiv de ønskede indstillinger.
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– Hvis [Auto Input] blev valgt under "IP-adresse indstil.metode", 

specificeres den automatiske hentningmåde, og derefter berøres 

[OK].

6 Berør [Frem ].

TCP/IP-indstillingsbilledet 3/5 vises.

7 Angiv de ønskede indstillinger.

8 Berør [Frem ].

TCP/IP-indstillingsbilledet 4/5 vises.
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9 Angiv de ønskede indstillinger.

10 Berør [Frem ].

TCP/IP-indstillingsbilledet 5/5 vises.

11 Angiv de ønskede indstillinger.

12 Berør [OK].

TCP/IP-indstillinger er gældende.
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2
Bemærk 

For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].

For at forlade indstilling af hjælpefunktion berøres [Afslut] på 

underskærmbilledet, eller tryk på [Funk./Tæller]-knappen. Ellers kan du 

annullere hjælpefunktionen ved at berøre [Luk] på hvert skærmbillede, 
indtil skærmbilledet for kopi-, fax-, scan- eller boksfunktion vises.

2
Husk 

For at aktivere ændringerne, der er foretaget i "IP-adresse", 
"Undernetmaske", "Standard gateway" og "DHCP" skal maskinen 

slukkes og tændes igen.
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IP-filtrering

IP-adresser inden for de angivne rammer kan godkendes eller afvises.

1 I TCP/IP-netværksindstillingsbilledet berøres 5/5 [IP-filtrering].

IP-filtrering >Tillad at adgangsskærmbillede vises.

2 Berør [Aktiver] eller [Deaktiver] under "Tillad adgang".

3 Berør knappen for at sætte (Sæt 1 til sæt 5), og brug derefter det 

numeriske tastatur til at skrive adresseområdet.

– Områdeindstillingen kan ikke indeholde "0.0.0.0". For eksempel 

skal man for at indtaste alle adresser før 192.168.1.20 indtaste 

området fra 0.0.0.1 til 192.168.1.20.

– Berør [Nægt adgang] for at angive de IP-adresser, der nægtes 

adgang. Denne procedure ved indstilling af IP-adresser er den 

samme som på tillad adgang-skærmbilledet.

– For at ændre de værdier, du har indtastet, berøres [ ] eller [ ] 

for at flytte cursoren til det ønskede ormråde, berør [Slet] og indtast 

den nye værdi.

– For at rydde værdierne trykkes på [C] (Ryd)-knappen.
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4 Berør [OK].

IP-filtrering er sat.

2
Bemærk 

For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].
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RAW-portnummer

Angiv de RAW-portnumre, der bruges af printeren. Ved at angive mange 

portnumre, kan mange data godkendes samtidig.

1 I TCP/IP-indstillingsskærmbilledet berøres 5/5 [RAW-portnummer].

Skærmbilledet for RAW-portnr. vises.

2 Berør knappen for den ønskede port.

3 Berør [TIL] eller [FRA].

4 For at bruge den ønskede port trykkes på [C] (Ryd)-knappen for at 

slette værdien, og brug derefter det numeriske tastatur til at skrive 

RAW-portnummer (mellem 1 og 65535).

– Hvis værdien er uden for det tilladte område vises en "Input-fejl" på 

skærmbilledet. Skriv en værdi inden for det tilladte område.

5 Berør [OK].

Brug af RAW-port og RAW-portnumre er sat.

2
Bemærk 

Når RAW-porten bruges, skal [Spool printjobs på HDD inden RIP] sættes 
på [TIL]. Der kan dukke en timeout-besked op, hvis den er sat til [FRA].
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4.12 NetWare-indstillinger

Indstillinger for brug af maskinen i et NetWare-netværk kan angives.

NetWare-parametre

NetWare-indstillingerne er som følger:

NetWare-indstillingsskærmbillede 1/5

NetWare-indstillingsskærmbillede 2/5

NetWare-indstillingsskærmbillede 3/5

Punkt Beskrivelse

IPX-indstil. Angiv, om der skal bruges IPX.

Ethernet-rammetype Sætter den rammetype, der bruges til kommunikation.

Brugergodk. indstilling Når [ON (ekstern server)] blev valgt i "Brugeridentifikation", 

angives om NDS autentifikation er tilladt.

Punkt Beskrivelse

NetWare Print-tilstand Vælg den udskrivningstilstand, der skal anvendes.

Status NetWare-status kan efterprøves. For detaljer om angivelse 
af indstilling, se “Status” på side 4-75.

Punkt Beskrivelse

Printservernavn Sætter printerservernavnet. Brug det tastatur, der vises i 
berøringspanelet for at skrive servernavnet (op til 

63 karakterer).

Printserver-password Sætter den adgangskode, der kræves, når printserveren 
logges på filserveren. Brug det tastatur, der vises i berø-

ringspanelet for at skrive adgangskoden (op til 

63 karakterer).

Opkaldsinterval Sætter interval for søgning i printkøen. For at ændre inter-

val, trykkes på [C] (Ryd)-knappen, og brug derefter det nu-

meriske tastatur til at skrive værdien (mellem 1 og 65535).

Indstilling af NDS/Bindery Hvis bindery er deaktiveret, er kun NDS aktiveret. Hvis bin-

dery er aktiveret, er både NDS og bindery aktiveret.
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NetWare-indstillingsskærmbillede 4/5

NetWare-indstillingsskærmbillede 5/5

Punkt Beskrivelse

Filservernavn Indstiller filservernavnet til hvilken printserveren logger ind. 

Brug tastaturet, der kommer frem på berøringspanelet, til at 

indtaste servernavnet (op til 47 karakterer).

NDS-kontekstnavn Sætter NDS-kontekstnavnet. Brug det tastatur, der vises i 

berøringspanele, til at skrive NDS-kontekstnavnet (op til 

191 karakterer).

NDS-trænavn Sætter NDS-stinavnet. Brug det tastatur, der vises i berø-

ringspanele, til at skrive NDS-stinavnet (op til 

63 karakterer).

Punkt Beskrivelse

Printernavn Sætter printernavnet. Brug det tastatur, der vises i berø-

ringspanelet, til at skrive printernavnet (op til 63 karakterer).

Printernummer Sætter printernummeret. For at ændre værdien trykkes på 

knappen [C] (slet), og brug derefter det numeriske tastatur 

til at skrive værdien (mellem 1 og 254).
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Sådan angives NetWare-indstillinger

1 I administratorindstillingsskærmbilledet berøres [5 

Netværksindstilling]. (Se side 4-10 for yderligere oplysninger.)

2 I netværksindstillingsbilledet berøres [2 NetWare-indstilling].

NetWare-indstillingsskærmbilledebilledet 1/5 vises.

3 Angiv de ønskede indstillinger.

4 Berør [Frem ].

NetWare-indstillingsskærmbilledebilledet 2/5 vises.

5 Angiv de ønskede indstillinger.

6 Berør [Frem ].

Pserver-indstillingsskærmbillede 3/5 vises.
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7 Angiv de ønskede indstillinger.

8 Berør [Frem ].

Pserver-indstillingsskærmbillede 4/5 vises.

9 Angiv de ønskede indstillinger.

10 Berør [Frem ].

Nprinter/Rprinter-indstillingsskærmbillede 5/5 vises.
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11 Angiv de ønskede indstillinger.

12 Berør [OK].

NetWare-indstillingerne er gældende.

2
Bemærk 

For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].

For at forlade indstilling af hjælpefunktion berøres [Afslut] på 
underskærmbilledet, eller tryk på [Funk./Tæller]-knappen. Ellers kan du 

annullere hjælpefunktionen ved at berøre [Luk] på hvert skærmbillede, 

indtil skærmbilledet for kopi-, fax-, scan- eller boksfunktion vises.
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Status

NetWare-status kan efterprøves.

1 På NetWare-indstillingsskærmbillede 2/5 berøres [Status].

NetWare-statusskærmbilledet vises.

2 Berør [ ] eller [ ] for at vælge den server, der skal efterprøves.

3 Efterprøv NetWare-status.

4 Berør [Luk].
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4.13 http-serverindstillinger

Du kan angive http-serverindstillingerne, indstillinger for PageScope Web 

Connection, og IPP-indstillinger, der bruges af denne maskines printer.

IPP og http parametre

IPP-parametrene er som følger:

Skærm 1/4 for http-serverindstillinger

Skærm 2/4 for http-serverindstillinger

Skærm 3/4 for http-serverindstillinger

Skærm 4/4 for http-serverindstillinger

Punkt Beskrivelse

http Server-indstilling Vælg om du vil bruge http-serverindstillingen. Hvis "FRA" 

vælges, kan PageScope Web Connection og IPP-print-

funktion ikke bruges, da http-serverporten (80) er lukket.

Web setting Vælg om der skal bruges PageScope Web Connection.

Punkt Beskrivelse

Indstil. af IPP Vælg, om IPP-printfunktion skal aktiveres.

Godkend IPP-job Sæt om IPP-jobs skal aktiveres.

Supportdrift Sætter supportfunktionsinformation. For detaljer om angi-

velse af indstillinger, se “Supportfunktion” på side 4-79.

Printerinformationer Sætter printerinformation. For detaljer om angivelse af ind-

stillinger, se “Printerinformation” på side 4-80.

Punkt Beskrivelse

IPP-godkendelse Vælg, om der skal udføres IPP-autentifikation.

Godkendelsesmetode Vælg autentifikationsmetode, når der udføres IPP-autentifi-

kation.

Punkt Beskrivelse

Brugernavn Når der udføres IPP-autentifikation, skal du bruge tastatu-

ret, der kommer frem på berøringspanelet, til at indtaste 
hvert element, der kræves.Password

Resource
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Sådan specificeres IPP- og http-indstillinger

1 I administratorindstillingsskærmbilledet berøres [5 

Netværksindstilling]. (Se side 4-10 for yderligere oplysninger.)

2 I netværksindstillingsskærmbilledet berøres [3 http Server-indstilling].

Skærmbilledet for http-serverindstilling vises.

3 Angiv de ønskede indstillinger.

4 Berør [Frem ].

Skærmbilledet 2/4 for http-serverindstilling vises.

5 Specificer hvert element.

6 Berør [Frem ].

Skærmbilledet 3/4 for http-serverindstilling vises.
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7 Specificer hvert element.

8 Berør [Frem ].

Skærmbilledet 4/4 for http-serverindstilling vises.

9 Angiv de ønskede indstillinger.

10 Berør [OK].

IPP-indstillingerne er gældende.

2
Bemærk 

For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].

For at forlade indstilling af hjælpefunktion berøres [Afslut] på 

underskærmbilledet, eller tryk på [Funk./Tæller]-knappen. Ellers kan du 
annullere hjælpefunktionen ved at berøre [Luk] på hvert skærmbillede, 

indtil skærmbilledet for kopi-, fax-, scan- eller boksfunktion vises.
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Supportfunktion

Angiv om hver funktion er understøttet i IPP-kommunikation.

[FRA]: Svarer til ikke understøttet.

[TIL]: Svarer til kommunikerer. Intet svar returneres for at "Annullere job", 

"Åbne job" og "Åbne jobatributter".

1 På IPP-indstillingsskærmbilledet berøres [Supportfunktion].

Skærmbilledet for supportfunktion vises.

2 Berør [ON] eller [OFF] for hvert punkt.

3 Berør [OK].

Supportfunktioninformation er sat.

2
Bemærk 

For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].
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Printerinformation

Printerinformation kan angives.

1 På IPP-indstillingsskærmbilledet berøres [Printerinformationer].

Printerinformationsskærmbillede 1/2 vises.

2 Berør [Printernavn].

Skærmbilledet for printernavn vises.

3 Skriv printernavnet (op til 127 karakterer).

4 Berør [OK].

– For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].

Printernavnet er sat, og skærmbilledet for printerinformation vises igen.

5 Berør [Printerplacering].

Skærmbilledet for printerlokation vises.
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6 Skriv printerlokation (op til 127 karakterer).

7 Berør [OK].

– For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].

Printerlokationen er sat, og skærmbilledet for printerinformation vises 

igen.

8 Berør [Frem ].

Printerinformationsskærmbillede 2/2 vises. 
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9 Berør [Printerinformationer].

Skærmbilledet for printerinformation vises.

10 Skriv printerinformation (op til 127 karakterer).

– For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].

11 Berør [OK].

Printerinformation er sat, og skærmbilledet for printerinformation vises 

igen.

12 På skærmbilledet for printerinformation 2/2 berøres [Print URI].

Skærmbilledet print URL vises.

13 Kontroller print-URI'er.
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14 Berør [Luk].

Skærmbilledet for printerinformation vises igen.

15 Berør [Luk].

!
Detalje 

For proceduren ved at indtaste karakterer, se “Indtastning af tekst” på 

side 7-6.
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4.14 FTP-indstillinger

Indstilling for afsendelse af scannet data til FTP-servere kan angives.

FTP-parametre

FTP-parametrene er som følger:

FTP-indstillingsskærmbillede 1/3

FTP-indstillingsskærmbillede 2/3

FTP-indstillingsskærmbillede 3/3

Punkt Beskrivelse

Proxyserveradresse Sætter proxyserveradressen. Brug det numeriske tastatur 
på kontrolpanelet til at skrive adressen.

Proxy-portnummer Sætter proxyserverens portnummer. For at ændre værdien 

trykkes på [C] (Ryd)-knappen, og brug derefter det numeri-
ske tastatur til at skrive værdien (mellem 1 og 65535).

Punkt Beskrivelse

Portnr. Sæt det portnummer, der bruges til kommunikation med 
FTP-serveren. For at ændre værdien trykkes på [C] (Ryd)-

knappen, og brug derefter det numeriske tastatur til at skri-

ve værdien (mellem 1 og 65535).

Timeout f. forbindelse Hvis overførslen standser under indlæsning af data til 

FTP-serveren, vil indlæsningsopgaven automatisk blive af-

brudt efter en angiven tidsperiode er udløbet. Sæt tiden fra 
det punkt, hvor overførslen standser til det punkt, hvor ind-

læsningsopgaven skal afbrydes. For at ændre værdien, 

trykkes på [C] (Ryd)-knappen, og brug derefter det numeri-
ske tastatur til at skrive værdien (mellem 5 og 300 sekun-

der).

Punkt Beskrivelse

FTP TX Sætter om scanningopgave til FTP skal bruges.

FTP server Specificer om denne maskine skal bruges som en FTP-ser-

ver. Når kopimaskinen bruges som en FTP-server, vælges 
"TIL". Når der bruges et program, der forbinder til kopima-

skinen som en FTP-klient for kopimaskinen, skal "TIL" væl-

ges.
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Sådan angives FTP-indstillinger

1 I administratorindstillingsskærmbilledet berøres [5 

Netværksindstilling]. (Se side 4-10 for yderligere oplysninger.)

2 I netværksindstillingsbilledet berøres [4 Indstill. af FTP].

FTP-indstillingsskærmbilledet 1/3 vises.

3 Angiv de ønskede indstillinger.

4 Berør [Frem ].

FTP-indstillingsskærmbillede 2/3 vises.

5 Angiv de ønskede indstillinger.

6 Berør [Frem ].

FTP-indstillingsskærmbillede 3/3 vises.
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7 Angiv de ønskede indstillinger.

8 Berør [OK].

FTP-indstillingerne er gældende.

2
Bemærk 

For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].

For at forlade angivelse af hjælpefunktioner berøres [Afslut] på 
underskærmbilledet. Ellers kan du annullere hjælpefunktionen ved at 

berøre [Luk] på hvert skærmbillede, indtil skærmbilledet for kopi-, fax-, 

scan- eller boksfunktion vises.
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4.15 SMB-indstillinger

Du kan angive indstillingerne for deling af printere og sende filer via et 

netværk.

SMB-parametre

SMB-parametrene er som følger:

SMB-indstillingsskærmbillede 1/4

WINS-indstillingsskærmbillede 2/4

WINS-indstillingsskærmbillede 3/4

Punkt Beskrivelse

Printerindstilling Angiver om SMB-port skal bruges i printfunktion.

NetBIOS navn Sætter NetBIOS-navnet. Brug det tastatur, der vises i berø-

ringspanelet for at skrive NetBIOS-navnet (op til 
15 karakterer).

Printerservicenavn Sætter printservicenavnet. Brug det tastatur, der vises i be-

røringspanelet, til at skrive printservicenavnet (op til 
12 karakterer).

Arbejdsgruppe Sætter arbejdsgruppen. Brug det tastatur, der vises i berø-

ringspanelet for at skrive arbejdsgruppenavnet (op til 
15 karakterer).

Punkt Beskrivelse

WINS setting Vælg, om WINS-funktionen skal bruges.

Indstil. af Aut. adgang Vælg, om WINS-serverens IP-adresse skal hentes automa-

tisk fra DHCP-serveren.

Punkt Beskrivelse

WINS Server Adresse1-2 Angiv WINS-serverens IP-adresse.
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Client-indstillingsskærmbillede 4/4

2
Bemærk 

Når der udføres SMB-indscanninger (værtsnavn indstilling) via en router, 

defineres WINS-indstillingerne i henhold til SMB-
transmissionsindstillingerne.

Punkt Beskrivelse

Brugergodk. (NTLM) Vælg, om der skal bruges brugergodkendelse med NTLM.

SMB TX-indstil. Vælg, om du vil bruge SMB-overførselsindstillingen.

NTLM-indstil. Vælg den NTLM, der skal anvendes.
Vælg [v1/v2] eller [v1], når der bruges en computer via et 

netværk, der kører under Windows 98 SE eller 

Windows Me.
Vælg [v1], når Samba-service betjener en server via et 

netværk.
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Sådan angives SMB-indstillinger

1 I administratorindstillingsskærmbilledet berøres [5 

Netværksindstilling]. (Se side 4-10 for yderligere oplysninger.)

2 I netværksindstillingsbilledet berøres [5 Indstill. af SMB].

SMB-indstillingsskærmbilledet (1/4) vises.

3 Angiv de ønskede indstillinger.

4 Berør [Frem ].

SMB-indstillingsskærmbillede 2/4 vises.

5 Angiv de ønskede indstillinger.

6 Berør [Frem ].

SMB-indstillingsskærmbillede 3/4 vises.
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7 Angiv de ønskede indstillinger.

8 Berør [Frem ].

SMB-indstillingsskærmbillede 4/4 vises.

9 Angiv de ønskede indstillinger.
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10 Berør [OK].

SMB-indstillingerne er gældende.

2
Bemærk 

For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].

For at forlade indstilling af hjælpefunktion berøres [Afslut] på 

underskærmbilledet, eller tryk på [Funk./Tæller]-knappen. Ellers kan du 

annullere hjælpefunktionen ved at berøre [Luk] på hvert skærmbillede, 
indtil skærmbilledet for kopi-, fax-, scan- eller boksfunktion vises.
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4.16 AppleTalk-indstillinger

Du kan angive indstillingerne for netværksudskrivning ved brug AppleTalk.

AppleTalk-parametre

AppleTalk-parametrene er som følger:

Punkt Beskrivelse

Indstill. af AppleTalk Angiv om AppleTalk-indstillinger skal aktiveres.

Printernavn Sætter navnet på den maskine, der vises på AppleTalk-net-

værket. Brug det tastatur, der vises i berøringspanelet for at 
skrive navnet (op til 31 karakterer).

Zonenavn Sætter områdets navn, hvortil maskinen skal tilsluttes. Brug 

det tastatur, der vises i berøringspanelet for at skrive områ-
denavnet (op til 31 karakterer).
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Sådan indtastes AppleTalk-indstillinger

1 I administratorindstillingsskærmbilledet berøres [5 

Netværksindstilling]. (Se side 4-10 for yderligere oplysninger.)

2 I netværksindstillingsskærmbilledet berøres [6 Indstill. af AppleTalk].

AppleTalk-indstillingsskærmbilledet vises.

3 Angiv de ønskede indstillinger.

4 Berør [OK].

AppleTalk-indstillingerne er gældende.

2
Bemærk 

For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].

For at forlade indstilling af hjælpefunktion berøres [Afslut] på 

underskærmbilledet, eller tryk på [Funk./Tæller]-knappen. Ellers kan du 
annullere hjælpefunktionen ved at berøre [Luk] på hvert skærmbillede, 

indtil skærmbilledet for kopi-, fax-, scan- eller boksfunktion vises.
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4.17 Aktivering af LDAP-indstillinger

LDAP-funktionen, hvor maskinen kan tilslutte, søge og indhente information, 

kan aktiveres/deaktiveres. 

Aktivering af LDAP-parametre

Aktiverings-LDAP-parametrene er som følger:

Punkt Beskrivelse

LDAP-funktion Sætter om LDAP-funktionen skal bruges eller ej.
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Sådan angives aktivering af LDAP-indstillinger

1 I administratorindstillingsskærmbilledet berøres [5 

Netværksindstilling]. (Se side 4-10 for yderligere oplysninger.)

2 I netværksindstillingsskærmbilledet berøres [7 LDAP-indstilling].

3 I LDAP-indstillingsskærmbilledet berøres [1 LDAP aktivering].

Skærmbilledet til aktivering af LDAP vises.

4 Angiv de ønskede indstillinger.

5 Berør [OK].

LDAP-funktion er sat.

2
Bemærk 

For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].

For at forlade angivelse af hjælpefunktioner berøres [Afslut] på 

underskærmbilledet. Ellers kan du annullere hjælpefunktionen ved at 

berøre [Luk] på hvert skærmbillede, indtil skærmbilledet for kopi-, fax-, 
scan- eller boksfunktion vises.

2
Husk 

Hvis LDAP-serverindstillinger ikke angives korrekt, kan der opstå 

netværksfejl. Serveradministratoren skal angive LDAP-indstillinger.
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4.18 Indstilling af LDAP-indstillinger

LDAP-serveren kan registreres, og autentifikationsindstillinger kan angives.

LDAP-serverregistreringsparametre

LDAP-serverregistreringsparametrene er som følger:

Skærmbillede 1/6 for opsætning af LDAP

Punkt Beskrivelse

LDAP-servernavn Indstil det LDAP-servernavn, der skal registreres. Brug det 
tastatur, der vises på berøringspanelet, til at skrive server-

navnet (op til 32 karakterer).

Maksimalt antal søgeresultater Indstil det maksimale destinationsantal, der skal vises efter 
søgning. For at ændre værdien, trykkes på [C] (Ryd)-knap-

pen, og brug derefter det numeriske tastatur til at skrive 

værdien (mellem 5 og 1000 destinationer).

Timeout Indstil den maksimale ventetid for søgefunktionen. For at 

ændre værdien, trykkes på [C] (Ryd)-knappen, og brug der-

efter det numeriske tastatur til at skrive værdien (mellem 5 
og 300 sekunder).

Initialindstill. af søgedetaljer Angiv startindstilling for søgebetingelser ved udførelse af 

detaljeret søgning. For detaljer om angivelse af indstilling, 
se “Startindstilling til søgedetaljer” på side 4-105.

Kontroller forbindelse Kontrollerer forbindelsen til LDAP-serveren.

Nulstil alle indstillinger LDAP-serverindstillinger kan nulstilles til de standardind-
stillinger, der blev specificeret fra fabrikken.

Når en nulstillingsbekræftelse vises, berøres [Ja].
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Skærmbillede 2/6 for opsætning af LDAP

* Når [LDAP-funktion] er indstillet til "TIL" på skærmen for LDAP aktivering, vises tasten 
[Kontroller forbindelse] kun, når [Manuel indtastning af destination] er sat til "Tillad" på skærmen 

for sikkerhedsindstilling.

Skærmbillede 3/6 for opsætning af LDAP

Punkt Beskrivelse

Serveradresse Sætter LDAP-serverens IP-adresse. Brug det tastatur, der 

vises i berøringspanelet, til at skrive adressen (op til 255 ka-

rakterer).

Søgebase Specificerer søgningens startpunkt i den hierarkiske struk-

tur, der er indrettet i LDAP-serveren. Søgningen inkluderer 

også de lavere undermapper fra det startpunkt, der blev 
angivet. Brug det tastatur, der vises i berøringspanelet, til at 

skrive adressen (op til 255 karakterer).

Kontroller forbindelse Kontrollerer forbindelsen til LDAP-serveren.

Nulstil alle indstillinger LDAP-serverindstillinger kan nulstilles til deres fabriksstan-

dard.

Når en nulstillingsbekræftelse vises, berøres [Ja].

Punkt Beskrivelse

Tillad SSL Sætter om SSL (datakryptering) skal bruges, når der tilslut-

tes til LDAP-serveren. Når SSL anvendes, krypteres indhol-

det der sendes.

Portnr. Sætter LDAP-serverens portnummer. For at ændre værdi-

en trykkes på [C] (Ryd)-knappen, og brug derefter det nu-

meriske tastatur til at skrive værdien (mellem 1 og 65535).

