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Istoricul modificărilor
Iunie 2021
• Informaţii adăugate despre funcţia Recuperare web pe hard disk.

Noiembrie 2020
• Versiunea iniţială a documentului.

August 2017
• Informaţii adăugate despre asistenţa pentru browserele web.

Iulie 2016
• Suport adăugat pentru limbile croată, română, sârbă, slovacă şi slovenă.

Mai 2016
• Versiune iniţială de document pentru produsele multifuncţionale cu afişaj tactil similar tabletelor.
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Prezentare generală
Scanarea pe hard disk este alcătuită din două aplicaţii:

• Centrul de scanare—Utilizaţi această aplicaţie pentru a trimite documentele scanate către una sau mai
multe destinaţii. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Ghidul administratorului pentru Centrul de
scanare.

Notă: Plug-in-ul Centru de scanare - hard disk trebuie să fie instalat pe Centrul de scanare pentru a
salva documente pe hard disk-ul imprimantei.

• Imprimare de pe hard disk—Utilizaţi această aplicaţie pentru a gestiona documente de pe hard disk-ul
imprimantei.

De pe hard disk-ul imprimantei, puteţi să:

• Creaţi foldere.

• Atribuiţi o parolă folderelor sau documentelor.

• Redenumiţi, imprimaţi, mutaţi sau ştergeţi documentele salvate.

Acest document furnizează instrucţiuni despre cum să configuraţi, să utilizaţi şi să depanaţi aplicaţiile.
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Listă de control pentru disponibilitatea de
implementare
Asiguraţi-vă că:

Un hard disk pentru imprimantă este instalat, cu un spaţiu liber de cel puţin 20 GB.

Centrul de scanare este cel puţin versiunea 1.0.13 sau o versiune ulterioară.

Pentru a verifica versiunea aplicaţiei, efectuaţi următoarele:

1 Obţineţi adresa IP a imprimantei. Efectuaţi oricare dintre următoarele operaţii:

– Identificaţi adresa IP din partea de sus a ecranului de pornire a imprimantei.

– Din ecranul de pornire a imprimantei, atingeţi Setări > Reţea/Porturi > Prezentare generală a
reţelei.

2 Din Embedded Web Server, faceţi clic pe Aplicaţii > Centru de scanare.

3 Reţineţi valoarea asociată cu „Versiunea”.
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Configurarea aplicaţiilor
Este posibil să aveţi nevoie de drepturi administrative pentru a configura aceste aplicaţii.

Accesarea serverului EWS
Notă: Când utilizaţi Internet Explorer®, asiguraţi-vă că nu se afişează site-uri intranet în Vizualizare mod
compatibilitate. Pentru mai multe informaţii, consultaţi informaţiile de asistenţă pentru browser.

1 Obţineţi adresa IP a imprimantei. Efectuaţi oricare dintre următoarele operaţii:

• Identificaţi adresa IP din partea de sus a ecranului de pornire a imprimantei.

• Din ecranul de pornire a imprimantei, atingeţi Setări > Reţea/Porturi > Prezentare generală a reţelei.

2 Deschideţi un browser web, apoi tastaţi adresa IP a imprimantei.

Notă: Pentru lista browserelor web recomandate, consultaţi fişierul Readme.

Configurarea unui folder de destinaţie pe hard disk

Utilizare serverului EWS

1 Din Embedded Web Server, navigaţi către pagina de configurare a aplicaţiei:

Aplicaţii > Centru scanare > Configurare

2 Faceţi clic pe Folderul de hard disk > Creare folder de hard disk.

3 Configuraţi setările.

4 Faceţi clic pe Salvare.

Note:

• Dacă folderul care este indicat în cale nu există, atunci se va crea automat prin testarea conexiunii.

• Pentru a edita o destinaţie, selectaţi-o din listă.

• Pentru a şterge o destinaţie, faceţi clic pe  de lângă aceasta.

• Puteţi, de asemenea, să împiedicaţi crearea sau editarea destinaţiilor de către utilizatori prin utilizarea
panoului de control al imprimantei.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

Sunt salvate automat numai destinaţiile create de pe Embedded Web Server. Pentru mai multe informaţii
despre salvarea destinaţiilor create din panoul de control al imprimantei, consultaţi “Crearea unei comenzi
rapide” la pagina 7.

1 Din ecranul de pornire, atingeţi pictograma aplicaţiei.

2 Atingeţi Hard disk > Creare folder de hard disk.
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3 Configuraţi setările.

Notă: Pentru a adăuga un folder, atingeţi  din partea de sus a afişajului.