Portnr. (SSL) Angiv portnummeret for brug af SSL. For at ændre værdien 

trykkes på [C] (Ryd)-knappen, og brug derefter det numeri-

ske tastatur til at skrive værdien (mellem 1 og 65535).

Kontroller forbindelse Kontrollerer forbindelsen til LDAP-serveren.

Nulstil alle indstillinger LDAP-serverindstillinger kan nulstilles til deres fabriksstan-

dard.
Når en nulstillingsbekræftelse vises, berøres [Ja].
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Indstilling af LDAP-skærmbillede 4/6

Skærmbillede 5/6 for opsætning af LDAP

Punkt Beskrivelse

Generelle indstil. Vælg godkendelsesmetode, der bruges, når der logges på 

LDAP-serveren.

[anonymous]: En brugergodkendelsesmetode, der ikke 
kræver brugernavn og password er specificeret til [anony-

mous], dynamisk godkendelse bliver deaktiveret.

[Simple]: En simpel godkendelsesmetode, der kræver bru-
gernavn og password. Tag forholdsregler, da passwords 

kan videregives over netværket.

[Digest-MD5]: En godkendelsesmetode der kan bruges på 
en typisk LDAP-server. Hvis autentifikation mislykkes ved 

brug af Digest-MD5, kan godkendelse udføres ved auto-

matisk skift til CRAM-MD5.
[GSS-SPNEGO]: En godkendelsesmetode, der kan bruges 

med Active Directory i Windows (Kerberos godkendelse).

[NTLM v1] og [NTLM v2]: Standard godkendelse, der kan 
bruges med Windows NT. Bruges til at logge på, når der 

deles filer og printere.

Punkt Beskrivelse

Vælg server godkendelsesmetode Vælg metoden, der skal bruges under serveridentifikatio-

nen.

Brug Angiv værdi: Identificerer indstillingerne, der er speci-
ficeret i skærmbillede 6/6 for opsætning af LDAP.

[Bruger autentificering]: Kræver et brugernavn og et pass-

word, når LDAP-søgefunktionen anvendes. Når man logger 
ind i kopimaskinen med en ekstern serverautentificerings-

funktion, indtastes det brugernavn, der blev brugt ved ud-

førslen af den eksterne serverautentificering automatisk i 
LDAP-serverens logon-skærm.Brugernavnet kan også æn-

dres.

[Dynamisk autentificering]: Kræver et brugernavn og et 
password, når LDAP-søgefunktionen anvendes.

Brug ref. Vælg, om du vil bruge referenceindstilling. Når reference 

bruges, søger søgebasen, der blev specificeret i LDAP-ser-
veren, top og bundniveauer som startpunktet.
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Skærmbillede 6/6 for opsætning af LDAP

Punkt Beskrivelse

Logon-navn Sætter det login-navn, der skal bruges til tilslutning til 

LDAP-serveren. Brug det tastatur, der vises i berøringspa-

nelet, til at skrive navnet (op til 255 karakterer).

Password Sætter den adgangskode, der skal bruges til tilslutning til 

LDAP-serveren. Brug det tastatur, der vises i berøringspa-

nelet til at skrive adgangskoden (op til 128 karakterer).

Domænenavn Sætter det domænenavn, der skal bruges til tilslutning til 

LDAP-serveren om nødvendigt. Brug det tastatur, der vises 

i berøringspanelet, til at skrive navnet (op til 64 karakterer).

Kontroller forbindelse Kontrollerer forbindelsen til LDAP-serveren.

Nulstil alle indstillinger LDAP-serverindstillinger kan nulstilles til deres fabriksstan-

dard.
Når en nulstillingsbekræftelse vises, berøres [Ja].
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Sådan angives indstilling af LDAP-indstillinger

1 I administratorindstillingsskærmbilledet berøres [5 

Netværksindstilling]. (Se side 4-10 for yderligere oplysninger.)

2 I netværksindstillingsskærmbilledet berøres [7 LDAP-indstilling].

3 I LDAP-indstillingsskærmbilledet berøres [2 Indstilling af LDAP].

4 Berør LDAP-serverknappen for at registrere og specificere 

indstillingen.

Skærmbillede 1/6 for opsætning af LDAP vises.

5 Angiv de ønskede indstillinger.

6 Berør [Frem ].

Indstilling af LDAP-skærmbillede 2/6 vises.
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7 Angiv de ønskede indstillinger.

8 Berør [Frem ].

Indstilling af LDAP-skærmbillede 3/6 vises.

9 Angiv de ønskede indstillinger.

10 Berør [Frem ].

Indstilling af LDAP-skærmbillede 4/6 vises.
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11 Angiv de ønskede indstillinger.

12 Berør [Frem ].

Indstilling af LDAP-skærmbillede 5/6 vises.

13 Angiv den ønskede indstilling.

14 Berør [Frem ].

Indstilling af LDAP-skærmbillede 6/6 vises.
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15 Angiv de ønskede indstillinger.

16 Berør [OK].

LDAP-serverregistrering og godkendelse er indstillet.

2
Bemærk 

For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].

For at forlade indstilling af hjælpefunktion berøres [Afslut] på 
underskærmbilledet, eller tryk på [Funk./Tæller]-knappen. Ellers kan du 

annullere hjælpefunktionen ved at berøre [Luk] på hvert skærmbillede, 

indtil skærmbilledet for kopi-, fax-, scan- eller boksfunktion vises.

2
Husk 

Hvis LDAP-serverindstillinger ikke angives korrekt, kan der opstå net-

værksfejl. Serveradministratoren skal angive LDAP-indstillinger.
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2
Bemærk 

Sørg for at bruge den samme identifikationsmetode, som den der er 

anvendt af LDAP-serveren. For detaljer henvises til vejledningen for den 
LDAP-server, der anvendes.

Hvis identifikationsmetoden sættes til "GSS-SPNEGO" indtastes 
domænenavnet på "Active Directory".

!
Detalje 

Afhængig af identifikationsmetoden skal indstillinger for de følgende 
parametre indstiles korrekt på skærmbilledet (6/6) for opsætning af LDAP 

for at udføre "Kontroller forbindelse"-funktionen.

For [Simple] og [DIGEST-MD5]: Loginnavn

For [GSS-SPNEGO]: Loginnavn og domænenavn
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Startindstilling til søgedetaljer

Initialindstillinger af søgeresultaterne, når der udføres en detaljeret søgning, 

kan specificeres efter "Navn", "E-mail", "Faxnummer", "Efternavn", 

"Fornavn", "By", "Firmanavn", og "Afdeling".

1 På skærmbilledet for opsætning af LDAP berøres [Initialindstill. af 

søgedetaljer].

Skærmbilledet til startindstilling af søgedetaljer vises.

2 Berør [Betingelse].

Skærmbilledet til valg af betingelser vises.

3 Berør [ELLER], [OG], [Begynder med] eller [EnderS med].
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4 Berør [OK].

– Den startindstilling, der angives i "Startindstilling for søgedetaljer" 

kan ændres, når brugeren bruger LDAP-søgning.

De valgte betingelser er sat.

5 Berør [OK].

Skærmen for opsætning af LDAP vises igen.

2
Bemærk 

For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].

For at forlade indstilling af hjælpefunktion berøres [Afslut] på 

underskærmbilledet, eller tryk på [Funk./Tæller]-knappen. Ellers kan du 
annullere hjælpefunktionen ved at berøre [Luk] på hvert skærmbillede, 

indtil skærmbilledet for kopi-, fax-, scan- eller boksfunktion vises.
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4.19 Standard LDAP-server indstilling

Du kan angive LDAP-serveren, der skal udføre søgninger, efter prioritet 

blandt de registrerede LDAP-servere.

Sådan angives standard LDAP-serverindstilling for søgning

1 I administratorindstillingsskærmbilledet berøres [5 

Netværksindstilling].

2 I netværksindstillingsskærmbilledet berøres [7 LDAP-indstilling].

3 I LDAP-opsætningsskærmbilledet berøres [3 Standard LDAP-server 

indstill.].

Skærmbilledet for standard LDAP-server indstilling vises.

4 Vælg LDAP-serveren, der skal udføre søgning efter prioritet.

5 Berør [OK].

2
Bemærk 

For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].

For at forlade indstilling af hjælpefunktion berøres [Afslut] på 

underskærmbilledet, eller tryk på [Funk./Tæller]-knappen. Ellers kan du 

annullere hjælpefunktionen ved at berøre [Luk] på hvert skærmbillede, 
indtil skærmbilledet for kopi-, fax-, scan- eller boksfunktion vises.
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4.20 E-mail TX (SMTP)-indstillinger

Information som f.eks.angivelse af den SMTP-server, der kræves til at sende 

data som vedhæftet bilag i en e-mail i scanningsfunktionen, kan angives. 

E-mail-autentifikation kan også angives.

!
Detalje 

Hvis der køres et antivirusprogram på e-mail-serveren, kan den binære 
delingsfunktion måske ikke anvendes. For detaljer kontaktes 

netværksadministrator.

For at modtage binære e-mails, kræves en e-mail-client, der understøtter 

modtagelse af separerede e-mails. Bemærk, at selv om separerede e-

mails modtages, kan den være kombineret, afhængigt af hvilken e-mail-
client, der bruges.

E-mail TX (SMTP)-parametre

E-mail TX (SMTP)-parametrene er som følger:

E-mail TX (SMTP)-skærmbillede 1/4

Skærmbillede 2/4 for E-mail TX (SMTP)

Punkt Beskrivelse

E-mail TX-indstil. Angiv, om der skal bruges en e-mail-overførsel.

Scan til e-mail Angiv om der skal bruges en scan-overførsel.

E-mail meddelelse Angiv om der skal bruges e-mail meddelelsesfunktion.

Mål. tælling meddelelse Angiv om funktionen for meddelelse om samlet tælling, skal 

bruges.

Indstill. oplysninger Angiv detaljer for SMTP. For detaljer om angivelse af ind-

stilling, se “SMTP detaljer” på side 4-114.

Punkt Beskrivelse

SMTP serveradresse Den SMTP-serveradresse, der skal bruges til afsendelse af 

e-mail, kan angives. For detaljer om angivelse af indstillin-

ger, se “SMTP-serveradresse” på side 4-112.

Binær deling Indstiller om stor e-mail volumen skal sendes i små størrel-

ser og separerede. Bruges til at sende data, der overskrider 

den maksimale kapacitet, når den maksimale kapacitet er 
begrænset per e-mail på e-mailserveren.

Delt mailstørrelse Sætter størrelse på opdelt data, når opdelt data skal sen-

des. For at ændre værdien, trykkes på [C] (Ryd)-knappen, 
og brug derefter det numeriske tastatur til at skrive værdien 

(mellem 100 og 15000 kb).
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E-mail TX (SMTP)-skærmbillede 3/4

Skærmbillede 4/4 for E-mail TX (SMTP)

Skærmbillede for SMTP detaljer

Punkt Beskrivelse

Timeout f. forbindelse Hvis opgaven forsinkes under afsendelse til SMTP-serve-

ren, vil mail-overførslen automatisk blive afbrudt efter en 

angiven tidsperiode er udløbet. Sæt tiden fra det punkt, 
hvor overførslen standser til det punkt, hvor mail-overførs-

len skal afbrydes. For at ændre værdien trykkes på [C] 

(Ryd)-knappen, og brug derefter det numeriske tastatur til 
at skrive værdien (mellem 30 og 300 sekunder).

Serverkapacitet Sætter maksimumkapacitet som SMTP-serveren kan mod-

tage pr. mail. For at ændre værdien trykkes på [C] (Ryd)-
knappen, og brug derefter det numeriske tastatur til at skri-

ve værdien (mellem 1 og 100 MB). For at aktivere ingen re-

striktion berøres [Ubegrænset].

Punkt Beskrivelse

SSL-indstil. Angiv, om der skal bruges SSL under e-mail-overførsel. Når 

SSL anvendes, krypteres indholdet, der sendes.

Portnummer (SSL) Angiv portnummeret for brug af SSL. For at ændre værdien, 

berøres [Input], tryk på [C] (Ryd)-knappen, og brug derefter 

tastaturet til at skrive værdien (mellem 1 og 65535).

Portnummer Angiv portnummeret for e-mail-overførselen. For at ændre 

værdien, berøres [Input], tryk på [C] (Ryd)-knappen, og 

brug derefter tastaturet til at skrive værdien (mellem 1 og 
65535).

Punkt Beskrivelse

POP inden SMTP Vælg, om der skal bruges POP inden SMTP.

SMTP-autentifikation Vælg, om der skal bruges SMTP-identifikation. Hvis [TIL] 

berøres, vises skærmen til indtastning af SMTP identifikati-

onsoplysninger. For detaljer om angivelse af indstilling, se 
“SMTP-autentifikation” på side 4-115.

POP inden SMTP-tid Angives, hvis der bruges POP inden SMTP-identifikation. 

For at ændre værdien trykkes på [C] (Ryd)-knappen, og 
brug derefter det numeriske tastatur til at skrive værdien 

(mellem 0 og 60 sekunder).
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Sådan angives e-mail TX (SMTP)-indstillinger

1 I administratorindstillingsskærmbilledet berøres [5 

Netværksindstilling]. (Se side 4-10 for yderligere oplysninger.)

2 I netværksindstillingsskærmbilledet berøres [8 E-mail-indstilling].

3 På e-mail-indstillingsskærmbilledet berøres [1 E-mail TX (SMTP)].

E-mail TX (SMTP)-skærmbillede 1/4 vises.

4 Angiv de ønskede indstillinger.

5 Berør [Frem ].

E-mail TX (SMTP)-skærmbillede 2/4 vises.

6 Angiv de ønskede indstillinger.

7 Berør [Frem ].

E-mail TX (SMTP)-skærmbillede 3/4 vises.
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8 Angiv de ønskede indstillinger.

9 Berør [Frem ].

E-mail TX (SMTP)-skærmbillede 4/4 vises.

10 Angiv de ønskede indstillinger.

11 Berør [OK].

SMTP-serverinformation er sat.

2
Bemærk 

For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].

For at forlade indstilling af hjælpefunktion berøres [Afslut] på 

underskærmbilledet, eller tryk på [Funk./Tæller]-knappen. Ellers kan du 
annullere hjælpefunktionen ved at berøre [Luk] på hvert skærmbillede, 

indtil skærmbilledet for kopi-, fax-, scan- eller boksfunktion vises.
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SMTP-serveradresse

Den SMTP-serveradresse, der skal bruges til afsendelse af e-mail, kan 

angives.

1 På e-mail TX (SMTP)-skærmbilledet 2/4 berøres [Værtsadresse].

Skærmbilledet værtsadresse vises.

2 Berør [Indtast IP-adresse] eller [Indtast værtsadresse].

– For at angive værtsadressen med IP-adressen berøres [Indtast IP-

adresse].

– For at angive værtsadressen med værtsnavnet berøres [Indtast 

værtsadresse].

– Hvis der vælges [Indtast værtsadresse], skal du kontrollere, at 

DNS-indstillingerne er korrekt specificerede, før der foretages et 

valg. For yderligere detaljer, se “TCP/IP-indstillinger” på side 4-60.

3 Indtast værtsadressen (IP-adresse eller værtsadresse (op til 255 

karakterer)).

– For at ændre de værdier, du har indtastet med "Indtast IP-adresse", 

berøres [ ] eller [ ] for at flytte cursoren til det ønskede område, 

berør [Slet], og indtast den nye værdi.

– For at rydde alle værdier trykkes på [C] (Ryd)-knappen.

4 Berør [OK].

SMTP-serveradressen er sat.
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2
Bemærk 

For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].

Hvis værtsadressen overskrider 81 karakterer berøres [Detaljer] for at 

vise detaljeskærmbilledet for værtsadresse med resten af 

værtsadresserne.

Hvis DNS-indstillingen ikke angives korrekt, fungerer funktionen ikke 

korrekt, selv om SMTP-servernavnet er indtastet. Se “TCP/IP-
indstillinger” på side 4-60 for detaljer om DNS-indstillinger.

!
Detalje 

For proceduren med at indtaste karakterer ved hjælp af tastaturet, der 
vises på skærmbilledet, se “Indtastning af tekst” på side 7-6.
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SMTP detaljer

Du kan angive SMTP detaljerne.

1 På e-mail TX (SMTP)-skærmbilledet berøres [Indstill. oplysninger].

SMTP-detaljeskærmbilledet vises.

2 Angiv de ønskede indstillinger.

!
Detalje 

For at udføre brugeridentifikation med POP inden SMTP, skal du 
specificere indstillingen, der vil tillade POP adgang til e-mail-serveren. 

For yderligere detaljer, se “E-mail RX (POP)-indstillinger” på side 4-118.
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SMTP-autentifikation

Angiv når autentifikationsmetode er sat til SMTP-autentifikation.

1 På SMTP-detaljeskærmbilledet under SMTP-identifikation, berøres 

[TIL].

SMTP-detaljeskærmbilledet vises.

2 På SMTP-identifikationsskærmbilledet berøres [Bruger ID].

Skærmbilledet for Bruger-ID vises.

3 Skriv Bruger-ID (op til 63 karakterer).

4 Berør [OK].

– For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].

Bruger-ID er sat, og SMTP-autentifikationsskærmbilledet vises igen.

5 På SMTP-autentifikationsskærmbilledet berøres [Password].

Skærmbilledet adgangskode vises.
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6 Skriv adgangskoden (op til 15 karakterer).

7 Berør [OK].

– For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].

Adgangskoden er sat, og SMTP-autentifikationsskærmbilledet vises 

igen.

8 På SMTP-autentifikationsskærmbilledet berøres [Domænenavn].

Domænenavnsskærmbilledet vises.

9 Skriv domænenavn (op til 255 karakterer).

10 Berør [OK].

– For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].

Domænenavnet er sat, og SMTP-autentifikationsskærmbilledet vises 

igen.

11 Berør [Luk].

SMTP-detaljeskærmbilledet vises igen.
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!
Detalje 

For proceduren ved at indtaste karakterer, se “Indtastning af tekst” på 

side 7-6.
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4.21 E-mail RX (POP)-indstillinger

Du kan specificere indstillingerne til at udføre identifikationen af e-mail-

senderen med POP inden SMTP.

E-mail RX (POP)-parametre

E-mail RX (POP)-parametrene er som følger:

E-mail RX (POP)-skærmbillede 1/2

E-mail RX (POP)-skærmbillede 2/2

Punkt Beskrivelse

E-mail RX-indstilling Angiver, om identifikations modtagelse skal aktiveres.

POP-serveradresse Angiv adressen på POP-serveren der skal anvendes til 

identifikationsmodtagelse.
For detaljer om angivelse af indstillinger, se “POP-server-

adresse” på side 4-122.

Logon-navn Sætter det loginnavn, der skal bruges til tilslutning til 
POP-serveren. Brug det tastatur, der vises i berøringspane-

let til at skrive loginnavn (op til 63 karakterer).

Password Sætter den adgangskode, der skal bruges til tilslutning til 
POP-serveren. Brug det tastatur, der vises i berøringspane-

let til at skrive adgangskoden (op til 15 karakterer).

Punkt Beskrivelse

SSL-indstil. Angiv, om der skal bruges SSL i identifikations modtagel-

sestiden. Når SSL anvendes, krypteres indholdet der sen-

des.

Portnummer (SSL) Angiv portnummeret for brug af SSL. For at ændre værdien 

trykkes på [C] (Ryd)-knappen, og brug derefter det numeri-

ske tastatur til at skrive værdien (mellem 1 og 65535).

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Angivelse af indstillinger via kontrolpanelet 4

bizhub C250 (Phase3) 4-119

POP-detaljeskærmbillede

Punkt Beskrivelse

APOP-identifikation Sætter om autentifikation skal aktiveres.

Portnr. Sæt det portnummer, der bruges til kommunikation med 

POP-serveren. For at ændre værdien trykkes på [C] (Ryd)-
knappen, og brug derefter det numeriske tastatur til at skri-

ve værdien (mellem 1 og 65535).

Timeout f. forbindelse Hvis opgaven forsinkes under modtagelse identifikation fra 
POP-serveren, vil mail-modtagelse automatisk blive af-

brudt efter at tiden er udløbet. Sæt tiden fra det punkt, hvor 

modtagelse standser til det punkt, hvor mail-modtagelse 
skal afbrydes. For at ændre værdien trykkes på [C] (Ryd)-

knappen, og brug derefter det numeriske tastatur til at skri-

ve værdien (mellem 30 og 300 sekunder).
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Sådan angives e-mail RX (POP)-indstillinger

1 I administratorindstillingsskærmbilledet berøres [5 

Netværksindstilling]. (Se side 4-10 for yderligere oplysninger.)

2 I netværksindstillingsskærmbilledet berøres [8 E-mail-indstilling].

3 På e-mail-indstillingsskærmbilledet berøres [2 E-mail RX (POP)].

E-mail RX (POP)-skærmbilledet vises.

4 Angiv de ønskede indstillinger.

5 På e-mail RX (POP)-skærmbilledet berøres [Indstill. oplysninger].

POP-detaljeskærmbilledet vises.

6 Angiv de ønskede indstillinger.

7 Berør [OK].

– For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].

POP-detaljer er sat, og E-mail RX (POP)-skærmbilledet vises igen.
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8 Berør [Frem ].

E-mail RX (POP)-skærmbilledet 2/2 vises.

9 Angiv de ønskede indstillinger.

10 Berør [OK].

POP-serveroplysninger er indstillet.
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POP-serveradresse

Den POP-serveradresse, der bruges til at modtage e-mail, kan angives.

1 På E-mail RX (POP)-skærmbilledet berøres [Værtsadresse].

Skærmbilledet værtsadresse vises.

2 Berør [Indtast IP-adresse] eller [Indtast værtsadresse].

– For at angive værtsadressen med IP-adressen berøres 

[Indtast IP-adresse].

– For at angive værtsadressen med værtsnavnet berøres [Indtast 

værtsadresse].

– Hvis der vælges [Indtast værtsadresse], skal du kontrollere, at 

DNS-indstillingerne er korrekt specificerede, før der foretages et 

valg. For yderligere detaljer, se “TCP/IP-indstillinger” på side 4-60.

3 Indtast værtsadressen (IP-adresse eller værtsadresse (op til 255 karak-

terer)).

– For at ændre de værdier, du har indtastet med "Indtast IP-adresse", 

berøres [ ] eller [ ] for at flytte cursoren til det ønskede 

ormråde, berør [Slet], og indtast den nye værdi.

– For at rydde alle værdier trykkes på [C] (Ryd)-knappen.

4 Berør [OK].

– For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].

– Hvis værtsadressen overskrider 81 karakterer berøres [Detaljer] for 

at vise detaljeskærmbilledet for værtsadresse med resten af 

værtsadresserne.

POP-serveradressen er sat.

!
Detalje 

For proceduren med at indtaste karakterer ved hjælp af tastaturet, der 

vises på skærmbilledet, se “Indtastning af tekst” på side 7-6.
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4.22 Enhedsindstillinger

Enhedsinformation kan indstilles.

Enhedsparametre

Enhedsparametrene er som følger:

2
Husk 

Når hovedafbryderen slukkes og tændes igen, skal du vente i 10 

sekunder eller mere, før den tændes igen, ellers fungerer kopimaskinen 

ikke korrekt.

Denne maskines netværksadresses MAC-adresse vises under "MAC 

adresse".

Punkt Beskrivelse

MAC-adresser Bruges til kontrol af maskinens Mac-adresse.

Netværkshastighed Sætter netværkshastighed.

Sørg for at sætte afbryderen på OFF og derefter tilbage på 
ON, efter du har ændret indstillingen.
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Sådan angives enhedsindstillinger

1 I administratorindstillingsskærmbilledet berøres [5 

Netværksindstilling]. (Se side 4-10 for yderligere oplysninger.)

2 I netværksindstillingsskærmbilledet berøres [9 Detalje-indstilling].

3 I detailindstillingsskærmbilledet berøres [1 Enhedsindstilling].

Enhedsindstillingsskærmbilledet vises.

4 Angiv de ønskede indstillinger.

5 Berør [OK].

Enhedsinformation er sat.

2
Bemærk 

For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].

For at forlade indstilling af hjælpefunktion berøres [Afslut] på 

underskærmbilledet, eller tryk på [Funk./Tæller]-knappen. Ellers kan du 

annullere hjælpefunktionen ved at berøre [Luk] på hvert skærmbillede, 
indtil skærmbilledet for kopi-, fax-, scan- eller boksfunktion vises.
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4.23 Tidsjusteringsindstillinger

Maskinens interne ur kan rettes via netværket.

Tidsjusteringsparametre

Tidsjusteringsparametrene er som følger:

Efter angivelse af denne indstilling berøres [1 Systemindstilling] i 

administratorindstilling, berør [3 Indstilling af Dato/Tid], og derefter sættes 

dato.

Periodiske automatiske justeringer udføres ikke.

Punkt Beskrivelse

Indstilling f. NTP Angiv om NTP skal aktiveres.

NTP-serveradresse Sætter IP-adressen på NTP-serveren. For detaljer om angi-

velse af indstillinger, se “NTP-serveradresse” på 
side 4-127.

Portnr. Sæt det portnummer, der bruges til kommunikation med 

NTP-serveren. For at ændre værdien trykkes på [C] (Ryd)-
knappen, og brug derefter det numeriske tastatur til at skri-

ve værdien (mellem 1 og 65535).
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Sådan angives tidsjusteringsindstillinger

1 I administratorindstillingsskærmbilledet berøres [5 

Netværksindstilling]. (Se side 4-10 for yderligere oplysninger.)

2 I netværksindstillingsskærmbilledet berøres [9 Detalje-indstilling].

3 I detailindstillingsskærmbilledet berøres [2 Indstilling for tidsjustering].

Skærmbilledet til tidsjustering vises.

4 Angiv de ønskede indstillinger.

5 Berør [OK].

Enhedsinformation er sat.

2
Bemærk 

For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].

For at forlade indstilling af hjælpefunktion berøres [Afslut] på 

underskærmbilledet, eller tryk på [Funk./Tæller]-knappen. Ellers kan du 

annullere hjælpefunktionen ved at berøre [Luk] på hvert skærmbillede, 
indtil skærmbilledet for kopi-, fax-, scan- eller boksfunktion vises.
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NTP-serveradresse

NTP-serverens IP-adresse kan angives.

1 På tidsjusteringsindstilling berøres [Værtsadresse].

Skærmbilledet værtsadresse vises.

2 Berør [Indtast IP-adresse] eller [Indtast værtsadresse].

– For at angive værtsadressen med IP-adressen berøres 

[Indtast IP-adresse].

– For at angive værtsadressen med værtsnavnet berøres [Indtast 

værtsadresse].

3 Indtast værtsadressen (IP-adresse eller værtsadresse (op til 255 

karakterer)).

– For at ændre de værdier, du har indtastet med "Indtast IP-adresse", 

berøres [ ] eller [ ] for at flytte cursoren til det ønskede 

ormråde, berør [Slet], og indtast den nye værdi.

– For at rydde alle værdier trykkes på [C] (Ryd)-knappen.

– Hvis værtsadressen overskrider 81 karakterer berøres [Detaljer] for 

at vise detaljeskærmbilledet for værtsadresse med resten af 

værtsadresserne.

4 Berør [OK].

NTP-serveradressen er sat.
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2
Bemærk 

For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].

!
Detalje 

For proceduren med at indtaste karakterer ved hjælp af tastaturet, der 

vises på skærmbilledet, se “Indtastning af tekst” på side 7-6.
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4.24 Statusmeddelelsesindstillinger

Indstillinger til besked pr. e-mail til administrator om maskinstatus kan 

angives. Statusmedelelse sendes, hvis e-mail-adresse er indtastet, og hvis 

der er valgt nogle af besked-betingelserne.

Statusbeskedparametre

Statusbeskedparametrene er som følger:

Angiv "Printer Location" der er indeholdt i e-mail-teksten for e-mail-

meddelelsen i PageScope Web Connection. For yderligere detaljer, se “IPP” 

på side 5-99.

Punkt Beskrivelse

Indstilling af meddel.-adresse Sætter e-mail-adresse, hvortil maskinens status skal sen-
des. Brug det tastatur, der vises i berøringspanelet, til at 

skrive e-mail-adressen (op til 320 karakterer).

Indstilling af meddel.-emne Sætter de betingelser, hvor besked om maskinens status 
skal sendes via e-mail. For detaljer om angivelse af indstil-

linger, se “Indstilling af besked-punkt” på side 4-131.

Indstilling af meddelelses-tid Sætter tidspunkt, hvor besked om maskinens status skal 
sendes. For at ændre værdien trykkes på [C] (Ryd)-knap-

pen, og brug derefter det numeriske tastatur til at skrive 

værdien (mellem 1 og 10 minutter).
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Sådan indtastes indstilling af statusbesked

1 I administratorindstillingsskærmbilledet berøres [5 

Netværksindstilling]. (Se side 4-10 for yderligere oplysninger.)

2 I netværksindstillingsskærmbilledet berøres [9 Detalje-indstilling].

3 I detailindstillingsskærmbilledet berøres [3 Indstill. for medelelse om 

status].

– For at forlade angivelse af hjælpefunktioner berøres [Afslut] på 

underskærmbilledet. Ellers kan du annullere hjælpefunktionen ved 

at berøre [Luk] på hvert skærmbillede, indtil skærmbilledet for kopi-

, 

fax-, scan- eller boksfunktion vises.

– Se “E-mail TX (SMTP)-parametre” på side 4-108 for yderligere 

oplysninger.

Indstillingsskærmbilledet for statusbesked vises.

4 Angiv de ønskede indstillinger.
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Indstilling af besked-punkt

Betingelserne, hvor besked om maskinens status skal sendes via e-mail, kan 

angives.

1 I statusbeskedindstillingsskærmbilledet berøres [2 Indstilling af 

meddel.-punkt].

Indstillingsskærmbilledet for besked-punkt vises.

2 Berør [TIL] eller [FRA] for hvert punkt.

– Berør [Frem ] for at vises flere punkter.

3 Berør [OK].

– For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].

Betingelserne er sat for afsendelse af besked om maskinens status via 

e-mail.
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4.25 Indstilling af samlet tællerrapport

Du kan angive interval og destination for meddelelse om samlet 

tællerrapport.

Indstillingerne kan angives fra skærmen for Indstilling af samlet 

tællerrapport, som er beskrevet nedenfor.

Punkt Beskrivelse

Angiv oversigt Angiv perioden for meddelelse om samlet tæller. Der kan 

angives to meddelelsesoversigter. For detaljer om angivel-
se af indstilling, se “Angiv oversigt” på side 4-134.

Angiv meddelelses adresser Specificer e-mail-adressen for meddelelsesdestinationen. 

Oversigten kan også specificeres per adresse. For detaljer 
om angivelse af indstilling, se “Indstilling af besked-adres-

se” på side 4-136.

Device Nickname Angiv modelnavnet, der er inkluderet i rapport e-mailen. 
Brug det tastatur, der vises i berøringspanelet til at skrive 

modelnavnet (op til 20 karakterer).

Knappen [Send nu] Berøres for at sende det aktuelle samlede tællertal til rap-
portdestinationen.
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Sådan angives indstillinger af samlet tællerrapport

1 I administratorindstillingsskærmbilledet berøres [5 

Netværksindstilling].

2 I netværksindstillingsskærmbilledet berøres [9 Detalje-indstilling].

3 I detaljeindstillingsskærmbilledet berøres [4 Indstilling af samlet 

tællerrapport].

Skærmbilledet for Indstilling af samlet tællerrapport vises.

4 Angiv de ønskede indstillinger.

5 Berør [Luk].

2
Bemærk 

For at få vist skærmbilledet for Administratorindstilling henvises til 

“Sådan vises administratorindstillingsskærmbilledet” på side 4-10.

2
Bemærk 

For at forlade indstilling af hjælpefunktion berøres [Afslut] på 
underskærmbilledet, eller tryk på [Funk./Tæller]-knappen. Ellers kan du 

annullere hjælpefunktionen ved at berøre [Luk] på hvert skærmbillede, 

indtil skærmbilledet for kopi-, fax-, scan- eller boksfunktion vises.
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Angiv oversigt

Du kan angive oversigt for afsendelse af samlet tællertal. Et eksempel til 

angivelse af "Oversigt 1" beskrives nedenfor.

Indstillingerne, der kan angives, bliver beskrevet nedenfor.

Når "Dag" bliver specificeret som intervalperiode

Når "Uge" bliver specificeret som intervalperiode

Punkt Beskrivelse

Interval i dag(e) Indtast dagene hver måned for afsendelse af oversigt. For 
at ændre værdien trykkes på [C] (Ryd)-knappen, og brug 

derefter det numeriske tastatur til at skrive værdien (mellem 

1 og 31).

Punkt Beskrivelse

Interval i uge(r) Indtast ugeintervallerne for afsendelse af oversigt. For at 

ændre værdien trykkes på [C] (Ryd)-knappen, og brug der-

efter det numeriske tastatur til at skrive værdien (mellem 1 

og 6).

Ugedag Vælg ugedagen for afsendelse af oversigten.
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Når "Måned" bliver specificeret som intervalperiode

Punkt Beskrivelse

Interval i måned(er) Indtast månedsintervallerne for afsendelse af oversigt. For 
at ændre værdien, berøres [Input], tryk på [C] (Ryd)-knap-

pen, og brug derefter tastaturet til at skrive værdien (mel-

lem 1 og 6).

Dato i måneden Indtast månedens dato for afsendelse af oversigt. For at 

ændre værdien, berøres [Input], tryk på [C] (Ryd)-knappen, 

og brug derefter tastaturet til at skrive værdien (mellem 1 
og 31).
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Sådan angives indstillinger for meddelelsens adresse

1 I skærmbilledet for Indstilling af samlet tællerrapport, berøres 

[Oversigt1].

Skærmbilledet for Oversigt 1 vises.

2 Angiv intervalperiode.

3 Berør [OK].

Skærmbilledet for Indstilling af samlet tællerrapport vises igen.

2
Bemærk 

For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].

Indstilling af besked-adresse

Du kan angive e-mail-adresserne, der skal modtage meddelelsen om samlet 

tællertal. Du kan angive op til tre adresser. Et eksempel til angivelse af 

"Adresse 1" beskrives nedenfor.

1 I skærmbilledet for Indstilling af samlet tællerrapport, berøres 

[Adresse 1].

Skærmbilledet for adresse 1 vises.

2 Berør [Rediger e-mailadresse], og brug derefter tastaturet, der kommer 

frem, til at indtaste e-mail-adressen (op til 255 karakterer).

3 Berør [OK].

4 Berør [Angiv oversigt].

Skærmbilledet Angiv oversigt vises.
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5 Vælg, om du ønsker at bruge denne oversigt til at sende til denne 

adresse.

6 Berør [OK], og derefter [OK] på den næste skærm, der vises.

Skærmbilledet for Indstilling af samlet tællerrapport vises igen.

2
Bemærk 

For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].
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4.26 PING-bekræftelse

Indstillinger for kontrol af TCP/IP-netværk, der bruger PING, kan angives.

PING-bekræftelsesparametre

PING-bekræftelsesparametrene er som følger:

Punkt Beskrivelse

PING TX-adresse Sætter værtsadressen på den enhed, der skal ping'es.

For detaljer om angivelse af indstillinger, se “PING 

TX-adresse” på side 4-140.

Kontroller forbindelse Sender en ping for at kontrollere forbindelsen.
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Sådan angives PING-bekræftelsesindstillinger

1 I administratorindstillingsskærmbilledet berøres [5 

Netværksindstilling]. (Se side 4-10 for yderligere oplysninger.)

2 I netværksindstillingsskærmbilledet berøres [9 Detalje-indstilling].

3 I detailindstillingsskærmbilledet berøres [5 PING-bekræftelse].

Skærmbilledet for PING-bekræftelse vises.

4 Angiv de ønskede indstillinger.

5 Berør [Luk].

2
Bemærk 

For at forlade angivelse af hjælpefunktioner berøres [Afslut] på 

underskærmbilledet. Ellers kan du annullere hjælpefunktionen ved at 

berøre [Luk] på hvert skærmbillede, indtil skærmbilledet for kopi-, fax-, 
scan- eller boksfunktion vises.
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PING TX-adresse

Værtsadressen for den enhed, der skal ping'es, kan angives.

1 På skærmbilledet PING-bekræftelse berøres [Værtsadresse].

Skærmbilledet for værtsadresse vises.

2 Berør [Indtast IP-adresse] eller [Indtast værtsadresse].

– For at angive værtsadressen med IP-adressen berøres 

[Indtast IP-adresse].

– For at angive værtsadressen med værtsnavnet berøres [Indtast 

værtsadresse].

– Hvis der vælges [Indtast værtsadresse], skal du kontrollere, at 

DNS-indstillingerne er korrekt specificerede, før der foretages et 

valg. For yderligere detaljer, se “TCP/IP-indstillinger” på side 4-60.

3 Indtast værtsadressen (IP-adresse eller værtsadresse (op til 255 

karakterer)).

– For at ændre de værdier, du har indtastet med "Indtast IP-adresse", 

berøres [ ] eller [ ] for at flytte cursoren til det ønskede 

ormråde, berør [Slet], og indtast den nye værdi.

– For at rydde alle værdier trykkes på [C] (Ryd)-knappen.

– Hvis værtsadressen overskrider 81 karakterer berøres [Detaljer] for 

at vise detaljeskærmbilledet for værtsadresse med resten af 

værtsadresserne.

4 Berør [OK].

PING TX-adressen er sat.
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2
Bemærk 

For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].

!
Detalje 

For proceduren med at indtaste karakterer ved hjælp af tastaturet, der 

vises på skærmbilledet, se “Indtastning af tekst” på side 7-6.
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4.27 SLP-indstillinger

Brug af SLP kan være aktiveret eller deaktiveret. Hvis den sættes til "Aktiver", 

kan enheder søges ved hjælp af TWAIN. Hvis den sættes til "Deaktiver", kan 

enheder ikke søges.

Sådan angives SLP-indstillinger

1 I administratorindstillingsskærmbilledet berøres [5 

Netværksindstilling]. (Se side 4-10 for yderligere oplysninger.)

2 I netværksindstillingsskærmbilledet berøres [9 Detalje-indstilling].

3 I detailindstillingsskærmbilledet berøres [6 Indstilling for SLP].

SLP-indstillingsskærmbilledet vises.

4 Berør [Aktiver] eller [Deaktiver].

5 Berør [OK].

Brug af SLP er aktiveret eller deaktiveret.

2
Bemærk 

For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].

For at forlade angivelse af hjælpefunktioner berøres [Afslut] på 

underskærmbilledet. Ellers kan du annullere hjælpefunktionen ved at 
berøre [Luk] på hvert skærmbillede, indtil skærmbilledet for kopi-, fax-, 

scan- eller boksfunktion vises.
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4.28 LPD-indstillinger

Brug af LPD, når der printes kan være aktiveret eller deaktiveret.

Sådan angives LPD-indstillinger

1 I administratorindstillingsskærmbilledet berøres [5 

Netværksindstilling]. (Se side 4-10 for yderligere oplysninger.)

2 I netværksindstillingsskærmbilledet berøres [9 Detalje-indstilling].

3 I detailindstillingsskærmbilledet berøres [7 Indstilling for LPD].

LPD-indstillingsskærmbilledet vises.

4 Berør [Aktiver] eller [Deaktiver].

5 Berør [OK].

Brug af LPD er aktiveret eller deaktiveret.

2
Bemærk 

For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].

For at forlade indstilling af hjælpefunktion berøres [Afslut] på 
underskærmbilledet, eller tryk på [Funk./Tæller]-knappen. Ellers kan du 

annullere hjælpefunktionen ved at berøre [Luk] på hvert skærmbillede, 

indtil skærmbilledet for kopi-, fax-, scan- eller boksfunktion vises.
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4.29 Præfiks/Suffiks-indstillinger

De registrerede karakterer kan tilføjes til den e-mail-adresse, der er angivet 

ved afsendelse af e-mail. Dette gør, at man ikke skal indtaste karakterer, der 

ofte bruges, som f.eks. det samme domænenavn.

Præfiks/Suffiks-parametre

Præfiks/Suffiks-parametrene er som følger:

Punkt Beskrivelse

Indstilling for TIL/FRA E-mail-adresser, der er registreret med "Besked-adresse-
indstilling", et parameter for angivelse af besked om ma-

skinstatus.

Dette parameter sætter om der skal præfiks/suffiks-funkti-
onen skal aktiveres.

Indstilling for præfiks/suffiks Registrerer karakterstrenge, der bruges af præfiks/suffiks-

funktionen. For detaljer om angivelse af indstillinger, se 
“Præfiks/Suffiks-indstillinger” på side 4-144.
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Sådan angives præfiks/suffiks-indstillinger

1 I administratorindstillingsskærmbilledet berøres [5 

Netværksindstilling]. (Se side 4-10 for yderligere oplysninger.)

2 I netværksindstillingsskærmbilledet berøres [9 Detalje-indstilling].

3 I detaljeindstillingsskærmbilledet berøres [8 Indstilling for 

præfiks/suffiks].

Præfiks/Suffiks-indstillingsskærmbilledet vises.

4 Angiv de ønskede indstillinger.

Præfiks/suffiks er sat.

Hvis [TIL] er valgt fortsættes med registrering af præfikser/suffikser.
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2
Bemærk 

For at forlade indstilling af hjælpefunktion berøres [Afslut] på 

underskærmbilledet, eller tryk på [Funk./Tæller]-knappen. Ellers kan du 
annullere hjælpefunktionen ved at berøre [Luk] på hvert skærmbillede, 

indtil skærmbilledet for kopi-, fax-, scan- eller boksfunktion vises.
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Indstilling for præfiks/suffiks

De karakterstrenge, der bruges med præfiks/suffiks-inputfunktion, kan 

registreres.

1 På indstilling for præfiks/suffikssskærmbilledet berøres [2 Indstilling for 

præfiks/suffiks].

Præfiks/Suffiks-indstillingsskærmbilledet vises.

2 Berør [Præfiks].

Præfiks-skærmbilledet vises.

3 Indtast den karakterstreng, der skal bruges som præfiks (op til 20 

karakterer).

– For proceduren til at indtaste karakterer, se “Indtastning af tekst” 

på side 7-6.
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4 Berør [OK].

– For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].

Præfiks er sat.

5 Berør [Suffiks].

Suffiks-skærmbilledet vises.

6 Indtast den karakterstreng, der skal bruges som suffiks (op til 

64 karakterer).

– For proceduren ved at indtaste karakterer, se “Indtastning af tekst” 

på side 7-6.

7 Berør [OK].

– For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].

Siffix er sat.

8 Berør [Luk].

2
Bemærk 

Når [Administrator indstilling] - [System forbindelse] - [Fax 

serverindstilling] er aktiveret, registreres adressen, der skal tilføjes til 

faxnummeret i “01” hos “Nr.”.

Adressen, der skal registreres, findes i betjeningsvejledningen til 

faxserveren.
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4.30 Handling ved ugyldigt certifikat

Når denne maskine skal tilsluttes til en SSL-server som en klient, kan du 

angive, hvad der skal foretages, når gyldighedsperioden for SSL-server 

certifikatet er udløbet.

2
Bemærk 

Funktionerne, der kan angives, bliver beskrevet nedenfor. 
SMTP over SSL

POP over SSL

LDAP over SSL

Punkt Beskrivelse

Fortsæt Jobbet fortsætter, selv om gyldigheden af et servercertifi-
kat er udløbet.

Slet Job Jobbet slettes, når gyldigheden af et servercertifikat er ud-

løbet.
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Sådan specificeres indstillinger for Handling ved ugyldigt certifikat

1 I administratorindstillingsskærmbilledet berøres [5 

Netværksindstilling].

2 I netværksindstillingsskærmbilledet berøres [9 Detalje-indstilling].

3 I skærmbilledet for indstillinger for detaljer berøres [9 Handling ved 

ugyldigt certifikat].

Skærmbilledet for Handling ved ugyldigt certifikat vises.

4 Vælg metoden for jobbehandling, når deaktiveret.

5 Berør [OK].

2
Bemærk 

For at få vist skærmbilledet for Administratorindstilling henvises til 

“Sådan vises administratorindstillingsskærmbilledet” på side 4-10.

2
Bemærk 

For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].

For at forlade indstilling af hjælpefunktion berøres [Afslut] på 

underskærmbilledet, eller tryk på [Funk./Tæller]-knappen. Ellers kan du 
annullere hjælpefunktionen ved at berøre [Luk] på hvert skærmbillede, 

indtil skærmbilledet for kopi-, fax-, scan- eller boksfunktion vises.
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4.31 SNMP-indstillinger

SNMP-indstillinger kan angives.

SNMP-parametre

SNMP-parametrene er som følger:

v1/v2c-indstillingerne, der kan angives, bliver beskrevet nedenfor.

Punkt Beskrivelse

SNMP-indstilling Angiv om der skal bruges SNMP.

SNMP v1/v2c(IP) Vælg, om der skal bruges SNMP v1/v2c (IP).

SNMP v3(IP) Vælg, om der skal bruges SNMP v3 (IP).

SNMP v1(IPX) Vælg, om der skal bruges SNMP v1 (IPX).

UDP Port nummer Angiv UDP-portnummeret. For at ændre værdien trykkes 

på [C] (Ryd)-knappen, og brug derefter det numeriske ta-
statur til at skrive værdien (mellem 1 og 65535).

[v1/v2c-indstil.] Angiv, når du ønsker at vælge v1 eller v2c. For detaljer om 

angivelse af indstilling, se “v1/v2c-indstilling” på 
side 4-153.

[v3-indstil.] Angiv, når v3 er valgt. For detaljer om angivelse af indstillin-

gen, se “v3-indstilling” på side 4-154.

Punkt Beskrivelse

Skrive-indstilling Angiv om skrive-indstilling skal tillades.

Læse fællesnavn Angiv læse-fællesnavnet. Standardindstillingen er "public". 

Brug det tastatur, der vises i berøringspanelet for at skrive 
navnet på read community.

Skrive fællesnavn Angiv skrive-fællesnavnet. Standardindstillingen er "pri-

vat". Brug det tastatur, der vises i berøringspanelet for at 
skrive navnet på write community.
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Sådan angives SNMP-indstillinger

1 I administratorindstillingsskærmbilledet berøres [5 

Netværksindstilling]. (Se side 4-10 for yderligere oplysninger.)

2 I netværksindstillingsskærmbilledet berøres [0 Indstilling for SNMP].

3 Angiv de ønskede indstillinger.

4 Berør [OK].

SNMP er sat.
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v1/v2c-indstilling

1 I skærmbilledet Netværksindstilling berøres [v1/v2c-indstil].

2 Angiv indstillingerne for v1/v2c.

3 Berør [OK].

Skærmen SNMP-indstilling vises igen.
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v3-indstilling

Indstillinger, der kan angives, bliver beskrevet nedenfor.

Skærmbillede 1/3 for SNMP v3-indstilling

Skærmbillede 2/3 for SNMP v3 læse-indstillinger

Skærmbillede 3/3 for SNMP v3 skrive-indstillinger

Punkt Beskrivelse

Kontekstnavn Angiv kontekstnavnet. Brug det tastatur, der vises i berø-

ringspanelet til at skrive kontekstnavnet (op til 63 karakte-

rer).

Discovery-bruger Vælg, om indstilling for Discovery-bruger skal tillades.

Discovery-brugernavn Angiv discovery-brugernavnet. Brug det tastatur, der vises 

i berøringspanelet, til at skrive discovery-brugernavnet (op 
til 32 karakterer).

Punkt Beskrivelse

Læs brugernavn Angiv Læs brugernavnet. Brug det tastatur, der vises i be-
røringspanelet, til at skrive Læs-brugernavnet (op til 

32 karakterer).

Sikkerhedsniveau Vælg godkendelsessikkerhedsniveauet.

Læ bruger password Angiv godkendelsespassword. Brug det tastatur, der vises 

i berøringspanelet, til at skrive hvert password for sikker-

hedsniveauet (op til 32 karakterer).
Hvis "Godk.-password" vælges, indtastes der kun pass-

word i Godk. password.

Hvis "Priv-password" vælges, indtastes begge passwords.

Punkt Beskrivelse

Write User Name Angiv Skriv brugernavnet. Brug det tastatur, der vises i be-

røringspanelet, til at skrive Skriv-brugernavnet (op til 
32 karakterer).

Sikkerhedsniveau Vælg godkendelsessikkerhedsniveauet.

Skriv brugerpassword Angiv godkendelsespassword. Brug det tastatur, der vises 
i berøringspanelet, til at skrive hvert password for sikker-

hedsniveauet (op til 32 karakterer). 

Hvis "Godk.-password" vælges, indtastes der kun pass-
word i Godk. password.

Hvis "Priv-password" vælges, indtastes begge passwords.
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Sådan angives v3 indstillinger

1 I netværksindstillingsskærmbilledet berøres [v3-indstil.].

SNMP-indstillingsskærmbilledet 1/3 vises.

2 Angiv de ønskede indstillinger.

3 Berør [Frem ].

SNMP v3-indstillingsskærmbilledet 2/3 vises.

4 Angiv de ønskede indstillinger.

5 Berør [Frem ].

SNMP v3-indstillingsskærmbilledet 3/3 vises.
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6 Angiv de ønskede indstillinger.

7 Berør [OK].

Skærmen SNMP-indstilling vises igen.

2
Bemærk 

For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].

For at forlade indstilling af hjælpefunktion berøres [Afslut] på 
underskærmbilledet, eller tryk på [Funk./Tæller]-knappen. Ellers kan du 

annullere hjælpefunktionen ved at berøre [Luk] på hvert skærmbillede, 

indtil skærmbilledet for kopi-, fax-, scan- eller boksfunktion vises.

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Angivelse af indstillinger via kontrolpanelet 4

bizhub C250 (Phase3) 4-157

4.32 Velkomst indstilling

Du kan angive velkomst indstilling.

Skærmbillede for velkomst indstilling

Punkt Beskrivelse

Velkomst indstilling Vælg, om du vil tillade velkomst indstilling. Hvis "FRA" væl-
ges under "Indstilling af TCP Socket", kan det være, at nog-

le af programmerne på din computer ikke kan anvendes.

Velkomst navn Angiv navnet, der bruges for velkomstindstillingen. Brug 
det tastatur, der vises i berøringspanelet, til at skrive navnet 

(op til 63 karakterer).
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Sådan angives velkomstindstillinger

1 I administratorindstillingsskærmbilledet berøres [5 

Netværksindstilling].

2 I skærmbillede for netværksindstillinger berøres [Frem ], og derefter 

berøres [1 Velkomst indstilling].

Skærmbilledet for velkomst indstilling vises.

3 Angiv de ønskede indstillinger.

4 Berør [OK].

2
Bemærk 

For at få vist skærmbilledet for Administratorindstilling henvises til 

“Sådan vises administratorindstillingsskærmbilledet” på side 4-10.

2
Bemærk 

For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].

For at forlade indstilling af hjælpefunktion berøres [Afslut] på 
underskærmbilledet, eller tryk på [Funk./Tæller]-knappen. Ellers kan du 

annullere hjælpefunktionen ved at berøre [Luk] på hvert skærmbillede, 

indtil skærmbilledet for kopi-, fax-, scan- eller boksfunktion vises.
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4.33 Indstilling af TCP Socket

Du kan angive indstillinger for TCP Socket. TCP socket anvendes til 

computerprogrammerne og denne maskines dataoverførsel.

Indstillinger, der kan angives, bliver beskrevet nedenfor.

Skærmbillede 1/2 for Indstilling af TCP Socket

Skærmbillede 2/2 for Indstilling af TCP Socket

Punkt Beskrivelse

Indstilling af TCP Socket Vælg, om du vil bruge TCP socket indstilling. Hvis "FRA" 
vælges under "Indstilling af TCP Socket", kan det være, at 

nogle af programmerne på din computer ikke kan anven-

des.

Portnummer Angiv portnummeret, der bruges. For at ændre værdien 

trykkes på [C] (Ryd)-knappen, og brug derefter det numeri-

ske tastatur til at skrive værdien (mellem 1 og 65535).

Punkt Beskrivelse

TCP Socket (ASCII Mode) Vælg om der skal bruges indstilling for TCP Socket (ASCII 

Mode).

Portnummer (ASCII Mode) Angiv det portnummer, der skal bruges med ASCII mode. 

For at ændre værdien trykkes på [C] (Ryd)-knappen, og 

brug derefter det numeriske tastatur til at skrive værdien 
(mellem 1 og 65535).
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Sådan angives indstillingerne for TCP socket

1 I administratorindstillingsskærmbilledet berøres [5 

Netværksindstilling].

2 I skærmbillede for netværksindstillinger berøres [Frem ], og derefter 

berøres [2 TCP socket indstilling].

Skærmbillede 1/2 for TCP socket indstilling vises.

3 Angiv de ønskede indstillinger.

4 Berør [Frem ].

Skærmbillede 2/2 for TCP socket indstilling vises.

5 Angiv de ønskede indstillinger.

6 Berør [OK].
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2
Bemærk 

For at få vist skærmbilledet for Administratorindstilling henvises til 

“Sådan vises administratorindstillingsskærmbilledet” på side 4-10.

2
Bemærk 

For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].

For at forlade indstilling af hjælpefunktion berøres [Afslut] på 

underskærmbilledet, eller tryk på [Funk./Tæller]-knappen. Ellers kan du 

annullere hjælpefunktionen ved at berøre [Luk] på hvert skærmbillede, 
indtil skærmbilledet for kopi-, fax-, scan- eller boksfunktion vises.

Når et certifikat er indstillet til "Tillad" på denne maskine, vises 
skærmbillede for [SSL-indstilling] eller [Portnummer (SSL)]. For at udføre 

SSL-overførsel angives indstillingerne.

For at udføre ekstern serveridentifikation på denne maskine kræves TCP 

socket SSL-indstillinger for at få adgang til denne maskine fra 

programmet, der bruger TCP socket.
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4.34 IS OpenAPI-indstillinger

Angiv om interfacet er åbent eller ej for software med en funktion for 

kommunikation med kopimaskinen. Indstillingerne for "Adgangs-indstilling", 

"Portnr.", "SSL" og "Identifikation" af Åbn API kan ændres.

Adgangsindstilling

Sætter om der skal gives tilladelse til adgang fra andre systemer, der bruger 

Åbn API. (Grundinstilling: Tillad)

1 I administratorindstillingsskærmbilledet berøres [Systemtilslutning]. 

(Se side 4-10 for yderligere oplysninger.)

2 I systemtilslutningsskærmbilledet berøres [1 Indstilling for IS OpenAPI].

3 I IS OpenAPI-indstillingsskærmbilledet berøres [Indstilling for Adgang].

Knapper til valg af indstillinger vises.

4 Berør den ønskede valgknap.

– For at give adgang til brug af Åbn API berøres [Tillad].

– For at forbyde adgang til brug af Åbn API berøres [Forbyd].

Adgang til brug af Åbn API er sat til tilladt eller forbudt.
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Portnr.

Angiv det portnummer andre systemer får adgang til via Åbn API 

(startportnummer: 50001, startportnummer (SSL): 50003).

1 I administratorindstillingsskærmbilledet berøres [Systemtilslutning]. 

(Se side 4-10 for yderligere oplysninger.)

2 I systemtilslutningsskærmbilledet berøres [1 Indstilling for IS OpenAPI].

3 I IS OpenAPI-indstillingsskærmbilledet berøres [Portnr.].

IS OpenAPI Port-indstillingsskærmbilledet vises.

4 Tryk på [C] (Ryd)-knappen for at slette værdien, og brug derefter det 

numeriske tastatur til at skrive værdien (mellem 1 og 65535).

– Hvis værdien er uden for det tilladte område vises en "Input-fejl" på 

skærmbilledet. Skriv en værdi inden for det tilladte område.

5 Berør [OK].

– For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].

Portnummeret, som andre systemer får adgang til via Åbn API, er sat.

2
Bemærk 

Hvis portnummeret for SSL-kommunikation er specificeret, skal 

certifikatet installeres på forhånd fra PageScope Web Connection. For 
yderligere detaljer, se “SSL/TLS” på side 5-120.
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SSL

Angiv om der skal krypteres med SSL-adgang fra andre systemer, der bruger 

Åbn API. (Grundinstilling: OFF)

1 I administratorindstillingsskærmbilledet berøres [Systemtilslutning]. 

(Se side 4-10 for yderligere oplysninger.)

2 I systemtilslutningsskærmbilledet berøres [1 Indstilling for IS OpenAPI].

3 I IS OpenAPI-indstillingsskærmbilledet berøres [SSL].

4 Berør den ønskede knap.

SSL-kryptering er aktiveret eller deaktiveret.

2
Bemærk 

For at bruge SSL skal et certifikat på forhånd være udstedt fra 
PageScope Web Connection. Du kan finde yderligere oplysninger under 

“SSL/TLS” på side 5-120.
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Autentifikation

Angiv om der skal bruges autentifikation for andre systemer, der bruger Åbn 

API. (Grundindstilling: ON)

1 I administratorindstillingsskærmbilledet berøres [Systemtilslutning]. 

(Se side 4-10 for yderligere oplysninger.)

2 I systemtilslutningsskærmbilledet berøres [1 Indstilling for IS OpenAPI].

3 I IS OpenAPI-indstillingsskærmbilledet berøres [Identifikation].

IS OpenAPI Port-indstillingsskærmbilledet vises.

4 Berør den ønskede knap under "Identifikation".

– Hvis "TIL" er valgt, fortsættes til trin 5 og indtast loginnavn og 

adgangskode.

– Hvis "FRA" er valgt, fortsættes til trin 9.

5 Berør [Logonnavn].
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6 Indtast loginnavn (op til 8 karakterer), og berør derefter [OK].

Loginnavn er sat.

7 Berør [Password].

8 Indtast adgangskode (op til 8 karakterer), og berør derefter [OK].

Brugeradgangskode er sat.

9 Berør [OK].

Autentifikationsfunktionen, når Åbn API bruges, er sat.

2
Bemærk 

For at annullere ændringer til indstillingen berøres [Annuller].

!
Detalje 

For proceduren ved at indtaste karakterer, se “Indtastning af tekst” på 

side 7-6.
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4.35 Ekstern serveridentifikation

Hvis der udføres brugeridentifikation ved brug af en ekstern server, kræves 

der flere indstillinger, afhængig af servertypen, der anvendes. Angiv 

indstillingerne ved at bruge følgende fremgangsmåde som reference.

Du kan angive indstillingerne for ekstern serveridentifikation i 

overensstemmelse med netværksomgivelserne, der skal anvendes.

2
Bemærk 

I fremtiden kan styresystemerne blive opdaterede, eller der kan udgives 

nye styresystemer. For detaljer henvises til vejledningen for 

styresystemet.

Punkt Beskrivelse (reference)

Active Directory Angives, når der bruges Windows 2000 Server, 2003 Ser-
ver.

NTLM v1 eller NTLM v2 Angives, når der bruges Windows NT 4.0 Server. NTLM v2 

er tilgængelig fra Windows NT 4.0 (Service Pack 4).

NDS Angives, når der bruges NetWare 5.1 eller NetWare 6.0.
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Brug af Active Directory

Før angivelse af indstillingerne, skal du have de nedenfor omtalte oplysninger 

klar.

- Administratorpassword (obligatorisk)

- MFP IP-adresse (obligatorisk)

- Subnet mask (obligatorisk)

- Default gateway

- Prioritets DNS-serveradresse (obligatorisk)

- Erstatning 1 DNS-serveradresse

- Erstatning 2 DNS-serveradresse

- DNS standard domænenavn

- DNS-værtsnavn

- Active Directory standard domænenavn (obligatorisk)

- NTP-serveradresse (Tidsjustering)

- Liste over brugere for godkendelse (obligatorisk)

!
Detalje 

Når "Active Directory" er valgt under "Ekstern serveridentifikation", 

angives et password med én karakter eller mere. Hvis der ikke er angivet 
noget password, vil identifikationen mislykkes.

Brug ikke "”" og "+" i passwordet for ekstern server. For detaljer om 
funktionsbetingelser for en ekstern server kontaktes 

netværksadministratoren.

Hvis "Passwordregler" er aktiverede, kan der ikke registreres et 

password på mindre end 8 tegn. For yderligere oplysninger om 

passwordregler henvises til betjeningsvejledningen [Kopiering].

For at udføre brugeridentifikation ved brug af en ekstern server berøres 

[TIL (Ekstern server)], og derefter specificeres servertypen. Der kan 
registreres op til 20 servere i "Active Directory".

Når "Active Directory" er specificeret, vises [Domænenavn] i 
skærmbilledet for brugeridentifikation, og du kan logge ind ved at vælge 

en server blandt dem, der er registrerede i "Active Directory".
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Sådan angives indstillinger for Ekstern serveridentifikation

1 Skærmen til administratorindstilling vises.

2 I skærmbillede 2/5 for indstilling af TCP/IP fra 

netværksindstillingsskærmen, angives følgende indstillinger.

– IP-adresse

– Undernetmaske

– Standard gateway

3 I skærmbillede 3/5 for indstilling af TCP/IP fra 

netværksindstillingsskærmen, angives følgende indstillinger. Angiv 

DNS-serveren der er tilsluttet til "Active Directory".

– Prioritet f. DNS-server

– Erstatning 1 f. DNS-server

– Erstatning 2 f. DNS-server
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4 I skærmbillede 4/5 for indstilling af TCP/IP fra netværksindstillings-

skærmen, angives følgende indstillinger.

– DNS standard domænenavn

5 I skærmbillede 5/5 for indstilling af TCP/IP fra 

netværksindstillingsskærmen, angives følgende indstillinger efter 

behov.

– Dynamisk DNS

– Værtsnavn
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6 I [Administratorindstilling] — [Brugeridentifikation/Kontostyring] — 

[Generelle indstil.], angives følgende indstillinger.

– Angiv "TIL (Ekstern server)" i Brugeridentifikation.

– Angiv "Active Directory" i Ekstern servertype.

– Angiv domænenavn og standardindstilling. 

– For "Active Directory", vælges domænenavnet blandt flere navne.
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7 I [Administratorindstilling] — [1 Systemindstilling] — [3 Dato/Tid-

indstilling], angives følgende indstillinger.

– Angiv aktuel tid og tidszone.

2
Bemærk 

For at få vist skærmbilledet for Administratorindstilling henvises til 
“Sådan vises administratorindstillingsskærmbilledet” på side 4-10.

For fremgangsmåde med hensyn til TCP/IP-indstillinger henvises til 
“TCP/IP-indstillinger” på side 4-60.

For fremgangsmåde for indstilling af Brugeridentifikation og Kontostyring 
henvises til betjeningsvejledningen [Kopiering].

For fremgangsmåde for indstilling af dato og tid henvises til 
betjeningsvejledningen [Kopiering].

2
Bemærk 

Hvis der specificeres indstillinger for NTP-serveren (tidsjustering), kan 
den nøjagtige tid indstilles på denne maskine over et netværk. For 

yderligere detaljer, se “Tidsjusteringsindstillinger” på side 4-125.
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Brug af Novell NDS

Før angivelse af indstillingerne, skal du have de nedenfor omtalte oplysninger 

klar. Indstillingerne kan angives med Novell NDS Netware Server 4.0 eller 

nyere.

- Administratorpassword (obligatorisk)

- Standard NDS-trænavn (obligatorisk)

- Standard NDS-kontekstnavn (obligatorisk)

- Liste over brugere for godkendelse (obligatorisk)

!
Detalje 

Brug ikke "”" og "+" i passwordet for ekstern server. For detaljer om 

funktionsbetingelser for en ekstern server kontaktes 

netværksadministratoren.

Hvis "Passwordregler" er aktiverede, kan der ikke registreres et 

password på mindre end 8 tegn. For yderligere oplysninger om 
passwordregler henvises til betjeningsvejledningen [Kopiering].
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Sådan angives indstillinger for brug af Novell NDS

1 Skærmen til administratorindstilling vises.

2 I [Administratorindstilling] — [Brugeridentifikation/Kontostyring] — 

[Generelle indstil.], angives følgende indstillinger.

– Angiv "TIL (Ekstern server)" i Brugeridentifikation.

– Angiv "NDS" i ekstern servertype.
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– Indtast NDS servertrænavn og kontekstnavn.

2
Bemærk 

For at få vist skærmbilledet for Administratorindstilling henvises til 
“Sådan vises administratorindstillingsskærmbilledet” på side 4-10.

For fremgangsmåde for indstilling af Brugeridentifikation og Kontostyring 
henvises til betjeningsvejledningen [Kopiering].

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



4 Angivelse af indstillinger via kontrolpanelet

4-176 bizhub C250 (Phase3)

Brug af NTLM v1/NTLM v2

Før angivelse af indstillingerne, skal du have de nedenfor omtalte oplysninger 

klar.

- Administratorpassword (obligatorisk)

- Standard domænenavn (obligatorisk)

- Liste over brugere for godkendelse (obligatorisk)

!
Detalje 

Brug ikke "”" og "+" i passwordet for ekstern server. For detaljer om 

funktionsbetingelser for en ekstern server kontaktes 
netværksadministratoren.

Hvis "Passwordregler" er aktiverede, kan der ikke registreres et 
password på mindre end 8 tegn. For yderligere oplysninger om 

passwordregler henvises til betjeningsvejledningen [Kopiering].
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Sådan angives indstillingerne for brug af NTLM v1/NTLM v2

1 Skærmen til administratorindstilling vises.

2 I [Administratorindstilling] — [Brugeridentifikation/Kontostyring] — 

[Generelle indstil.], angives følgende indstillinger.

– Angiv "TIL (Ekstern server)" i Brugeridentifikation.

– Angiv "NTLM v1" eller "NTLM v2" i ekstern servertype.
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– Indtast standard domænenavnet.

2
Bemærk 

For at få vist skærmbilledet for Administratorindstilling henvises til 
“Sådan vises administratorindstillingsskærmbilledet” på side 4-10.

For fremgangsmåde for indstilling af Brugeridentifikation og Kontostyring 
henvises til betjeningsvejledningen [Kopiering].

2
Bemærk 

NTLM v2 er tilgængelig fra Windows NT 4.0 (Service Pack 4).
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5 Angivelse af indstillinger ved hjælp af 

PageScope Web Connection

5.1 Punkter der kan angives ved hjælp af PageScope Web 
Connection

PageScope Web Connection er et hjælpeprogram til enhedsstyring, der 

understøttes af den HTTP-server, der er indbygget i enheden. Ved at bruge 

en web-browser på en computer, der er tilsluttet til netværket, kan 

maskinindstillinger angives fra Page Scope Web Connection.

Når der ændres indstillinger, kan funktioner som indskrivning af tekst lettere 

udføres fra din computer.

Følgende netværks- og scannings-funktionsindstillinger kan angives.

Brugerfunktion

Følgende indstillinger kan angives af alle brugere.

Punkt Beskrivelse

Fanen System User Authentication - 

User Password 

Change

Indstillingen kan angives, når du er logget ind 

med brugerautentifikation. Password for aktuelt 

indlogget bruger kan ændres.

User Authentication - 

User Information

Brugeroplysningerne kan vises, når du er logget 

ind med brugerautentifikation. Informationen for 

aktuelt indlogget bruger kan tjekkes.

Account Track Infor-

mation

Oplysninger for en registreret konto kan tjekkes.

Fanen Scan Address Book Registrerer forkortede destinationer i adresse-
bogen.

Group Registrerer mange destinationer som en enkelt 

destination.

Program Registrerer scanningsindstillinger i tillæg til de-

stinationer.

Temporary One-
Touch

Registrerer midlertidige destinationer.

Subject Vælger eller ændrer det emne, der bruges af e-

mail-funktionen.

Text Vælger eller ændrer hovedteksten, der bruges af 

e-mail-funktionen.
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Administratorfunktion

Følgende mere avancerede indstillinger kan angives af administrator.

Punkt Beskrivelse

Fanen System Network TWAIN Sætter tidslås på kontrolpanelet, når der bruges 

TWAIN-scanningsfunktioner fra computeren.

User Authentication 

— User Registration

Tilføjer og registrerer nye brugere.

User Authentication 
— Default Function 

Permission

Specificerer om funktioner, der kan betjenes af 
en registreret bruger, er tilladte.

Account Track Infor-
mation

Tilføjer og registrerer nye konti.

Fanen Scan Prefix/Suffix Registrerer præfix og suffix, der er angivet som 

destinationsinformation, når der afsendes e-
mail.

Import/Export Importerer eller eksporterer adressebogsdata.

Other Sætter adgangsrestriktioner på adressebogen.

Fanen Network TCP/IP Setting Angiver TCP/IP-indstillinger.

IP Filtering Sætter IP-adressefilterfunktion.

NetWare Setting Angiver NetWare-indstillinger.

NetWare Status Bruges til kontrol af NetWare-status.

IPP Setting Angiover IPP-printindstillinger.

FTP Setting — TX Angiver klientindstillinger, som f.eks. FTP-pro-
xyserver.

FTP Setting — Ser-

ver

Angiver FTP-serverindstillinger.

SNMP Setting Angiver SNMP-indstillinger.

SMB Setting — 

WINS Setting

Specificerer WINS-indstillinger.

SMB Setting — 

Client Setting

Angiver indstillinger for klient, såsom den ser-

ver, der anvendes.

SMB Setting — 
Print Setting

Angiver SMB-printindstillinger.

Apple Talk Setting Angiver AppleTalk-indstillinger.

Bonjour Setting Specificerer Bonjour-indstillinger.

LDAP Setting Angiver indstillinger til tilslutning til LDAP server.

LDAP Server Regi-

stration

Registrerer LDAP-serveren for udførsel af søg-

ninger.

Email Setting — 

E-Mail RX (SMTP)

Specificerer e-mail-autentifikationsindstillinger.

E-Mail Setting — 
E-Mail TX (SMTP)

Angiver indstillinger for afsendelse af e-mail.
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E-Mail Setting – I-Fax 

Custom

Indstilling Definerer indstillingerne, når 

funktionen internetfax anvendes. Yderligere de-

taljer findes i betjeningsvejledningen [Fax].

Netværksfax indstil-

ling

Definerer indstillingerne, når funktionen internet-

fax anvendes. Yderligere detaljer findes i betje-

ningsvejledningen [Fax].

SSL/TLS Angiver SSL/TLS-indstillinger. Proceduren om 

oprettelse af certifikater er også forklaret.

SSL/TLS — 
Processing Method

Specificerer jobbehandlingsmetoden, når SSL 
certifikat er deaktiveret.

Authentication — 

User Authenticati-
on/Account Track

Specificerer indstillinger for brugerautentifikati-

on og kontostyring.

Authentication — 

Auto Logout

Specificerer auto-logout-tidspunkt for admini-

stratorfunktionen og brugerfunktionen.

Authentication — 

User Authenticati-

on/Account Track 
Authentication — 

Auto Logout

Sætter OpenAPI.

OpenAPI Setting

TCP Socket Setting Specificerer indstillinger af TCP Socket.

Punkt Beskrivelse
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5.2 Brug af PageScope Web Connection

Driftsmiljø

!
Detalje 

PageScope Web Connection er et hjælpeprogram til enhedsstyring, der 
understøttes af HTTP-serveren, der er indbygget i enheden. 

Ved hjælp af en webbrowser på en computer, der er tilsluttet til 

netværket, kan maskinindstillinger angives fra PageScope Web 
Connection.

Yderligere detaljer om displayformater i “Sådan logges på og af” på 
side 5-11.

Punkt Driftsmiljø

Netværk Ethernet (TCP/IP)

Computerprogrammer Kompatible webbrowsere:

Microsoft Internet Explorer Ver.6 eller senere anbefales (*)

(JavaScript aktiveret og Cookie aktiveret),
Netscape Navigator ver. 7.02 eller højere

(JavaScript aktiveret og cookie-aktiveret)

Macromedia® Flash® (plug-in version 7.0 eller senere nødven-
dig, hvis “Flash” er valgt som displayformat)

(*) Hvis Internet Explorer Ver. 5.X anvendes, skal 

Microsoft XML parser MSXML3.X være installeret.
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Adgang til PageScope Web Connection

PageScope Web Connection kan åbnes direkte fra en webbrowser.

1 Start af webbrowseren.

2 I adressebjælken skrives maskinens IP-adresse, og derefter trykkes på 

[Enter]-knappen.

!
Detalje 

Nedenunder er URL efter SSL/TLS er aktiveret.

https://<maskinens IP_addresse_>/Omdirigeret til "https://" selv om 
"http://" er angivet.

2
Bemærk 

Hvis brugerautentifikation er aktiveret, vises en side til indtastning af 
brugernavn og adgangskode, før du kan betjene maskinen.
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Sidestruktur

Den side, der vises umiddelbart efter start af PageScope Web Connection, 

er brugerfunktionssiden.

Konfigurationen af siden PageScope Web Connection vises nedenfor.

1

2

3

11

5 6

10 8

12

4

7

9
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!
Detalje 

For hver login-metode henvises til “Sådan logges på og af” på side 5-11.

Nr. Punkt Beskrivelse

1 KONICA MINOLTA-logo Klik på logoet for at gå til Konica Minolta-hjemmesiden på 

følgende URL. 
http://konicaminolta.com/

2 PageScope Web Connec-

tion-logo

Klik på logoet for PageScope Web Connection for at få 

vist versionsoplysninger.

3 Login-tilstand Viser aktuel login-tilstand (offentlig, registreret bruger, 

administrator). Viser aktuel login-tilstand (offentlig, regi-

streret bruger, kontonavn, administrator, bakkeadmini-
strator).

4 [Logout]-knap Klik for at logge ud den aktuelle funktion.

5 Statusvisning Status på maskinens printerafsnit og scannerafsnit vises 
ved hjælp af ikoner.

6 Visning af meddelelser Hvis der er opstået en fejl på maskinen, vises status for 

problemet/fejlen og andre oplysninger om fejlen.

7 Hjælp Siden, der er angivet i "Online-URL-manual", vises.

For detaljer, se betjeningsvejledningen [Udskrivnings-

funktioner].

8 Refresh-knap Klik for at aktualisere den viste side.

9 Enhedsnavn Navnet på den enhed, der i øjeblikket er adgang til, vises.

10 Faner Vælg kategori for den side, der skal vises. Følgende faner 
vises i brugerfunktion.

• System

• Job
• User Box

• Print

• Scan

11 Menuer Her vises oplysninger om og indstillinger for den valgte 

fane. Den viste menu varierer, alt afhængig af den fane, 

der er valgt.

12 Oplysninger og indstillin-

ger

Der vises oplysninger om det menupunkt, der er valgt i 

menuen.
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Webbrowsercache

Den nyeste information vises måske ikke på PageScope Web Connection-

siderne, da ældre versioner af siderne er gemt i cache til webbrowseren. Der 

kan endvidere opstå følgende problemer, når cache bruges.

Når der bruges PageScope Web Connection, skal cache til webbrowseren 

deaktiveres.

!
Detalje 

Hvis hjælpeprogrammet bruges med aktiveret cache, og 

administratorfunktione blev udsat for timeout, kan de ske, at timeout-

siden kommer frem, selv efter fornyet adgang til hjælpeprogrammet. Da 
maskinens kontrolpanel forbliver låst og dermed ikke kan bruges, skal 

maskinen genstartes. Deaktiver cahche for at undgå dette problem.

2
Bemærk 

Menuer og kommandoer kan variere alt afhængig af 

webbrowserversionen. For detaljer se under hjælp til webbrowseren.

Internet Explorer

1 Under "Tools"-menuen klikkes på "Internet Options".

2 På den generelle fane klikkes på [Settings] under "Temporary Internet 

files".

3 Vælg "Every visit to the page", og klik derefter på [OK].

For Netscape Navigator

1 På "Edit"-menuen klikkes på "Preferences".

2 I "Category"-boksen klikkes på "Advanced" og derefter på "Cache".

3 Under "Compare the page in the cache to the page on the network" 

vælges "Every time I view the page".
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5.3 Sådan logges på og af

Når der er adgang til PageScope Web Connection, vises siden for en 

offentlig bruger. For at kunne logge på som registreret bruger eller 

administrator, når der udføres brugerautentifikation, er det nødvendigt først 

at logge af og derefter logge på igen.

Logge af

2
Bemærk 

Når der er logget på, opstår en timeout, og du bliver automatisk logget 

af, hvis der ikke udføres nogen betjening i en angiven periode.

Der kan angives timeout tidsrum for Brugerfunktion og 

Administratorfunktion på den side, der vises, når man klikker på 
"Authentication (Network Tab)", og derefter "Auto Logout" i 

Administratorfunktionen.
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Sådan logges af

1 Klik på [Logout] i øverste venstre hjørne af skærmen.
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Brugeren logges af, og Loginsiden vises.
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Logge på til brugertilstand (offentlig bruger)

Der findes to fremgangsmåder til at logge på i brugerfunktion: en for 

registreret bruger, og en for offentlig bruger. Hvis der ikke udføres 

brugerautentifikation, logges på som offentlig bruger.

1 Vælg "Public User" på Loginsiden.

– Hvis det er nødvendigt, skal man vælge sprog og display-format.
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2 Klik på [Login].

Brugerfunktionssiden vises.

2
Bemærk 

Hvis “Flash” er valgt som displayformat, vises følgende ved brug af 

Flash-egenskaben. Flash Player er nødvendig ved brug af Flash-
egenskaben.

Statusikoner og meldinger

Sidedisplay, når “Input Tray” er valgt i menuen nedenfor “Device 
Information” i fanebladet System.

Sidedisplay i fanebladet Job.

Hvis man anvender skærmlæsende software, anbefaler vi "HTML” som 

displayformat.

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



5 Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection

5-16 bizhub C250 (Phase3)

Pålogning til brugerfunktion (registreret bruger/bakkeadministrator)

Der findes to fremgangsmåder til at logge på i brugerfunktion: en for 

registreret bruger, og en for offentlig bruger. Følgende fremgangsmåde 

beskriver, hvordan man udfører brugerautentifikation og logger på med et 

specifikt brugernavn.

2
Bemærk 

Klik på ikonet til højre for "User Name" feltet, og vælg derefter et 

brugernavn fra listen.

For at logge på som registreret bruger/bakkeadministrator

1 Indtast brugernavn og password på Loginsiden.

– Hvis du vil logge på som bakkeadministrator, skal du skrive 

"boxadmin" i User Name, og i Password skal du skrive den 

adgangskode, der er angivet i "Specificering af indstillinger for 

Bakkeadministrator".

– Hvis det er nødvendigt, skal man vælge sprog og display-format.
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2 Klik på [Login].

Brugerfunktionssiden vises.

2
Bemærk 

Hvis "Spær funktioner v. fejl i ident." i administratortilstand er indstillet til 

"Funktion 2" og en bruger indtaster en ukorrekt adgangskode, det 
angivne antal gange, bliver denne bruger blokeret, og kan ikke mere 

bruge maskinen. Kontakt administratoren for at annullere 

betjeningsbegrænsninger.

Hvis man anvender skærmlæsende software, anbefaler vi "HTML” som 

displayformat.

For specificering af administratorindstillinger henvises til 

betjeningsvejledningen [Bakkehandlinger].
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Logon til administratorfunktion

Log på i Administratorfunktion for at specificere system og 

netværksindstillinger.

2
Bemærk 

Når du er logget på administratorfunktion, er maskinens kontrolpanel låst 
og kan ikke bruges.

Afhængig af maskinstatus kan du muligvis ikke logge på 
administratorfunktion.

Sådan logger du på i administratorfunktion

1 Vælg "Administrator" på Loginsiden.

– Vælg om nødvendigt sprog på rullelisten.
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2 Indtast password for maskinens administrator, og klik derefter på [OK].

Administratorfunktionssiden vises.
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2
Husk 

Hvis "Forbyd funktion ved Aut. Fejl" i Administratorfunktionen er indstillet 

til "Funktion 2", og der indtastes forkert administratorpassword det 
angivne antal gange, vil det ikke længere være muligt at bruge 

administratorfunktionen. For yderligere oplysninger om "Forbyd funktion 

ved Aut. Fejl" parameteren henvises til betjeningsvejledningen 
[Kopiering].

Hvis man anvender skærmlæsende software, anbefaler vi "HTML” som 
displayformat.
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5.4 User Authentication (Brugerfunktion)

Ændring af brugerpassword

Indstillingen kan angives, når du er logget ind med brugerautentifikation. 

Password for aktuelt indlogget bruger kan ændres.

Indstillinger, der kan angives, bliver beskrevet nedenfor.

Sådan ændres brugerpassword

1 På fanen System klikkes på [User Authentication].

2 Indtast de krævede indstillinger.

3 Klik på knappen [Apply].

4 Klik på knappen [OK].

Punkt Beskrivelse

Current Password Indtast nuværende password.

New Password Indtast det nye password (op til 31 karakterer).

Retype New Password Indtast det nye password for at bekræfte.
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Kontrol af brugerregistreringsoplysninger

Brugeroplysningerne kan vises, når du er logget ind med 

brugerautentifikation. Informationen for aktuelt indlogget bruger kan tjekkes.

1 På fanen System klikkes på [User Information].

2 Kontroller detaljerne.
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5.5 Account Track (Brugerfunktion)

Du kan tjekke kontooplysninger, når kontostyringsautentifikation er aktiveret. 

Informationen for aktuelt indlogget konto kan tjekkes.

Sådan tjekkes kontostyringsoplysningerne

1 På fanen System klikkes på [Account Track Information].

2 Tjek oplysningerne.
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5.6 Address Book

Registrering af nye destinationer

Nye destination kan registreres til scanningsfunktioner.

Scannerfanen vises kun, når registrering af brugere er tilladt.

Registrering af nye adressebøger

% Klik på scannerfanen, og klik derefter på "Address Book".

Forkortede destinationer kan ændres eller registreres.

Informationen, der skal indtastes, er følgende:

Når "E-Mail" er valgt

Når "FTP" er valgt

Punkt Beskrivelse

Name Indtast destinationsnavn (op til 24 karakterer).

Index Vælg søgeord til søgning af destinationer.

E-Mail Address Indtast destinationens e-mail-adresse (op til 320 karakterer).

Punkt Beskrivelse

Name Indtast destinationsnavn (op til 24 karakterer).

Index Vælg søgeord til søgning af destinationer.

Host Address Indtast IP-adresse eller værtsnavn på destinationens FTP-ser-

veren (mellem 1 og 63 karakterer). Når værtsnavn indtastes, 
afkrydses boksen "Please check to enter host name.".

File Path Indtastv destinationens filsti. (op til 96 karakterer).

User ID Indtast bruger-ID. (op til 47 karakterer).

Password Indtast adgangskoden. (op til 31 karakterer).

anonymous Vælg, om der skal vælges "ON" eller "OFF".

PASV Mode Vælg, om der skal vælges "ON" eller "OFF".

Proxy Vælg, om der skal vælges "ON" eller "OFF".

Port Number Indtast portnummer (inputområde: 1 til 65535, 

grundværdi: 21)
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Når "SMB" er valgt

Når "User Box" er valgt

Punkt Beskrivelse

Name Indtast destinationsnavn (op til 24 karakterer).

Index Vælg søgeord til søgning af destinationer.

Host Address Indtast IP-adresse eller værtsadressen for destinationscom-
puteren (op til 255 karakterer). Indtast værtsnavnet ved brug 

af store bogstaver. Når værtsnavn indtastes, afkrydses bok-

sen "Please check to enter host name.".

File Path Indtast stien for destinationsfilen ved brug af store bogstaver 

(op til 255 karakterer).

User ID Indtast bruger-ID for destinationscomputeren (op til 127 ka-
rakterer).

Password Indtast adgangskoden, der bruges til at logge på destinations-

computeren (op til 14 karakterer).

Punkt Beskrivelse

Name Indtast destinationsnavn (op til 24 karakterer).

Index Vælg søgeord til søgning af destinationer.

User Box No. Indtast destinationsbakkenummer (indtastningsområde: 1 til 

999999999) 

Klik på , og vælg derefter bakkenummeret fra listen.
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En ændringsside vises, og indstillinger kan ændres. Punkterne er de samme, 

som dem der blev brugt ved registreringen.
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Sådan registreres nye destinationer

1 Klik på [New Registration].

En side til valg af overførselsfunktion vises.

2 Vælg overførselsfunktion, og tryk på [Next].

Registreringssiden vises.

3 Indtast indstillinger, og klik på [Apply].
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Ændring af forkortede destinationer

Klik på  for adressen, du ønsker at ændre.
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Sletning af adressebogen

1 Klik på  for adressen, du ønsker at slette.

En bekræftelsesside vises.

2 For at slette klikkes på knappen [OK].
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5.7 Gruppedestinationer

Klik på scannerfanen, og klik derefter på "Group".

Mange destinationer, der er registreret i listen med forkortede destinationer, 

kan registreres som en gruppe.
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Sådan registreres gruppedestinationer

1 Klik på [New Registration].

Registreringssiden vises.

2 Vælg “Store Scanner”, og klik derefter på [Next]-knappen.

3 Indtast navnet.
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4 Vælg destinationer for hver overførselsfunktion.

– Klik på .

– Vælg de ønskede destinationer, der skal registreres i gruppen fra 

listen over forkortede destinationer, og klik på [Apply].
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5.8 Programregistrering

Klik på scannerfanen, og klik derefter på "Program".

Informationen, der skal indtastes, er følgende:

Når "E-mail: Scan" er valgt

Punkt Beskrivelse

No. Indtast registreringsnummeret.

Name Indtast registreringsnavnet (op til 24 karakterer).

Select from Address 

Book

Klik på , og vælg derefter destinationen fra listen for at få vist one-

touch listerne.

E-Mail Address Indtast destinations e-mail-adressen direkte. (op til 320 karakterer).

Resolution Vælg opløsning.

File Type Vælg filformat.

Scan Setting Vælg enheden for de data, der skal gemmes.

Subject Angiv emnet (Not Specified, 1 til 10). Når "Not Specified" er valgt, bru-

ges standardtitlen. Klik på  for at kontrollere indholdet.

Text Angiv teksten (Not Specified, 1 til 10). Hvis “Not Specified” er valgt, 
anvendes standardteksten. Klik på  for at kontrollere indholdet.

Simplex/Duplex Vælg "1-Sided", "2-Sided", eller "Cover + 2-Sided". 

Original Type Vælg originalkvalitet som f.eks. tekst eller foto.

Color Vælg farvefunktion. Filformaterne, der kan gemmes, kan være be-

grænsede afhængigt af farveindstillingerne. For yderligere detaljer, se 

“Filtype” på side 3-51.

Separate Scan Vælg “ON” eller “OFF”.

Background Removal Juster baggrundsmørke.

Scan Size Vælg originalformatet ("Auto", "Standard Size", "Custom Size").
For "Custom Size" angives horisontale og vertikale scanningsforma-

ter.

File Name Indtast filnavn (op til 30 karakterer).

Original Direction Vælg retning på originaldokumentet.

Bind Vælg indbindingsposition af original.

Special Original Specificer, om der skal angives et blandet originaldokument.

Thick Original Vælg, om tykt originaldokument skal aktiveres.

Book Scanning Vælg, om bogscanning skal aktiveres.

Method Hvis bogscanning er aktiveret, vælges typen for scanningsmetode.

Center Erase Hvis Bog kopi er aktiveret, defineres bredden på midten af det doku-

ment, der skal slettes.

Bind Direction Hvis bogscanning er aktiveret, vælges indbindingsretning.

Erase Angiv bredden af ydergrænsen på dokumentet, der skal slettes.
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Når "FTP: Scan" er valgt

Punkt Beskrivelse

No. Indtast registreringsnummeret.

Name Indtast registreringsnavnet (op til 24 karakterer).

Select from Address 
Book

Klik på , og vælg derefter destinationen fra listen for at få vist one-
touch listerne.

Direct Input Direkte indtastning af destination. Angiv indstillinger for følgende.

Host Address
File Path

User ID

Password
anonymous

PASV Mode

Proxy
Port Number

Når man indtaster værtsnavnet, skal man vælge “Please check to en-

ter host name” afkrydsningsfelt.

Resolution Vælg opløsning.

File Type Vælg filformat.

Scan Setting Vælg enheden for de data, der skal gemmes.

Simplex/Duplex Indtast destinations e-mail-adressen direkte.

Original Type Vælg originalkvalitet som f.eks. tekst eller foto.

Color Vælg farvefunktion. Filformaterne, der kan gemmes, kan være be-
grænsede afhængigt af farveindstillingerne. For yderligere detaljer, se 

“Filtype” på side 3-51.

Separate Scan Vælg “ON” eller “OFF”.

Background Removal Juster baggrundstæthed.

Scan Size Vælg originalformatet ("Auto", "Standard Size", "Custom Size").

For "Custom Size" angives horisontale og vertikale scanningsforma-
ter.

E-Mail Notification Indlæsningsdestinationen for filen kan meddeles til den specificerede 

adresse.

Destination Klik på  for at vælge beskedadressen.

File Name Indtast filnavn (op til 30 karakterer).

Original Direction Vælg retning på originaldokumentet.

Bind Vælg indbindingsposition af original.

Special Original Specificer, om der skal angives et blandet originaldokument.

Thick Original Vælg, om tykt originaldokument skal aktiveres.

Book Scanning Vælg, om bogscanning skal aktiveres.

Method Hvis bogscanning er aktiveret, vælges typen for scanningsmetode.

Center Erase Hvis Bog kopi er aktiveret, defineres bredden på midten af det doku-
ment, der skal slettes.

Bind Direction Hvis bogscanning er aktiveret, vælges indbindingsretning.
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Erase Angiv bredden af ydergrænsen på dokumentet, der skal slettes.

Punkt Beskrivelse
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Når "SMB: Scan" er valgt

Punkt Beskrivelse

No. Indtast registreringsnummeret.

Name Indtast registreringsnavnet (op til 24 karakterer).

Select from Address Book Klik på , og vælg derefter destinationen fra listen for at få 
vist one-touch listerne.

Direct Input Direkte indtastning af destination. Angiv indstillinger for føl-

gende.
Host Address (Indtastes ved brug af store bogstaver.)

File Path (Indtastes ved brug af store bogstaver.)

User ID
Password

Når man indtaster værtsnavnet, skal man vælge “Please 

check to enter host name” afkrydsningsfelt.

Resolution Vælg opløsning.

File Type Vælg filformat.

Scan Setting Vælg enheden for de data, der skal gemmes.

Simplex/Duplex Vælg "1-Sided", "2-Sided", eller "Cover + 2-Sided". 

Original Type Vælg originalkvalitet som f.eks. tekst eller foto.

Color Vælg farvefunktion. Filformaterne, der kan gemmes, kan være 
begrænsede afhængigt af farveindstillingerne. For yderligere 

detaljer, se “File Name” på side 3-76.

Separate Scan Vælg “ON” eller “OFF”.

Background Removal Juster baggrundsmørke.

Scan Size Vælg originalformatet ("Auto", "Standard Size", "Custom 

Size").
For "Custom Size" angives horisontale og vertikale scan-

ningsformater.

E-Mail Notification Indlæsningsdestinationen for filen kan meddeles til den speci-
ficerede adresse.

Destination Klik på  for at vælge beskedadressen.

File Name Indtast filnavn (op til 30 karakterer).

Original Direction Vælg retning på originaldokumentet.

Bind Vælg indbindingsposition af original.

Special Original Specificer, om der skal angives et blandet originaldokument.

Thick Original Vælg, om tykt originaldokument skal aktiveres.

Book Scanning Vælg, om bogscanning skal aktiveres.

Method Hvis bogscanning er aktiveret, vælges typen for scannings-
metode.

Center Erase Hvis Bog kopi er aktiveret, defineres bredden på midten af det 

dokument, der skal slettes.

Bind Direction Hvis bogscanning er aktiveret, vælges indbindingsretning.
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Erase Angiv bredden af ydergrænsen på dokumentet, der skal slet-

tes.

Punkt Beskrivelse

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



5 Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection

5-38 bizhub C250 (Phase3)

Når "User Box: Scan" er valgt

Punkt Beskrivelse

No. Indtast registreringsnummeret.

Name Indtast registreringsnavnet (op til 24 karakterer).

Select from Address Book Indtast destinations e-mail-adressen direkte.

Direct Input Indtast destinationsboksnummeret direkte (inputområde: 1 til 

999999999)

Resolution Vælg opløsning.

File Type Vælg filformat.

Scan Setting Vælg enheden for de data, der skal gemmes.

Simplex/Duplex Vælg "1-Sided", "2-Sided", eller "Cover + 2-Sided". 

Original Type Vælg originalkvalitet som f.eks. tekst eller foto.

Color Vælg farvefunktion. Filformaterne, der kan gemmes, kan være 

begrænsede afhængigt af farveindstillingerne. For yderligere 
detaljer, se “File Name” på side 3-76.

Separate Scan Vælg “ON” eller “OFF”.

Background Removal Juster baggrundsmørke.

Scan Size Vælg originalformatet ("Auto", "Standard Size", "Custom 

Size").

For "Custom Size" angives horisontale og vertikale scan-
ningsformater.

E-Mail Notification Indlæsningsdestinationen for filen kan meddeles til den speci-

ficerede adresse.

Destination Klik på listeknappen for at vælge beskedadresser.

File Name Indtast filnavn (op til 30 karakterer).

Original Direction Vælg retning på originaldokumentet.

Bind Vælg indbindingsposition af original.

Special Original Specificer, om der skal angives et blandet originaldokument.

Thick Original Vælg, om tykt originaldokument skal aktiveres.

Book Scanning Vælg, om bogscanning skal aktiveres.

Method Hvis bogscanning er aktiveret, vælges typen for scannings-

metode.

Center Erase Hvis Bog kopi er aktiveret, defineres bredden på midten af det 

dokument, der skal slettes.

Bind Direction Hvis bogscanning er aktiveret, vælges indbindingsretning.

Erase Angiv bredden af ydergrænsen på dokumentet, der skal slet-

tes.
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Når "Group: Scan" er valgt

Punkt Beskrivelse

No. Indtast registreringsnummeret.

Name Indtast registreringsnavnet (op til 24 karakterer).

Group Klik , og vælg derefter en gruppedestination fra listen, der 
skal vise gruppenummeret.

Resolution Vælg opløsning.

File Type Vælg filformat.

Scan Setting Vælg enheden for de data, der skal gemmes.

Subject Angiv emnet (Not Specified, 1 til 10). Hvis “Not Specified” er 

valgt, anvendes standardtitlen. Klik  for at kontrollere ind-
holdet.

Text Angiv teksten (Not Specified, 1 til 10). Hvis “Not Specified” er 

valgt, anvendes standardteksten. Klik  for at kontrollere ind-
holdet.

Simplex/Duplex Vælg "1-Sided", "2-Sided", eller "Cover + 2-Sided". 

Original Type Vælg originalkvalitet som f.eks. tekst eller foto.

Color Vælg farvefunktion. Filformaterne, der kan gemmes, kan være 

begrænsede afhængigt af farveindstillingerne. For yderligere 

detaljer, se “File Name” på side 3-76.

Separate Scan Vælg "ON" eller "OFF".

Background Removal Juster baggrundsmørke.

Scan Size Vælg originalformatet ("Auto", "Standard Size", "Custom 
Size").

For "Custom Size" angives horisontale og vertikale scan-

ningsformater.

E-Mail Notification Indlæsningsdestinationen for filen kan meddeles til den speci-

ficerede adresse.

Destination Klik på  for at vælge beskedadressen.

File Name Indtast filnavn (op til 30 karakterer).

Original Direction Vælg retning på originaldokumentet.

Bind Vælg indbindingsposition af original.

Special Original Specificer, om der skal angives et blandet originaldokument.

Thick Original Vælg, om tykt originaldokument skal aktiveres.

Book Scanning Vælg, om bogscanning skal aktiveres.

Method Hvis bogscanning er aktiveret, vælges typen for scannings-

metode.

Center Erase Hvis Bog kopi er aktiveret, defineres bredden på midten af det 
dokument, der skal slettes.

Bind Direction Hvis bogscanning er aktiveret, vælges indbindingsretning.
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Erase Angiv bredden af ydergrænsen på dokumentet, der skal slet-

tes.

Punkt Beskrivelse
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Når "No Destination (Store Scanner)" er valgt

Punkt Beskrivelse

No. Indtast registreringsnummeret.

Name Indtast registreringsnavnet (op til 24 karakterer).

Resolution Vælg opløsning.

File Type Vælg filformat.

Scan Setting Vælg enheden for de data, der skal gemmes.

Simplex/Duplex Vælg "1-Sided", "2-Sided", eller "Cover + 2-Sided". 

Original Type Vælg originalkvalitet som f.eks. tekst eller foto.

Color Vælg farvefunktion. Filformaterne, der kan gemmes, kan være 

begrænsede afhængigt af farveindstillingerne. For yderligere 
detaljer, se “File Name” på side 3-76.

Separate Scan Vælg "ON" eller "OFF".

Background Removal Juster baggrundstæthed.

Scan Size Vælg originalformatet (“Auto”, “Standard Size”, “Custom 

Size”).

For “Custom Size”, angives horisontale og vertikale scan-
ningsformater.

E-Mail Notification Indlæsningsdestinationen for filen kan meddeles til den speci-

ficerede adresse.

Destination Klik på  for at vælge beskedadressen.

File Name Indtast filnavn (op til 30 karakterer).

Original Direction Vælg retning på originaldokumentet.

Bind Vælg indbindingsposition af original.

Special Original Specificer, om der skal angives et blandet originaldokument.

Thick Original Vælg, om tykt originaldokument skal aktiveres.

Book Scanning Vælg, om bogscanning skal aktiveres.

Method Hvis bogscanning er aktiveret, vælges typen for scannings-

metode.

Center Erase Hvis Bog kopi er aktiveret, defineres bredden på midten af det 

dokument, der skal slettes.

Bind Direction Hvis bogscanning er aktiveret, vælges indbindingsretning.

Erase Angiv bredden af ydergrænsen på dokumentet, der skal slet-

tes.
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Mange destinationer, der er registreret i listen med forkortede destinationer, 

kan registreres som et program.
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Sådan registreres nye destinationer

1 Klik på [New Registration].

En side til valg af overførselsfunktion vises.

2 Vælg overførselsfunktion, og tryk på [Next].

Registreringssiden vises.
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3 Indtast indstillinger, og klik på [Apply].
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5.9 Midlertidig one-touch-registrering

Klik på scannerfanen, og klik derefter på "Temporary One-Touch".

Midlertidige destinationer kan registreres.
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Sådan registreres midlertidige destinationer

1 Klik på [New Registration].

En side til valg af overførselsfunktion vises.

2 Vælg overførselsfunktion, og tryk på [Next].

Registreringssiden vises.

3 Indtast indstillingerne, og klik på [Apply].

Detaljerne for indstillingerne er de samme for dem som for 

programregistreringer.

For detaljer se “Programregistrering” på side 5-33.

2
Bemærk 

For at specificere en registreret midlertidig destination vælges adressen 
fra [Index List] — [Temporary One-Touch] på denne maskines 

kontrolpanel.
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5.10 Registrering af emne

Klik på scannerfanen, og klik derefter på "Subject".

Der kan registreres op til 10 emner ved afsendelse af e-mail.
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Sådan registreres emnet

Når der sendes e-mail med fast emne

0 Klik på "E-mail Default" for at vælge den.

1 Klik på ved siden af det objekt, der skal registreres eller redigeres.

Registreringssiden vises.

2 Indtast emne, og klik på [Apply].
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5.11 Tekstregistrering

Klik på scannerfanen, og klik derefter på "Text".

Der kan registreres op til 10 tekstmeddelelser ved afsendelse af e-mail.

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



5 Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection

5-50 bizhub C250 (Phase3)

Sådan registreres tekst

Når der sendes e-mail med fast tekstmeddelelse

0 Klik på "E-mail Default" for at vælge den.

1 Klik på ved siden af det objekt, der skal registreres eller redigeres.

Registreringssiden vises.

2 Indtast tekst, og klik på [Apply].
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5.12 Administratorfunktion

I administratorfunktion kan du udføre systemkonfiguration af maskinen. Seks 

faner (System, Job, Box, Print, Scan og Network) er tilgængelige.

Vedrørende proceduren med logon til administratorfunktion, se “Logon til 

administratorfunktion” på side 5-18.

Grundfunktion

1 Klik på den passende fane, og vælg funktion fra menuen til venstre.

2 Sæt de punkter, der vises via direkte indtastning, eller vælg fra 

rullepanellisten.

3 Klik på [Apply] for at anvende indstillingerne.
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5.13 Network TWAIN (Administratorfunktion)

Indstilling af funktionstidslås for TWAIN

Maskinens tidslås for kontrolpanelet under scanning (excl. PUSH scan) kan 

angives. Indtast tidslås inden for området 30 til 300 sekunder.

% Indtast tid, og klik på [Apply].
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5.14 User Authentication (Administratorfunktion)

Brugerregistrering

Du kan angive indstillingen, når der udføres brugerautentifikation. Registrer 

brugerne, der kan logge ind.

Indstillingerne, der kan angives, bliver beskrevet nedenfor.

Punkt Beskrivelse

No. Indtast brugerregistreringsnummeret.

User Name Indtast brugernavn.

E-Mail Address Indtast bruger e-mail-adressen.

User Password Indtast brugerpassword.

Retype User Password Indtast det nye password for at bekræfte.

Account Name Når der udføres kontostyring, vælges navnet på kontoen. Klik 

på , og vælg navnet fra listen.

Function Permission Specificer om de nedenfor beskrevne funktioner er tilladte.
Copy

Scan

Fax
Print

User Box

Print Scan/Fax from Box

Output Permission (Print) Specificer om output af de nedenfor beskrevne dokumenter er 

tilladt.

Color
Black

Output Permission (Transmissi-

on)

Specificer om overførsel af farvedokumenter er tilladt.

Max. Allowance Set (Total Allo-

wance)

Specificer om begrænsning i antallet af ark til kopiering og ud-

skrivning skal aktiveres. Hvis "Enable" specificeres, indtastes 

maksimumsværdien (mellem 1 og 9999999).

Max. Allowance Set (Individual 

Allowance)

Specificer, om du vil aktivere begrænsning af antal ark brugt 

til farve og sort/hvid kopiering og udskrivning. Hvis "Enable" 

specificeres, indtastes maksimumsværdien (mellem 1 og 
9999999).
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Sådan registreres en bruger

1 På fanen System klikkes på [User Authentication].

2 Klik på knappen [New Registration].
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3 Specificer de krævede indstillinger.

4 Klik på knappen [Apply].

5 Klik på knappen [OK].
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Kontrol eller ændring af de registrerede brugeroplysninger

Du kan kontrollere eller ændre de registrerede brugeroplysninger. Følgende 

indstillinger kan specificeres.

Punkt Beskrivelse

No. Viser brugerregistreringsnummeret.

User Name Indtast brugernavn.

E-Mail Address Indtast bruger e-mail-adressen.

Change User Password Vælges, når brugerpassword ændres.

User Password Indtast brugerpassword.

Retype User Password Indtast det nye password for at bekræfte.

Account Name Når der udføres kontostyring, vælges navnet på kontoen. Klik 
på , og vælg navnet fra listen.

Function Permission Specificer om de nedenfor beskrevne funktioner er tilladte.

Copy
Scan

Fax

Print
User Box

Print Scan/Fax from Box

Output Permission (Print) Specificer om output af de nedenfor beskrevne dokumenter er 
tilladt.

Color

Black

Output Permission (Transmissi-

on)

Specificer om overførsel af farvedokumenter er tilladt.

Max. Allowance Set (Total Allo-
wance)

Specificer om begrænsning i antallet af ark til kopiering og ud-
skrivning skal aktiveres. Hvis "Enable" specificeres, indtastes 

maksimumsværdien (mellem 1 og 9999999).

Max. Allowance Set (Individual 
Allowance)

Specificer, om du vil aktivere begrænsning af antal ark brugt 
til farve og sort/hvid kopiering og udskrivning. Hvis "Enable" 

specificeres, indtastes maksimumsværdien (mellem 1 og 

9999999).
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Sådan kontrolleres eller ændres de registrerede brugeroplysninger

1 På fanen System klikkes på [User Authentication].

2 Klik på  i brugerlisten for brugeren, som du vil kontrollere.
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3 Kontroller registreringsoplysningerne, og ændr dem om nødvendigt.

4 Klik på knappen [Apply].

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Angivelse af indstillinger ved hjælp af PageScope Web Connection 5

bizhub C250 (Phase3) 5-59

Sådan slettes en registreret bruger

1 På fanen System klikkes på [User Authentication].

2 Klik på  i brugerlisten for brugeren, som du vil slette.
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3 Kontroller meddelelsen, og klik derefter på knappen [OK].
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Standard funktionstilladelse

Du kan specificere tilladelser for betjeningsfunktioner for alle registrerede 

brugere.

Indstillingerne, der kan angives, bliver beskrevet nedenfor.

Punkt Beskrivelse

Copy Specificer, om du vil tillade kopieringsfunktion.

Scan Specificer, om du vil tillade scanningsfunktion.

Print Specificer, om du vil tillade udskrivningsfunktion.

User Box Specificer, om du vil tillade funktion for lagring af brugerbakke 

og funktionen for redigering af brugerbakke.

Print Scan/Fax from Box Specificer om udskrivning af modtagne fax er tilladt.
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Sådan angives standardindstillinger for funktionstilladelse

1 På fanen System klikkes på [User Authentication].

2 Klik på [Default Function Permission].

3 Specificer de krævede indstillinger.

4 Klik på knappen [Apply].

5 Klik på knappen [OK].
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5.15 Account Track Registration (Administratorfunktion)

Kontostyringsregistrering

Du kan specificere indstillingerne, når kontostyringsautentifikation er 

aktiveret. Registrer de konti, der kan logge ind.

Indstillingerne, der kan angives, bliver beskrevet nedenfor.

Punkt Beskrivelse

No. Indtast kontoregistreringsnummeret.

Account Name Indtast kontonavnet (op til 8 karakterer).

Password Indtast kontopassword (op til 8 karakterer).

Retype Password Indtast det nye password for at bekræfte.

Output Permission (Print) Specificer om output af de nedenfor beskrevne dokumenter er 
tilladt.

Color

Black

Output Permission (Transmissi-

on)

Specificer om overførsel af farvedokumenter er tilladt.

Max. Allowance Set (Total Allo-
wance)

Specificer om begrænsning i antallet af ark til kopiering og ud-
skrivning skal aktiveres. Hvis "Enable" specificeres, indtastes 

maksimumsværdien (mellem 1 og 9999999).

Max. Allowance Set (Individual 
Allowance)

Specificer, om du vil aktivere begrænsning af antal ark brugt 
til farve og sort/hvid kopiering og udskrivning. Hvis "Enable" 

specificeres, indtastes maksimumsværdien (mellem 1 og 

9999999).
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Sådan registreres en konto

1 På fanen System klikkes på [Account Track Registration].

2 Klik på knappen [New Registration].
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3 Angiv de ønskede indstillinger.

4 Klik på knappen [Apply].

5 Klik på knappen [OK].
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Kontrol eller ændring af de registrerede kontooplysninger

Indstillingerne, der kan kontrolleres eller ændres, bliver beskrevet nedenfor.

Punkt Beskrivelse

No. Viser kontoregistreringsnummeret.

Account Name Indtast kontonavnet (op til 8 karakterer).

Password is changed. Vælges, når password ændres.

Password Indtast det nye kontopassword (op til 8 karakterer).

Retype Password Indtast det nye password for at bekræfte.

Output Permission (Print) Specificer om output af de nedenfor beskrevne dokumenter er 

tilladt.

Color
Black

Output Permission (Transmissi-

on)

Specificer om overførsel af farvedokumenter er tilladt.

Max. Allowance Set (Total Allo-

wance)

Specificer om begrænsning i antallet af ark til kopiering og ud-

skrivning skal aktiveres. Hvis "Enable" specificeres, indtastes 

maksimumsværdien (mellem 1 og 9999999).

Max. Allowance Set (Individual 

Allowance)

Specificer, om du vil aktivere begrænsning af antal ark brugt 

til farve og sort/hvid kopiering og udskrivning. Hvis "Enable" 

specificeres, indtastes maksimumsværdien (mellem 1 og 
9999999).
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Sådan kontrolleres eller ændres de registrerede kontooplysninger

1 På fanen System klikkes på [User Authentication].

2 Klik på  i kontolisten for kontoen, som du vil kontrollere.
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3 Kontroller registreringsoplysningerne, og ændr dem om nødvendigt.

4 Klik på knappen [Apply].
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Sådan slettes registrerede konti

1 På fanen System klikkes på [User Authentication].

2 Klik på  i kontolisten for kontoen, som du vil slette.

3 Kontroller meddelelsen, og klik derefter på knappen [OK].
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5.16 Program registrering

Når man anvender et program, såsom Højre faxserver, der er registreret hos 

en ekstern server, kan man registrere programmets indstillinger og 

serveradresse. Når man registrerer et program og en server, kan man 

automatisk blive forbundet med den valgte programserver og anvende den.

2
Bemærk 

Et program kan udelukkende registreres, når følgende to kriterier er 

opfyldt.

Der er ikke installeret fax-kit.

Internetfaxen er deaktiveret.
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Registrering af et program

Man kan registrere op til 5 programmer og servere i programregistreringen. 

Man kan definere indstillingerne såsom brugerdefinerede objekter i henhold 

til indholdet i det registrerede program.Følgende skabeloner er  tilgængelige 

i PageScope Web Connection. Forskellige brugerdefinerede objekter er 

fordefineret for hvert program i skabelonerne.

2
Bemærk 

Hvis man ikke bruger en skabelon, defineres detaljerne i de 
brugerdefinerede objekter manuelt.

For Walk Up-fax

For fax med konto

No. Knapnavn Funktionsnavn Tastatur-

type

Standard-

værdi

Option 

indstilling

1 Sender Name (CS) Name ASCII Walkup -

2 FAX Number (CS) PersonalFaxNumber ASCII - -

3 TEL Number (CS) PersonalVoiceNumber ASCII - -

4 Subject Subject ASCII - -

5 Billing Code 1 BillingCode1 ASCII - -

6 Billing Code 2 BillingCode2 ASCII - -

No. Knapnavn Funktionsnavn Tastatur-

type

Standard-

værdi

Option 

indstilling

1 Sender Name (CS) Name ASCII - -

2 User ID ID ASCII Walkup -

3 Password Password ASCII - -

4 Password Auth# Authentication - - None

5 Subject Subject ASCII - -

6 Billing Code 1 BillingCode1 ASCII - -

7 Billing Code 2 BillingCode2 ASCII - -

8 Forside type Forside ASCII - -

9 Stoppes til gennem-

sigt

Stoppes til gennemsigt - - Forkert
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For sikre dokumenter

For certificeret levering

No. Knapnavn Funktionsnavn Tastatur-

type

Standard-

værdi

Option 

indstilling

1 User ID ID ASCII Walkup -

2 Password Password ASCII - -

3 Password Auth# Authentication - - None

4 Subject Subject ASCII - -

5 Billing Code 1 BillingCode1 ASCII - -

6 Billing Code 2 BillingCode2 ASCII - -

7 Forside type Forside ASCII - -

8 Document PW DocumentPassword ASCII - -

9 Delivery Method Delivery - - Secure

No. Knapnavn Funktionsnavn Tastatur-

type

Standard-

værdi

Option 

indstilling

1 User ID ID ASCII Walkup -

2 Password Password ASCII - -

3 Password Auth# Authentication - - None

4 Subject Subject ASCII - -

5 Billing Code 1 BillingCode1 ASCII - -

6 Billing Code 2 BillingCode2 ASCII - -

7 Forside type Forside ASCII - -

8 Document PW DocumentPassword ASCII - -

9 Delivery Method Delivery - - Certified
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Nye registreringsobjekter i program

Når man registrerer et program, beskrives de objekter, der kan indtastes, 

nedenfor.

Indtast nedenfor beskrevne indstillinger for at definere brugerdefinerede 

objekter.

Punkt Beskrivelse

No. Viser programmets registreringsnummer, der er valgt.

Application Name Indtast programmets navn (op til 16 tegn).

Host Address Indtast værtsadressen hos serveren, der er registreret i pro-

grammet (op til 5 tegn).

File Path Indtast programfilens sti (op til 96 tegn).

User ID Indtast user-ID til indlogging hos serveren (op til 47 tegn).

Password Indtast password til indlogging hos serveren (op til 31 tegn).

anonymous Vælg om man ønsker at aktivere anonym.

PASV Mode Vælg om man ønsker at aktivere PASV-funktionen.

Proxy Vælg om man ønsker at aktivere proxy.

Port No. Indtast portnummer (inputområde: 1 til 65535).

Punkt Beskrivelse

Custom Item List Viser de brugerdefinerede objekter, knapnavne samt stan-

dardværdien,hvis en skabelon er valgt.Klik  på det objekt, 

der skal tilføjes eller ændres.
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Man kan definere oplysningerne for hver funktionsknap som beskrevet 

nedenfor.

2
Bemærk 

Antallet af tegn, der kan indtastes i standardværdien, kan variere 

afhængigt af den valgte funktion.

Punkt Beskrivelse

No. Viser antallet af valgte objekter.

Button Name Indtast knappens navn (op til 16 tegn).

Function Name Vælg ID, Name, GeneralFaxNumber, GeneralVoiceNumber, 

PersonalFaxNumber, PersonalVoiceNumber, Password, 

Authentication, Subject, DelaySendDateTime, BillingCode1, 
BillingCode2, CoverSheet, DocumentPassword, Delivery, 

HoldForPreview, eller TimeoutDateTime som funktionsnavn.

Message on Panel Indtast det navn, der skal vises på MFP-panelet (op til 32 
tegn).

Display Method Vælg aktiver, aktiver funktionen (MFP-panel indtastning nød-

vendig) deaktiver eller vis ikke som displaymetode.

Default Value Indtast standardværdien. Hvis standardværdien skal vises, 

vælges “Input string shown as ****”.

Keyboard Type Vælg ASCII som tastaturtype.

Options (When Authentication 

is enabled.)

Vælg Ingen eller Password.

Options (When Delivery is en-
abled.)

Vælg normal, sikre, certificeret og sikre certificeret.

Options (When Hold For Pre-

view is enabled.)

Vælg ja eller nej.

Input Type Vælg Year/Month/Day/Hour/Minute.

Default Vælg Device Time eller Not Specified.
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For at registrere et program.

1 Vælg det program, der skal registreres og klik på [Registration /Edit]-

knappen.

– “Not Registered"vises for programmer, der ikke er registreret.

2 Vælg skabelontypen, og klik derefter på [Next]-knappen.
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3 Definer programindstillingerne, og klik derefter på [Next]-knappen.
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4 Definer indstillingerne for knappen brugerdefinerede objekter.
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5 Klik  for at definere detaljerne for hver funktion. Når indstillingerne 

er defineret, skal man klikke på [Apply]-knappen.

6 Klik på [Apply]-knappen.

7 Klik på [OK]-knappen.
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Objekter, der kan defineres i Rediger program.

Man kan definere indstillingerne for hvert objekt, beskrevet nedenfor i 

Rediger program.

Application Setting

Punkt Beskrivelse

No. Viser programmets registreringsnummer, der er valgt.

Application Name Indtast programmets navn (op til 16 tegn).
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Server Setting

Punkt Beskrivelse

Host Address Indtast værtsadressen hos serveren, der er registreret i pro-
grammet (op til 5 tegn).

File Path Indtast programfilens sti (op til 96 tegn).

User ID Indtast user-ID til indlogging hos serveren (op til 47 tegn).

Password Indtast password til indlogging hos serveren (op til 31 tegn).

anonymous Vælg om man ønsker at aktivere anonym.

PASV Mode Vælg om man ønsker at aktivere PASV-funktionen.

Proxy Vælg om man ønsker at aktivere proxy.

Port No. Indtast portnummer (inputområde: 1 til 65535).
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Custom Setting

Punkt Beskrivelse

Custom Item List Viser de brugerdefinerede objekter, knapnavne samt stan-
dardværdien,hvis en skabelon er valgt.Klik  på det objekt, 

der skal tilføjes eller ændres.
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Scan Setting

Punkt Beskrivelse

Resolution Vælges for at aktivere opløsningsindstillingen og vælg Normal 

eller Fine som opløsning.

File Type Vælges for at aktivere indstillingen af filtypen, og vælg PDF el-

ler TIFF som filtype.
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Notification Setting

Punkt Beskrivelse

Print Notification Vælges for at få en besked ved udprintning.

Port No. Indtast portnummer (inputområde: 1 til 65535).

Queue Name Indtast køens navn (op til 32 tegn).

Notification Event Vælg Error, Success eller Always som beskedens begiven-
hedstype.

E-Mail Address Vælges for at give en e-mail-besked og indtast destinationens 

e-mail-adresse (op til 32 tegn).

Notification Event Vælg Error, Success eller Always som beskedens begiven-

hedstype.

File Name Vælg at give besked om filnavn.

Notification Event Vælg Error, Success eller Always som beskedens begiven-

hedstype.
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For at redigere et registreret program.

1 Vælg det program, der skal redigeres og klik på [Registration/Edit]-

knappen.
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2 Vælg typen på det objekt, der skal redigeres og klik derefter på [Next]-

knappen.

3 Definer indstillingerne.
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4 Klik på [Apply]-knappen.

5 Klik på [OK]-knappen.
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For at slette et registreret program.

1 Vælg det program, der skal slettes og klik på [Delete]-knappen.

2 Kontroller indstillingen, og klik derefter på [OK]-knappen.

Programnavnet ændres til “Not Registered”.
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5.17 Prefix/Suffix

Præfix og suffix, der er angivet som destinationsinformation, når der 

afsendes e-mail, kan registreres. Hvis adressebogsregistrering af brugere er 

deaktiveret, vises menuen til adressebogsregistrering.
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Sådan registreres præfikser og suffikser

1 Klik på ved siden af præfikset/suffikset, der skal registreres eller 

redigeres.

Registreringssiden vises.

2 Angiv præfix/suffix, og klik på [Apply].

Punkt Beskrivelse

Prefix Registrerer et præfiks. (indstilling: op til 20 karakterer).

Suffix Registrerer et suffiks. (indstilling: op til 64 karakterer).
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5.18 Import/Export

Bruges til import af adressebogsdata fra computeren eller til export af 

maskinens adressebog.

Import

% Klik [Browse...], vælg adressebogsdata, der skal importeres, og klik på 

[Import].

Export

% Klik på destinationsdataene, der skal eksporteres, og klik derefter på 

[Export].
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5.19 Other

Angiv adressebogsrestriktioner.

Punkt Beskrivelse

Prohibit User Operation Angiv om brugere får tilladelse til destinationsregistrering.
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5.20 TCP/IP

2
Husk 

For at aktivere alle ændringer af netværksindstillinger slukkes for 

hovedafbryderen, og derefter tændes der igen.

Når hovedafbryderen slukkes og tændes igen, skal du vente i 10 

sekunder eller mere, før den tændes igen, ellers fungerer kopimaskinen 
ikke korrekt.
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TCP/IP

Angiv TCP/IP-indstillinger.
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Punkt Beskrivelse

TCP/IP Aktiverer/deaktiverer TCP/IP.

Network Speed Angiv overførselshastighed.

IP Address Setting Method Vælg indstillingsmetode for IP-adresse.

IP Address Angiv maskinens IP-adresse (syntax: "***.***.***.***", hvor in-

putområdet for *** er 0 til 255).

Subnet Mask Angiv subnet mask for målnetværk (syntax: "***.***.***.***", 
hvor inputområdet for *** er 0 til 255).

Default Gateway Angiv default gatewayt for målnetværk (syntax: "***.***.***.***", 

hvor inputområdet for *** er 0 til 255).

RAW Port Number 1 Angiv RAW-portnummer (inputområde: 1 til 65535).

RAW Port Number 2

RAW Port Number 3

RAW Port Number 4

RAW Port Number 5

RAW Port Number 6

Dynamic DNS Setting Specificer, om der skal bruges dynamisk DNS-indstilling.

Host Name Indtast værtsnavnet (op til 63 karakterer).

DNS Domain Auto Obtain Specificer, om automatisk hentningsmåde af DNS-domæne-
navn skal aktiveres.

DNS Default Domain Name Indtast DNS standard domænenavn (op til 254 karakterer in-

klusive karakterer for værtsnavn).

DNS Search Domain Name1-3 Indtast DNS søge domænenavn (op til 254 karakterer inklusi-

ve karakterer for værtsnavn).

DNS Server Auto Obtain Specificer, om automatisk hentningsmåde af DNS-server skal 
aktiveres.

Primary DNS Server Indtast primær DNS-serveradresse (syntaks: ***.***.***.*** hvor 

indtastningsområdet for *** er 0 til 255).

Secondary DNS Server1-2 Indtast erstatnings DNS-serveradresse (syntaks: ***.***.***.*** 

hvor indtastningsområdet for *** er 0 til 255).

SLP Aktiverer/deaktiverer SLP.

LPD Aktiverer/deaktiverer LPD.
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Filtrering af IP-adresse

Angiv IP-adressefilterfunktion.

Adgangsrestriktioner kan tildeles ved at angive værts-IP-adresser.

Punkt Beskrivelse

Permit Access Aktiverer/deaktiverer indstilling af adgangstilladelse til adres-
ser, og indtast adresser, der gives tilladelse (syntax: 

"***.***.***.***", hvor inputområdet for *** er 0 til 255).

Deny Access Aktiverer/deaktiverer indstilling af adgangstilladelse til adres-
ser, og indtast adresser, der forbydes (syntax: "***.***.***.***", 

hvor inputområdet for *** er 0 til 255).
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5.21 NetWare

Angiv NetWare-indstillinger.
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Punkt Beskrivelse

IPX Setting Angiv om IPX-indstilling skal aktiveres.

Ethernet Frame Type Vælg rammetype.

NetWare Print Mode Specificer printerserverens udskrivningsfunktion ved at vælge 

“OFF”, “Pserver”, “Nprinter”, eller “Rprinter”.

Print Server Name Indtast printerservernavn (op til 63 karakterer med udeladelse 
af : ; , * [ ] < > | + = ?.).

Print Server Password Indtast adgangskode til printserver (op til 63 karakterer).

Polling Interval Indtast scanningsrate for printkø (inputområde: 1 til 
65535 sekunder).

Bindery/NDS Setting Vælg "NDS" eller "NDS/Bindery".

File Server Name Indtast Bindery-filservernavn (op til 47 karakterer med udela-
delse af / \ : ; , * [ ] < > | + = ? .).

NDS Context Name Indtast NDS-kontekstnavn (op til 191 karakterer med udela-

delse af / \ : ; , * [ ] < > | + = ? ).

NDS Tree Name Indtast NDS-trænavn (op til 63 karakterer med udeladelse af / 

\ : ; , * [ ] < > | + = ? .).

Printer Name Indtast Nprinter/Rprinternavn (op til 63 karakterer med udela-
delse af / \ : ; , * [ ] < > | + = ? .).

Printer Number Indtast Nprinter-/Rprinternavn (inputområde: 0 til 255).

Authentication System Vælg, om du vil bruge indstilling for autentifikationsystem.
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NetWare-status

NetWare server og kønavne kan blive vist for at vise NetWare 

forbindelsesstatus.
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5.22 IPP

Angiv IPP-printindstillinger.
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Punkt Beskrivelse

IPP Setting Vælg, om IPP-printfunktion skal aktiveres.

Printer Name Indtast printernavn (op til 127 alfanumeriske karakterer, bin-
destreg og understreg).

Printer Location Indtast printerplacering (op til 127 karakterer). Indholdet, der 

er indtastet i "Print Location", er indeholdt i statusmeddelel-
ses e-mailen. For yderligere detaljer om statusmeddelelsen 

henvises til “Statusmeddelelsesindstillinger” på side 4-129.

Printer Information Indtast printeinformation (op til 127 karakterer).

Printer URI Viser URL på printeren, der kan printe ved hjælp af IPP.

Support Operation Angiver printfunktioner, der er understøttet af IPP fra punktli-

sten.
Print Job

Valid Job

Cancel Job
Open Job Attributes

Open Job

Open Printer Attributes

IPP Authentication Setting Vælges, når der udføres IPP-autentifikation, og indstillingerne 

nedenfor specificeres.

Authentication Method
User Name

Password

realm
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5.23 FTP

FTP TX

Angiv klientindstillinger, som f.eks. FTP-proxyserver.

Punkt Beskrivelse

FTP TX Specificer om denne maskine skal bruges som en FTP-server.

Proxy Server Address Indtast proxy-serveradresse (syntaks: "***.***.***.***" hvor ind-
tastningsområdet for *** er 0 til 255). Vælg at indtaste værts-

navnet.

Proxy Server Port Number Angiv proxyservernummer (inputområde: 1 til 65535)

Connection Timeout Angiv forbindelses-timeout for FTP-serveren (inputområde: 

5-300 sekunder).

Port No. Indtast portnummer (inputområde: 1 til 65535).
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FTP — Server

Angiv FTP-serverindstillinger.

Punkt Beskrivelse

FTP Server Angiv FTP-serverindstilling til "ON" eller "OFF".
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5.24 SNMP

Angiv SNMP-indstillinger.
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Punkt Beskrivelse

SNMP Angiv om der skal bruges SNMP. Vælg også SNMP-typen, der 

skal bruges, fra elementlisten.
SNMPv1/v2c (IP)

SNMPv3 (IP)

SNMPv1 (IPX)

UDP Port Setting Angiv UDP-portnummer (inputområde: 1 til 65535).

SNMP v1/v2c Setting Indtast fællesnavnet for læse og skrive. (op til 15 karakterer).

SNMP v3 Setting Specificer hver indstilling, der er beskrevet nedenfor.
Context Name

Discovery User Name

Read User Name, Security Level, auth-password, priv-pass-
word

Write User Name, Security Level, auth-password, priv-pass-

word
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5.25 SMB

WINS Setting

Du kan specificere SMB WINS-indstillinger.

2
Bemærk 

Når man udfører SMB-indscanninger (værtsnavn) via en router, og 

definerer WINS-indstillingerne i henhold til SMB-
transmissionsindstillingerne i [SMB Setting] - [Client Setting].

Punkt Beskrivelse

WINS Angiv, om der skal bruges WINS.

Auto Obtain Setting Specificer, om automatisk hentning af WINS skal aktiveres.

WINS Server Address1 Indtast WINS-serveradresse (syntaks: ***.***.***.*** hvor ind-

tastningsområdet for *** er 0 til 255).
WINS Server Address2
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Client Setting

Angiv SMB-scanningsindstillinger.

Punkt Beskrivelse

SMB TX Angiv, om der skal bruges SMB-overførsel.

NTLM Setting Vælg den NTLM, der skal anvendes.

Vælg [v1/v2] eller [v1], når der bruges en computer via et 

netværk, der kører under Windows 98 SE eller Windows Me.
Vælg [v1], når Samba-service betjener en server via et 

netværk.

User Authentication(NTLM) Vælg, om der skal bruges brugerautentifikation med NTLM.
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2
Bemærk 

For at anvende den eksterne SMB (NTLM)-serverautentifikation skal 

[Scan Setting] eller [Print Setting] være TÆNDT.

2
Bemærk 

NTLM v2 er tilgængelig fra Windows NT 4.0 (Service Pack 4).
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Print Setting

Angiv SMB-printerindstillinger.

Punkt Beskrivelse

SMB Print Specificer, om der skal bruges SMB-udskrivning (Windows 
udskrivning) service.

NetBIOS Name Indtast NetBIOS-navnet (op til 15 karakterer).

Print Service Name Indtast printservicenavnet (op til 12 karakterer).

Workgroup Indtast arbejdsgruppenavnet (op til 15 karakterer).
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5.26 AppleTalk

Angiv Apple Talk-indstillinger.

Punkt Beskrivelse

AppleTalk Angiv, om der skal bruges Apple Talk.

Printer Name Indtast printernavnet (op til 31 karakterer, idet = ~ udelukkes).

Zone Name Indtast zonenavnet (op til 31 karakterer).

Current Zone Viser den aktuelle zone.
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5.27 Bonjour Setting

Du kan angive velkomst indstillinger.

Punkt Beskrivelse

Bonjour Angiv om Bonjour-indstilling skal bruges.

Bonjour Name Specificer enhedsnavnet, der bruges med Bonjour (op til 
31 karakterer).
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5.28 LDAP Setting

LDAP Setting

Angiv om LDAP-indstilling skal bruges.
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LDAP Server Registration

1 På fanen Network, klikkes på [LDAP Setting].

2 Klik på [LDAP Server Registration].

3 Klik på  af den server, der skal registreres.

– Der kan specificeres 5 LDAP-servere.
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4 Angiv de ønskede indstillinger.

!
Detalje 

Den indstilling, der skal angives, kan variere afhængig af 

autentifikationsmetode. Hvis "anonymous" er valgt, kræves der ikke 
indstillinger af "Domain Name", "Login Name" og "Password".

2
Husk 

Hvis LDAP-serverindstillinger ikke angives korrekt, kan der opstå net-
værksfejl. Serveradministratoren skal angive LDAP-indstillinger.
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2
Bemærk 

Sørg for at bruge den samme autentifikationsmetode, som den der er 

anvendt af LDAP-serveren. For detaljer henvises til vejledningen for den 
LDAP-server, der anvendes.

Hvis autentifikationsmetoden sættes til "GSS-SPNEGO" indtastes 
domænenavnet på "Active Directory".

Punkt Beskrivelse

No. Viser LDAP-servernummeret.

LDAP Server Name Indtast LDAP-servernavnet.

Server Address Indtast LDAP-serveradresse (syntax: "***.***.***.***" eller 

FQDN, hvor inputområdet for *** er 0 til 255). Symboler "-" og 
"." kan anvendes.

Port No. Indtast det portnummer, der bruges til at kommunikere med 

LDAP-serveren (inputområde: 1 til 65535).

Enable SSL/Port No. (SSL) Angiv om der skal udføres kommunikation med LDAP-serve-

ren ved hjælp af SSL/TLS.

Search Base Indtast søgestartsted for LDAP-søgning (op til 255 karakterer).

Timeout Indtast LDAP-søge-timeout (inputområde: 5 til 300 sekunder).

Max Search Results Indtast max. antal af hits, der modtages som resultat af 

LDAP-søgning (inputområde: 5 til 1000).

Authentication Method Sæt LDAP-autentifikationsmetode.

Login Name Indtast loginnavn, hvis autentifikation ikke er sat til "anonym" 

(op til 255 karakterer).

Password Indtast loginnavn, hvis autentifikation ikke er sat til "anonym" 

(op til 128 karakterer).

Domain Name Indtast domænenavn, hvis autentifikation er sat til 
"GSS-SPNEGO" (op til 64 karakterer).

Select Server Authentication 

Method

Vælg LDAP-server autentifikationsmetode.

Use Referral Specificer, om du vil bruge referenceindstilling. Når reference 

bruges, søger søgebasen, der blev specificeret i LDAP-serve-

ren, top og bundniveauer som startpunktet.

Initial Setting for Search Details Definerer konditionerne for udførsel af LDAP-detaljerede søg-

ninger. Vælg OR, AND, Begins With eller Ends With for Name, 

E-Mail, Fax Number, Last Name, First Name, City, Company 
Name og Department.

Knappen [Check Connection] Klik herpå for at kontrollere forbindelsen til LDAP-serveren 

ved brug af de specificerede indstillinger.
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5.29 E-Mail Setting

E-Mail RX (POP)

Du kan specificere indstillingerne til at udføre autentifikationen af e-mail-

senderen med POP inden SMTP.
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2
Bemærk 

Hvis der vælges [Indtast værtsadresse], skal du kontrollere, at DNS-

indstillingerne er korrekt specificerede, før der foretages et valg. For 

yderligere detaljer, se “TCP/IP” på side 5-92.

Punkt Beskrivelse

E-Mail RX Setting Angiv, om der skal bruges e-mail-modtagelsesindstilling.

POP Server Address Indtast modtagers POP-serveradresse (syntax: "***.***.***.***" 
eller FQDN, hvor inputområdet for *** er 0 til 255). Når værts-

navn indtastes, afkrydses boksen "Please check to enter host 

name.".

Login Name Angiv brugernavn, der bruges til at logge på POP-serveren (op 

til 63 karakterer).

Password Indtast adgangskoden for at logge på POP-serveren (op til 
15 alfanumeriske karakterer).

APOP Authentication Aktiverer/deaktiverer APOP-autentifikation.

Connection Timeout Angiv forbindelses-timeout for serveren (inputområde: 30 til 
300 sekunder).

Port No. Angiv serverportnummer (inputområde: 1 til 65535).

Use SSL/TLS Port Number 
(SSL/TLS)

Vælg at bruge SSL/TLS. Indtast også portnummeret, der skal 
bruges.

Auto Receive Check Vælg om Auto Receive Check af e-mails skal aktiveres.

Polling Interval Hvis “Enable” er valgt i Auto Receive Check, skal polling-inter-
valtiden defineres (input-interval: 1 til 60 minutter).
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E-Mail TX (SMTP)

Angiv indstillinger for afsendelse af e-mail.
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Punkt Beskrivelse

E-Mail TX Setting Angiv, om der skal bruges e-mail-overførselsindstilling.

Scan to E-Mail Angiv, om der skal bruges Scanning til e-mail.

E-Mail Notification Angiv, om der skal bruges e-mail meddelelsesfunktion.

Meter Counter Notification Angiv om funktionen for meddelelse om samlet tælling, skal 

bruges.

SMTP Server Address Indtast afsendende SMTP- serveradresse (syntax: 

"***.***.***.***" eller FQDN, hvor inputområdet for *** er 0 til 

255).
Når man indtaster værtsnavnet, skal man vælge “Please 

check to enter host name.” afkrydsningsfelt.

Port No. Angiv serverportnummer (inputområde: 1 til 65535).

Use SSL/TLS Port Number 

(SSL/TLS)

Angiv, om der skal bruges SSL/TLS under e-mail-overførsel. 

Hvis den skal bruges, vælges afkrydsningsboksen, og deref-

ter indtastes portnummeret.

Connection Timeout Angiv forbindelses-timeout for serveren (inputområde: 30 til 

300 sekunder).

Max Mail Size Specificer, om der skal være begrænsning for formatet af 
e-mail-overførselen.

Server Capacity Indtast SMTP-serverkapacitet, når størrelses-restriktion er ak-

tiveret (inputområde: 1 til 100 MB).

Admin. E-Mail Address Indtast Fra-adresse for scanneroverførsler, og Fra-adresser, 

når autentifikation er deaktiveret (op til 320 karakterer).

Device Mail Address Indtast enhedsadressen (op til 320 tegn).

POP Before SMTP Vælg, om der skal bruges POP inden SMTP.

POP Before SMTP Time Indtast POP inden SMTP-tid (indtastningsområde: 0-60).

SMTP Authentication Vælg, om der skal bruges SMTP-serverautentifikation.

User ID Indtast bruger-ID, når der udføres SMTP-server-autentifikati-

on (op til 63 karakterer).

Password Indtast password for SMTP-server-autentifikation (op til 
15 karakterer).

Domain Name Indtast SMTP-server domænenavn.

Binary Division Specificer om stor e-mail volumen skal sendes i små størrel-
ser og separerede. Bruges til at sende data, der overskrider 

den maksimale kapacitet, når den maksimale kapacitet er be-

grænset per e-mail på e-mailserveren.

Divided Mail Size Indtast opdelingsstørelse for binære filer (inputområde: 100 til 

15000 KB).
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!
Detalje 

Hvis der køres et antivirusprogram på e-mail-serveren, kan den binære 

delingsfunktion måske ikke anvendes. For detaljer kontaktes 
netværksadministrator.

For at modtage binære e-mails, kræves en e-mail-client, der understøtter 
modtagelse af separerede e-mails. Bemærk, at selv om separerede e-

mails modtages, kan den være kombineret, afhængigt af hvilken e-mail-

client, der bruges.

2
Bemærk 

Hvis der vælges [Indtast værtsadresse], skal du kontrollere, at DNS-

indstillingerne er korrekt specificerede, før der foretages et valg. For 
yderligere detaljer, se “TCP/IP” på side 5-92.

!
Detalje 

For at udføre brugerautentifikation med POP inden SMTP, skal du 
specificere indstillingen, der vil tillade POP adgang til e-mail-serveren. 

For yderligere detaljer, se “E-Mail RX (POP)” på side 5-115.
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5.30 SSL/TLS

Angiv SSL/TLS-indstillinger. Når SSL/TLS er aktiveret, er kommunikation 

mellem maskinen og klient-computeren krypteret for at undgå 

informationslækage, som f.eks. adgangskoder og overførte data.

Hvis der er installeret et certifikat, vises følgende side.

2
Bemærk 

Den viste information varierer alt afhængig af den registrerede 

information.

Hvis der ikke er installeret et certifikat, vises følgende side.
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Hvis du opretter et eget certifikat eller modtager og installerer et certifikat fra 

en certifikatmyndighed, er SSL/TLS aktiveret.

Klik på [Setting] for at ændre certifikatinformation, slette certifikat eller 

oprette nye certifikater.
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SSL/TLS-indstilling

Hvis "Create a self-signed Certificate" er valgt, er det nødvendigt at indtaste 

de følgende indstillinger.

For at oprette dit eget certifikat vælges "Create a self-signed Certificate".

Punkt Beskrivelse

Common Name Maskinens IP-adresse eller domænenavn vises. Indstillinger-

ne vises, når denne maskine er åbnet.

Organization Indtast det organisationsnavn, der bruges til oprettelse af et 

organisationscertifikat (op til 63 ASCII-karakterer).

Organization Unit Indtast det afdelingsnavn, der bruges til oprettelse af et afde-
lingscertifikat (op til 63 ASCII-karakterer).

Locality Indtast det bynavn, der bruges til oprettelse af et bycertifikat 

(op til 127 ASCII-karakterer).

State/Province Indtast den stat/provins, der bruges til oprettelse af et stat-

/provinsertifikat (op til 127 ASCII-karakterer).

Country Indtast en landekode (2 karakterer), der er defineret af 
ISO3166 til oprettelse af et landecertifikat.

USA: US, Storbrittannien: GB, Italien: IT, Australien: AU, 

Holland: NL, Canada: CA, Spanien: ES, Tjekkiet: CZ, 
Kina: CN, Danmark: DK, Tyskland: DE, Japan: JP, 

Frankrig: FR, Belgien: BE, Rusland: RU

Validity Start Date Indtast gyldig startdato. Dato/tidspunkt for hvornår denne 
side er åbnet vises.

Validity Period Indtast certifikatets gyldighedsperiode som et antal dage fra 

gyldig startdato (inputområde: 1 til 3650 dage).

Encryption Strength Angiv kryperingstype.

Mode using SSL/TLS Angiv funktionen for brug af SSL/TLS.
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Hvis "Request a Certificate" er valgt, er det nødvendigt at indtaste de 

følgende indstillinger.

For at anmode om et certifikat fra certificeringsmyndigheden vælges 

"Request a Certificate".

Punkt Beskrivelse

Common Name Maskinens IP-adresse eller domænenavn vises. Indstillinger-

ne vises, når denne maskine er åbnet.

Organization Name Indtast det organisationsnavn, der bruges til oprettelse af et 

organisationscertifikat (op til 63 ASCII-karakterer).

Organization Unit Indtast det afdelingsnavn, der bruges til oprettelse af et afde-
lingscertifikat (op til 63 ASCII-karakterer).

Locality Indtast det bynavn, der bruges til oprettelse af et bycertifikat 

(op til 127 ASCII-karakterer).

State/Province Indtast den stat/provins, der bruges til oprettelse af et stat-

/provinsertifikat (op til 127 ASCII-karakterer).

Country Indtast en landekode (2 karakterer), der er defineret af 
ISO3166 til oprettelse af et landecertifikat.

USA: US, Storbrittannien: GB, Italien: IT, Australien: AU, 

Holland: NL, Canada: CA, Spanien: ES, Tjekkiet: CZ, 
Kina: CN, Danmark: DK, Tyskland: DE, Japan: JP, 

Frankrig: FR, Belgien: BE, Rusland: RU
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Sådan dannes et certifikat

1 Klik på [Setting].

En side til valg af funktion vises.

2 Vælg "Create a self-signed Certificate" eller "Request a Certificate", og 

klik derefter på [Next].

Registreringssiden vises.
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3 Angiv de ønskede indstillinger.

Eksempel på oprettelse af eget signeret certifikat (Create a self-signed 

certificate)

4 Klik på [Apply] eller [Next].

Der kan registreres eller indhentes et certifikat.

– Hvis der anmodes om et certifikat, så fortsæt til trin 5.

– Hvis der oprettes et eget certifikat, slutter proceduren her.

5 Gem eller kopier den viste certifikatinformation.

Fortsæt til installer certifikatet.
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SSL/TLS-indstilling — Installer et certifikat

Installer det certifikat, der er udstedt af certifikatmyndigheden.

1 Klik på [Setting].

En side til valg af funktion vises.

2 Vælg "Install a Certificate", og klik derefter på [Next].

Der vises en tekst-input-side.

3 Kopier den oplyste certifikatinformation, og indsæt den i teksten. Klik 

derefter på [Next].

4 Vælg krypteringsniveauet og betjeningsfunktion, og klik derefter på 

knappen [Install].

2
Husk 

Hvis der oprettes et nyt certifikat, skal der logges ud en gang fra admini-

stratorfunktionen.
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Indstil en krypteringsstreng

1 På SSL/TLS siden vælges "Set an Encryption Strength", og klik 

derefter på knappen [Next].
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2 Vælg krypteringsstrengen, og klik derefter på knappen [Apply].
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Fjern et certifikat

1 På SSL/TLS siden vælges "Remove a Certificate", og klik derefter på 

knappen [Next].
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2 Kontroller meddelelsen, og klik derefter på knappen [OK].
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Indstil funktion ved brug af SSL

Vælg funktion ved brug af SSL.

1 På SSL/TLS siden vælges "Set Mode using SSL", og klik derefter på 

knappen [Next].
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2 Vælg funktionen ved brug af SSL, og klik derefter på knappen [Apply].
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Behandlingsfunktion

Når denne maskine skal tilsluttes til en SSL-server som en klient, kan du 

angive, hvad der skal foretages, når gyldighedsperioden for SSL-server 

certifikatet er udløbet.

2
Bemærk 

Funktionerne, der kan angives, bliver beskrevet nedenfor. 

SMTP over SSL

POP over SSL
LDAP over SSL

Punkt Beskrivelse

Continue Jobbet fortsætter, selv om gyldigheden af et servercertifikat er 

udløbet.

Delete the Job Jobbet slettes, når gyldigheden af et servercertifikat er udlø-
bet.
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Sådan specificeres funktionen ved brug af SSL

1 På fanen Network klikkes på [SSL/TLS].

2 Klik på [Processing Method].

3 Vælg behandlingsmetode, og klik derefter på knappen [Apply].
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5.31 Authentication

Brugerautentifikation/Kontostyring

Indstillingerne, der kan angives, bliver beskrevet nedenfor.

Punkt Beskrivelse

User Authentication Vælg "OFF", "ON (External Server)", eller "ON (MFP)" som 

type for brugerautentifikation.

Public User Access Hvis der udføres brugerautentifikation, skal du angive om of-

fentlige brugere tillades.

External Server Authentication Hvis der udføres ekstern serverautentifikation, vælges server-
typen.

Active Directory - Default Do-

main Name

Indtast standard domænenavn for Active Directory.

NTLM - Default Domain Name Indtast standard domænenavn for NTLM.

NDS - Default NDS Tree Name Indtast standard NDS-trænavn for NDS.

NDS - Default NDS Context 
Name

Indtast standard NDS-kontektsnavn for NDS.

Account Track Vælg, om der skal udføres kontostyring.

Account Track Input Method Vælg metode for kontostyringsautentifikation.

Synchronize User Authenticati-

on & Account Track

Vælg om du vil synkronisere autentifikation af brugerautentifi-

kation og kontostyring.

Number of Counters Assigned 
for Users

Angiv portnummer for tællere tildelt for brugere (inputområde: 
1 til 999).

When # of Jobs Reach Maxi-

mum

Specificer handling, når antallet af ark til kopiering og udskriv-

ning når den angivne maksimumværdi.
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Sådan specificeres indstillinger for brugerautentifikation og 

kontostyring

1 På fanen Network klikkes på [Authentication].

2 Indtast de krævede indstillinger.

3 Klik på knappen [Apply].
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Auto Logout

Angiv indstillinger af auto-logout for administrator- og brugerfunktion.

Hvis der ikke foretages nogen brug inden for den angivne tidsperiode, bliver 

administrator eller bruger automatisk logget af.

Punkt Beskrivelse

Admin Mode Logout Time Indtast auto-logout-tidspunkt (inputområde: 1 til 10, 20, 30, 

40, 50, 60 minutter).

User Mode Logout Time Indtast auto-logout-tidspunkt (inputområde: 1 til 10, 20, 30, 
40, 50, 60 minutter).
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5.32 Åbn API

Angiv Åbn API.

Punkt Beskrivelse

Port No. Indtast portnummer (inputområde: 1 til 65535).

Use SSL/TLS 

Port Number (SSL/TLS)

Specificerer om der skal bruges SSL/TLS. Hvis den skal bru-

ges, vælges afkrydsningsboksen, og derefter indtastes port-

nummeret.
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5.33 TCP Socket Setting

Du kan angive indstillinger for TCP Socket.

Indstillingerne, der kan angives, bliver beskrevet nedenfor.

2
Husk 

Når indstillingerne for TCP Socket ændres, skal du huske at slukke for 

strømmen ti denne maskine, og derefter tænde igen.

Når hovedafbryderen sættes på "OFF", og derefter tilbage til "ON", skal 

du vente i 10 sekunder eller mere før afbryderen sættes på "ON" igen; 
ellers fungerer maskinen ikke korrekt.

Punkt Beskrivelse

TCP Socket Angiv, om der skal bruges en TCP socket.

Port No. Indtast portnummer (inputområde: 1 til 65535).

Use SSL/TLS Vælg at bruge SSL/TLS.

Port No. (SSL/TLS) Angiv portnummer for SSL/TLS (inputområde: 1 til 65535).

TCP Socket (ASCII Mode) Specificer, om der skal bruges en TCP socket i ASCII funktion.

Port No. (ASCII Mode) Indtast portnummer (inputområde: 1 til 65535).
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Sådan angives indstillingerne for TCP socket

1 På fanen Network, klikkes på [TCP Socket Setting].

2 Indtast de krævede indstillinger.

3 Klik på knappen [Apply].
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6 Fejlfinding ved scanningsfunktion

6.1 Fejlliste

Hvis der vises en fejlmeddelelse, udføres den nedenfor beskrevne handling.

Meddelelse Årsag og løsning

Ikke muligt at tilslutte til  

netværket.

Der kunne ikke oprettes forbindelse til netværket. Kontroller, om net-

værkskablet er korrekt tilkoblet. Kontroller også, om parametrene for 

netværksindstilling på administratorindstillingsskærmen er korrekt 
angivet.

Destinationen kan ikke 

vælges, fordi antallet af 
destinationer har over-

skredet det maksimalt 

mulige antal rundsendin-
ger.

Antallet af de specificerede destinationer overskrider antallet af mu-

lige rundsendinger. Formindsk antallet af rundsendingsdestinatio-
ner, eller send transmissionen ad flere gange.

Billedet kunne ikke gem-

mes i Brugerbakke på 
grund af utilstrækkelig 

kapacitet på harddisken. 

Kontroller jobhistorie.

Harddisken er fuld. Slet unødvendige data, og prøv derefter at gem-

me billedet.

Antallet af brugerbakker 

har nået maksimum.

Antallet af brugerbakker, der kan registreres, har nået det maksimale 

antal. Slet unødvendige brugerbakker, og prøv derefter at registrere 

nye bakker.

Antallet af dokumenter i 

brugerbakke har nået 

maksimum.

Antallet af dokumenter, der kan gemmes i en brugerbakke, har nået 

det maksimale antal. Slet unødvendige dokumenter, og prøv derefter 

at gemme dokumentet.

Antal jobs har nået det 

tilladte maksimum. Vent 

venligst, til et job er ble-
vet afsluttet.

Antallet af jobs, der kan programmeres, har nået det maksimale an-

tal. Vent, indtil et job er blevet afsluttet, eller slet et aktuelt job.
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7 Tillæg

7.1 Produktspecifikationer

Scanningsfunktioner

Punkt Specifikationer

Scanningshastighed 600 dpi 25 sider/minut (A4)

Scanbart område Samme som kopimaskinen

(11 (27,94 cm) × 17 (43,18 cm) maximum)

Funktioner Scanning til e-mail
Scanning til FTP

Scanning til SMB

Gem i brugerboks

Scanneropløsning 200/300/400/600 dpi

Scanbar papirstørrelse 11 × 17 w til 8-1/2 × 11 w/v, 5-1/2 × 8-1/2 w, 

A3 w til A5 w

Specielfunktioner "Blandet original", "Tyk original", "Indbinding", "Slet" 

(rammesletning), "Midtersletning", "Originalretning"
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Netværksfunktion

* Hvis du sætter søgebetingelserne til "ELLER" eller "SLUT", når du bruger Lotus Domino-
serveren, vil den ikke fungere korrekt.

2
Bemærk 

For at inkorporere forbedringer, kan disse produktspecifikationer blive 

ændret uden varsel.

Punkt Specifikationer

Type Indbygget

Rammetype IEEE802.2/802.3/Ethernet II/IEEE802.3SNAP

Kabeltype 10Base-T/100Base-TX

Stik RJ-45

Understøttede protokoller TCP/IP (BOOTP, ARP, ICMP, DHCP, SNMP, HTTP, FTP, 

SMTP, POP, IPP, SMB, LPD, SLP, SSL), IPX/SPX, Apple-

Talk (EtherTalk), og LDAP

Kompatible LDAP-servere OpenLDAP 2.0.27, Active Directory, Exchange5,5, Net-

scape/iPlanet Directory Server, Novell Netware5 NDS, 

Novell eDirectory 8.6/8.7 og LotusDominoServer*1

Understøttet LDAP-protokol LDAP-protokol version 3 (Version 2 understøttes ikke)

Kompatible SSL-versioner SSL2, SSL3 og TLS1,0 (Der skal installeres et x.509-cer-

tifikat på serveren.)

Multiprotocol Auto-detektering

Netværksindstillingsværktøj 

(generalt formål)

Netværksopsætning

Netværksindstillingsværktøj (spe-

cielt)

Webbrowser (Netscape Navigator, Internet Explorer)

Driftsmiljø Temperatur 0 til 50°C
Fugtighed 5% til 80%

Statusindikatorer 1 grønt LED-lys og 1 orange LED-lys

Opsætning Gemt i ikke-flygtig hukommelse

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Tillæg 7

bizhub C250 (Phase3) 7-5

Statusindikatorer

10/100Base-T UTP-kabelspecifikationer

Generelle Ethernet-standarder gælder, når der tilslutes et 10/100Base-T 

UTP-kabel til et RJ-45-stik på netværket. Brug Kategori-5-kabler eller bedre 

(afhænger af længden).

Indikator tændt/slukket Netværksstatus

Grøn indikator tændt Link etableret

Grøn indikataor blinker Overfører/modtager data

Orange indikator tændt Netværksdatafrekvens på 100 Mbps

Orange indikator blinker Overfører/modtager data ved 100 Mbps

Orange indikator slukket Netværksdatafrekvens på 10 Mbps

Pin Nr. Farve Ethernet

8 Blå/hvid

7 Blå

6 Orange/hvid Modtage

5 Grøn/hvid

4 Grøn

3 Orange Modtage+

2 Brun/hvid Overføre-

1 Brun Overføre+
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7.2 Indtastning af tekst

Følgende procedure beskriver hvordan du bruger tastaturet, der vises på 

berøringspanelet, til indskrivning af navne på registrerede konti og 

brugerdefinerede papirformater. Det numeriske tastatur kan også bruges til 

indtastning af tal.

Et af de følgende tastaturer vises.

Eksempel

Skærmbillede til indtastning af adgangskode:

Skærm til indtastning af navn på brugertilpasset papirformat:
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Ved at berøre [Skift] skifter tastaturdisplayet mellem små bogstaver (tal) og 

store bogstaver (symboler).
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Sådan skrives tekst

% Berør knappen for den ønskede karakter på det tastatur, der vises.

– For at skrive store bogstaver eller symboler trykkes på [Skift].

– Tal kan også skrives med det numeriske tastatur.

De indtastede karakterer vises i tekstboksen.

2
Bemærk 

Du kan annullere ændringer af indstillingerne ved at berøre [Annuller].

For at rydde al den indtastede tekst trykkes på [C] (Ryd)-knappen.

!
Detalje 

Et tegn kan ændres i den indtastede tekst ved at berøre [ ] og [ ] for 

at flytte markøren til det tegn, der skal ændres, berør [Slet], og derefter 

indtastes det ønskede bogstav eller tal.

Liste over tilgængelige karakterer

Alfanumeriske 

karakterer/

symboler
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7.3 Ordliste

Begreb Definition

10Base-T/100Base-

TX/1000Base-T

En Ethernet-standard, der er et kabel bestående af snoede kobber-

trådepar. Kommunikationshastigheden på 10Base-T er 10 Mbps, på 
100Base-TX er 100Mbps med på 1000Base-T er 1000Mbps.

1-sidet TIFF En enkel TIFF-fil der kun indeholder en enkelt side

Active Directory En service, der styrer al information som f.eks. hardwareresourcer 
for servere, klienter og printere på et netværk understøttet af 

Microsoft, og brugerattributter og -adgangstilladelser.

Afinstallation Sådan slettes software, der er installeret på en computer

Anonym FTP Mens normale FTP-sider er beskyttet af et kontonavm og adgangsk-

kode, kan denne type FTP-side bruges af enhver uden adgangskode 

ved simpelthen at indtaste "anonym" som kontonavn.

APOP Forkortelse for Authenticated Post Office Protocol. En autentifikati-

onsmetode med krypterede adgangskoder, der kan medføre øget 

sikkerhed i forhold til de sædvanlige ikke-krypterede adgangskoder, 
der bruges af POP for at indhente e-mail-meddelelser.

AppleTalk Et generisk navn for den protokolsuite, der er udviklet af Apple Com-

puter til computernetværk.

Automatisk IP En funktion for automatisk erhvervelse af IP-adresse. Hvis erhvervel-

se af IP-adresse mislykkedes med DHCP erhverves en IP-adresse 

fra adressen 169.254.0.0.

bit Forkortelse for Binary Digit. Den mindste informationsenhed (data-

mængde) på en computer eller en printer. Viser data ved anvendelse 

af 0 eller 1.

BMP Forkortelse for Bitmap. Et filformat for lagring af billeddata, der bru-

ger .bmp- forlængelsen. Almindeligt brugt på Windows-platforme. 

Du kan angive farvedybde fra sort/hvide (2 værdier) til fuldfarve 
(16,777,216 farver). Billeder bliver sædvanligvis ikke komprimeret, 

når de gemmes.

Bonjour Macintosh netværksteknologi for automatisk registrering af enheder, 
der er tilsluttet til netværket og til at angive indstillinger. Tidligere kal-

det "Rendezvous", navnet blev ændret til "Bonjour" sammen med 

udgivelsen af Mac OS X v10.4.

Byte Informationsenhed (datamængde) på en computer eller en printer. 

Konfigureret som 1 byte er lig med 8 bits.

CSV Forkortelse for Comma Separated Values (Kommaseparerede vær-
dier). Et af formaterne for lagring af en database eller regnearksdata 

som en tekstfil. (Fil-forlængelsen er ".csv".) Data, der separeres af 

kommaer (som skilletegn), kan deles af forskellige programmer.

Default gateway En enhed, som f.eks. en computer eller en router, bruges som en 

"gateway" for at få adgang til computere, der ikke er på det samme 

LAN-net.

Density En angivelse af styrken af mørke i billedet

DHCP Forkortelse for Dynamic Host Configuration Protocol. En protokol, 

hvor en klientkomputer på et TCP/IP-netværk automatsik angiver 
netværksindstillinger fra serveren. Med kollektiv styring af IP-adres-

ser for DHCP-klienter på DHCP-serveren kan du undgå duplikering 

af en adresse, og du kan let opbygge et netværk.
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DNS Forkortelse for Domain Name System. Et system, der erhverver un-

derstøttede IP-adresser fra værtsnavne i et netværksmiljø. DNS gi-

ver brugeren adgang til andre computere over et netværk ved at 
angive værtsnavne i stedet for IP-adresser, der er svare at huske og 

forstå.

DPI (dpi) Forkortelse for Dots Per Inch. En opløsningsenhed, der bruges af 
printere og scannere. Indikerer hvor mange prikker per tomme, der 

findes på et billede. Jo højere værdien er, jo højere er opløsningen.

Driver Software der arbejder som en bro mellem en computer og periferi-
udstyr.

Dynamisk godkendelse 

(LDAP-indstilling)

En mulig identifikationsmetode for at tilslutte til LDAP-serveren fra 

multifunktions produktet. Vælg denne mulighed, hvis navn og pass-
word for at logge på til LDAP-serveren skal indtastes hver gang af 

brugeren, når der refereres til destinationsoplysninger fra LDAP-ser-

veren.

Egenskab Attributoplysninger

Når der bruges en printerdriver, kan der angives forskellige funktio-

ner for filegenskaber.
I filegenskaber kan du kontrollere filens attributoplysninger.

Ethernet LAN-standardoverførselslinje.

Fil-forlængelse De karakterer, der tilføjes til et filnavn for at adskille filformaterne. Fil-
typenavnet tilføjes efter et punktum, f.eks. ".bmp" eller ".jpg".

FTP Forkortelse for File Transfer Protocol. En protokol for overførsel af fi-

ler over internettet eller et intranet på TCP/IP-netværk.

Gateway Hardware og software, der bruges, hvor et netværk er tilsluttet til et 

andet netværk. En gateway ændrer også dataformater, adresser og 

protokoller, så de passer til det tilsluttede netværk.

Gradation Niveau af lys- og mørke på et billede. Som tallet øges jo mere smidigt 

kan lysstyrke-forskelle reproduceres.

Gråskala Monochrom-billedudtryk ved brug af gradationsinformation fra sort 
til hvid

GSS-SPNEGO/Simp-

le/Digest MD5

Autentifikationsmetode for pålogning på LDAP-serveren. Autentifi-

kationsmetoden (GSS-SPENGO, SIMPLE eller Digest MD5) for 
LDAP-serveren varierer afhængig af den server, der bruges og ser-

verindstillingerne.

Halvtone Produktionsmetode for lyse og mørke dele af et billede via variation 
af størrelsen af sorte og hvide prikker.

Harddisk Stor lagringskapacitetsenhed til lagring af data. Data kan lagres, 

selvom strømmen slås fra.

Host Name Vist navn på en enhed over et netværk

HTTP Forkortelse for HyperText Transfer Protocol. En protokol som bruges 

til at sende og modtage data mellem en webserver og en klient 
(Webbrowser). Dokumenter, der indeholder billeder, optagelser og 

videoklip kan udveksles med ekspressiv informationsform.

Hukommelse Lagringsenhed til midlertidig lagring af data. Når der slukkes for 
strømmen, kan dataene enten blive slettede eller bevares.
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ICM Forkortelse for Image Color Management. Farvestyringssystem, der 

bruges af Windows. Farveforskelle på input/output-enheder, som 

f.eks. skærme, scannere og printere, justeres så de gengiver farver, 
så de er næsten de samme som på enhver enhed.

IMAP Forkortelse for Internet Message Access Protocol. Protokol til ind-

hentelse af e-mail-meddelelser med funktionen til styring af mailbok-
se på serveren. Aktuelt er IMAP4 (den fjerde IMAP-version) er den 

oftest anvendte.

Installere Sådan installeres hardware, operativsystemer, programmer, printer-
drivere på en computer.

IPP Forkortelse for Internet Printing Protocol. En protokol, der sender og 

modtager printdata og kontrollerer printere over internettet på et 
TCP/IP-netværk. Data kan også sendes til printere i fjernbetjente 

områder til udskrvining over internettet.

IP-TX (IP-adresse) En kode (adresse) der bruges til identifikation af individuelle net-
værksenheder over internettet. Et maksimum på tre cifre for fire tal 

bliver vist, så som 192.168.1.10. IP-adresser bliver tildelt til enheder, 

inklusive computere, som er tilsluttet til Internettet.

IPX En protokol anvendt med NetWare og som arbejder ved netværksla-

get af OSI-referencemodellen.

J2RE Forkortelse for Java 2 Runtime Environment. En type JavaVirtual 
Machine (Java VM) i et operativt programmiljø, der er skrevet i det 

objekt-orienterede Java-sprog, der er udviklet af Sun Microsystems. 

Det kræves for at køre programmer, der er dannet med Java.

Java Et programmeringssprog, der er udviklet af Sun Microsystems, der 

køre på de fleste computere, uanset installeret hardware og opera-

tivsystem. For at køre Java-programmer kræves imidlertid et opera-
tiv-miljø kaldet "Java Virtual Machine (Java VM)".

JPEG Forkortelse for Joint Photographic Experts Group. Et af filformaterne 

for lagring af billeddata. (Fil-forlængelsen er ".jpg".) Komprimerings-
raten er ca. 1/10 til 1/100. Dette format bruger en effektiv metode til 

komprimering af continuous-tone-billeder, som f.eks. fotos.

Kerberos En type netværks-autentifikations-sytem, der bruges af Windows 
2000 eller nyere. Bruges i Active Directory-autentifikation. Brugere 

kan sikkert og effektivt autentificeres ved tofaset autentifikation (bru-

ger-login og brug af netværksresource) på en pålidelig side opsat på 
netværket.

Klient En computer, der bruger tjenesterne, der ydes af en server gennem 

et netværk.

Kompakt PDF Komprimeringsmetode for reducering af datamængden når der bru-

ges PDF-format, når farvedokumenter konverteres til data.

Den mest effektive komprimering opnås ved at identificere tekst og 
billedområderne og bruge den opløsnings- og komprimeringsmeto-

de, der er mest passende for hvert område.

Det kompakte PDF-format kan vælges, når dokumenter konverteres 
til data ved brug af denne maskines scanningsfunktioner.

Kontrast Forskellen i intensitet mellem lyse og mørke dele af billedet (lys/mørk 

variation). Et billede med lille lys/mørk variation siges at have en lav 
kontrast, og et billede med en stor lys/mørk variation siges at have 

en høj kontrast.
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LAN Forkortelse for Local Area Network. Et netværk som forbinder com-

putere på en etage, i samme bygning eller i tilstødende bygninger.

LDAP Forkortelse for Lightweight Directory Access Protocol. På et 
TCP/IP-netværk som f.eks. internettet eller et intranet bruges denne 

protokol til adgang til en database til styringsinformationsmiljø og 

e-mail-adresser for netværksbrugere.

LPD Forkortelse for Line Printer Daemon. En printerprotokol, der bruger 

TCP/IP, og som er uafhængig af platform. Det er oprindeligt udviklet 

for BSD UNIX, og er blevet standard udskrivningsprotokol, og kan 
anvendes med enhver almindelig computer.

LPR/LPD Forkortelse for Line Printer Request/Line Printer Daemon. En print-

metode over netværk i et Windows NT-system eller et UNIX-system. 
Ved at bruge TCP/IP kan du printe data fra Windows eller Unix til en 

printer over et netværk.

MAC-adresser Forkortelse for Media Access Control address. Med et specielt ID-
nummer for hvert Ethernet-kort kan data sendes og modtages mel-

lem kortene. Et nummer består af 48 bits. De første 24 bits består af 

et specielt tal for hver producentkontrol og IEEE-tildeling. De sidste 
24 bits består af et tal, som producenten tildeler til det enkelte kort.

Macromedia® Flash® Software udviklet af Macromedia, Inc. og brugt til at oprette data, 

der kombinerer streggrafikanimation og lyd og formatet på denne 
datafil. Det bidirektionelle indhold kan manipuleres ved brug af tasta-

tur og mus. Filer kan opbevares relativt kompakt, og de åbnes med 

Web-browser plug-in.

MH Forkortelse for Modified Huffman. En datakomprimeringskodnings-

metode for faxoverførsler. Dokumenter, der hovedsagelig består af 

tekst, komprimeres til ca. 1/10 af deres oprindelige størrelse.

MIB Forkortelse for Management Information Base. I en TCP/IP-overfør-

sel bruges SNMP til at definere informationsstyringsformat for enhe-

der i en netværksgruppe. Der er to formater: den producent-
specifikke private MIB og standard-MIB.

Miniature Et lille billede der viser indholdet af billedet eller dokumentfilen (det 

billede, der vises, når filen åbnes).

MMR Forkortelse for Modified Modified Read. En datakomprimeringskod-

ningsmetode for faxoverførsler. Dokumenter, der hovedsagelig be-

står af tekst, komprimeres til ca. 1/20 af deres oprindelige størrelse.

NetBEUI Forkortelse for NetBIOS Extended User Interface. En netværkspro-

tokol udviklet af IBM. Ved blot at angive computernavnet, kan du 

bygge et lille netværk.

NetWare Netværk operativsystem udviklet af Novell. NetWare IPX/SPX bru-

ges som kommunikationsprotokol.

NTLM Forkortelse for NT LAN Manager. Brugerautentifikationsmetode, der 
anvendes af Windows NT eller senere. Med kodemetoderne MD4 og 

MD5, bliver adgangskoder kodede.

NTP Forkortelse for Network Time Protocol. Protokol for korrekt justering 
af computerens interne ur over netværket. I en hierarkisk metode, 

bliver tiden justeret med serveren på det højeste niveau ved hjælp af 

GPS for at opnå det korrekte klokkeslet, som derefter videregives til 
hver vært på et lavere niveau.
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OCR Forkortelse for Optical Character Reader. En enhed eller software, 

der omdanner håndskrevne eller trykte dokumenter til tekstdata ved 

optisk scanning og via sammenligning med et tidligere gemt møn-
ster angiver karaktererne.

Operativsystem Forkortelse for Operating System. Grundlæggende software til kon-

trol af et computersystem.

PASV Forkortelse for PASsiVe. En funktion til tilslutning til en FTP-server in-

denfor en firewall. Hvis denne funktion ikke er angivet, anses fire-

wall'en som utilgængelig, og tilkoblingen afsluttes, idet filen 
forhindres i at blive afsendt.

PDF Forkortelse for Portable Document Format. Et elektronisk formateret 

dokument, der bruger forlængelsen .pdf. Baseret på PostScript-for-
matet, kan du bruge det gratis program Adobe Acrobat Reader til at 

se dokumenter.

Peer-to-peer Et netværksformat, der tillader tilsluttede enheder at kommunikere 
uden brug af en dedikeret server.

Pixel En billed-pixel. Den mindste enhed af et billede.

POP Forkortelse for Post Office Protocol. En protokol til indhentelse af e-
mail-meddelelser fra en mail-server. Aktuelt er POP3 (den tredje 

POP-version) er den oftest anvendte.

POP Before SMTP En brugeridentifikationsmetode for afsendelse af e-mail-meddelel-
ser. Først udføres modtagelsesfunktionen og brugeren godkendes 

af POP-serveren. Derefter får IP-adresser, hvor brugeren blev god-

kendt af POP-serveren, tilladelse til at bruge SMTP-serveren. Denne 
metode forhindrer. at tredjeparter uden tilladelse til at bruge mail-

serveren sender mail-meddelelser.

Portnummer Det tal, der identificerer overførselsporten for hver proces, der kører 
på en computer i et netværk. Den samme port kan ikke bruges af 

mange processer.

Protokol Regler der sætter computere i stand til at kommunikere med andre 
computere eller periferienheder.

Proxyserver En server der er installeret til at fungere som en mellem-forbindelse 

mellem hver enkelt klient og forskellige servere for effektivt at sikre 
sikkerheden for hele systemet ved internettilslutninger.

Raw-portnummer TCP-portnummeret som bruges når Raw-protokollen vælges til Win-

dows-TCP-print. Sædvanligvis sat til 9100.

realm (IIP-indstilling) Område for udførelse af sikkerhedsfunktioner. Dette er konstrueret 

af identifikationsoplysninger såsom brugernavn og password, og 

definerer sikkerhedsreglerne i området.

Reference indstilling 

(LDAP-indstilling)

Hvis der ikke er nogen data, der korresponderer med den søgte de-

stination, angives hvilken LDAP-server, der derefter skal søges efter 

eller angiv en LDAP-server. Specificer om multifunktionsproduktet 
skal søge denne specificerede LDAP-server.

Resolution Viser muligheden for at reproducere billeddetaljer og udskriv-

ningsemner korrekt

Samba UNIX-serversoftware der bruger SMB (Server Message Block), såle-

des at UNIX systemressourcer kan bruges fra en Windows omgivel-

se.
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Scanning Med scannerens scanningsfunktion kan et billede læses, mens en 

række billedsensorer gradvist bevæges. Retningen, som billedsen-

sorerne bevæges i, kaldes retninng for primærscanning, og retnin-
gen, som billedsensorerne er arrangeret i, kaldes underscannings-

retningen.

Skærmfrekvens Indikerer tætheden af prikker, der er brugt til dannelse af billedet.

SLP Forkortelse for Service Location Protocol. Der søges automatisk ef-

ter servicer på et TCP/IP-netværk og efter klienter.

SMB Forkortelse for Server Message Block. En protokol, der deler filer og 
printer over et netværk, og som hovedsagelig bruges af Microsoft 

Windows.

SMTP Forkortelse for Simple Mail Transfer Protocol. En protokol til afsen-
delse og videresendelse af e-mail.

SNMP Forkortelse for Simple Network Management Protocol. En styrepro-

tokol i et TCP/IP-netværksmiljø.

SSL/TLS Forkortelse for Secure Socket Layer/Transport Layer Security. En 

kodningsmetode for sikker overførsel af data mellem webserver og 

browser.

Standard Indstillingerne fra start. De indstillinger, der først blev valgt, da ma-

skinen blev tændt, eller de indstillinger, der først blev angivet, da 

funktionen blev valgt.

Subnet Mask Denne enhed bruges til opdeling af et TCP/IP-netværk i mindre net-

værk (undernetværk). Den bruges til at identificere bits i en net-

værksadresse, der er højere end IP-adressen.

TCP Socket Indikerer, at API for netværket bruges med TCP/IP. En overførsels-

rute bliver åbnet ved brug af denne socket til input og output af nor-

male filer.

TCP/IP Forkortelse for Transmission Control Protocol/Internet Protocol. De 

facto-standardprotokol, der bruges af internet, der bruger IP-adres-

ser til identifikation af hver enkelt netværksenhed.

TIFF Forkortelse for Tagged Image File Format. Et af filformaterne for lag-

ring af billeddata. (Filforlængelsen er ".tif".) Afhængig af tag, der an-

givelser datatypen, kan information om mange forskellige 
billedformater gemmes i enkelt billeddata.

TWAIN Interface-standard for billedenheder, som. f.eks. scannere og digi-

talcameraer og for programmer som f.eks. grafiksoftware. For at 
bruge en TWAIN-kompliant enhed, kræves en TWAIN-driver.

USB Forkortelse for Universal Serial Bus. En generel interface-standard 

for tilslutning af en mus, printer og andre enheder til en computer.

Vis En funktion der giver dig mulighed for at få vist et billede, før der ud-

føres et udskrivnings- eller scanningsjob.

Webbrowser Software som f.eks. Internet Explorer og Netscape Navigator for vis-
ning af Internetsider.

WINS Forkortelse for Windows Internet Naming Service. En service for op-

kald af navngivne servere til konvertering af computernavne og IP-
adresser i en Windows-omgivelse.

Zone Et navn givet i et AppleTalk-netværk. Dette bruges til gruppering af 

mange enheder i et AppleTalk-netværk.
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