4 Atingeţi Terminat.

Note:

• Dacă folderul care este indicat în cale nu există, atunci se va crea automat prin testarea conexiunii.

• După caz, pentru a edita o destinaţie, atingeţi  de lângă aceasta.

• Puteţi şterge destinaţii numai din Embedded Web Server. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
“Utilizare serverului EWS” la pagina 6.

Crearea unei comenzi rapide

Destinaţiile create din panoul de control al imprimantei nu se salvează, dar folderele există în continuare.
Pentru a salva destinaţiile împreună cu folderele, după crearea acestora din panoul de control al imprimantei,
efectuaţi următoarele:

1 Din ecranul de pornire, atingeţi pictograma aplicaţiei.

2 Selectaţi una sau mai multe destinaţii.

3 Atingeţi  în colţul din dreapta sus de pe afişajul imprimantei.

4 Atingeţi Creare comandă rapidă, apoi introduceţi un nume unic de comandă rapidă.

5 Atingeţi OK.

Note:

• Aveţi nevoie de un hard disk de imprimantă pentru a adăuga mai multe destinaţii pentru o comandă
rapidă. Pentru informaţii suplimentare privind instalarea unui hard disk de imprimantă, consultaţi Ghidul
utilizatorului pentru imprimantă.

• Aceste comenzi rapide pot conţine setări salvate pentru alte destinaţii, precum copiere sau expediere
prin e‑mail.

• Puteţi edita sau şterge comenzi rapide numai din Embedded Web Server.

Exportul sau importul unui fișier de configurare
Notă: Importul fişierelor de configurare suprascrie configurările existente ale aplicaţiei.

Importul unui fișier de configurare pentru Centrul de scanare

1 Din Embedded Web Server, navigaţi către pagina de configurare a aplicaţiei:

Aplicaţii > Centru scanare > Configurare

2 Faceţi clic pe Configurare import/export.

3 Navigaţi până la fişierul de configurare şi apoi faceţi clic pe Import.
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Importul unui fișier de configurare pentru imprimare de pe hard disk

1 Din Embedded Web Server, navigaţi către pagina de configurare a aplicaţiei:

Faceţi clic pe Aplicaţii > Imprimare de pe hard disk > Configurare

2 Faceţi clic pe Import.

3 Navigaţi până la fişierul de configurare şi apoi faceţi clic pe Start.

Exportul unui fișier de configurare

1 Din Embedded Web Server, efectuaţi una din următoarele acţiuni:

• Faceţi clic pe Aplicaţii > Centru de scanare > Configurare > Configurare import/export.

• Faceţi clic pe Aplicaţii > Imprimare de pe hard disk > Configurare.

2 Faceţi clic pe Export.

Accesarea aplicaţiei web
Utilizaţi această aplicaţie pentru a vizualiza documentele stocate pe hard disk-ul imprimantei din Embedded
Web Server. De asemenea, puteţi să descărcaţi documentele prin selectarea lor.

Notă: Când utilizaţi Internet Explorer, asiguraţi-vă că se afişează site-uri intranet în Vizualizare mod
compatibilitate. Pentru mai multe informaţii, consultaţi informaţiile de asistenţă pentru browser.

1 Din Embedded Web Server, faceţi clic pe Aplicaţii > Lansare aplicaţii.

2 Lansaţi aplicaţia web Recuperarea web pe hard disk.

Configurarea funcţiei Recuperare web pe hard disk
Această funcţie vă permite să programaţi ştergerea automată a fişierelor salvate pe hard diskul imprimantei.

Notă: Doar fişierele ţintă trebuie şterse. Vă recomandăm ca folderele create de utilizatori şi setările de
scanare şi de securitate ale utilizatorilor să nu fie şterse.

1 Din Embedded Web Server, faceţi clic pe Aplicaţii > Lansare aplicaţii > Recuperare web pe hard disk.

2 Alegeţi oricare dintre următoarele variante:

Creaţi un folder
a Faceţi clic pe Creare folder.

b Introduceţi un nume de folder în câmpul Nume folder.

c Selectaţi Protejare prin parolă, apoi introduceţi parola în câmpurile Parolă şi Reintroducere parolă.

d Selectaţi Ştergeţi automat conţinutul folderului (inclusiv fişierele şi subfolderele protejate prin
parolă).

• Frecvenţă – Selectaţi cât de des doriţi să ştergeţi fişierele.

– Zilnic – Ştergeţi fişierele zilnic.

Note:

• În mod implicit, este selectată opţiunea Zilnic.
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• Dacă selectaţi Zilnic, opţiunea Zi nu este disponibilă.

– Săptămânal – Ştergeţi fişierele săptămânal.

– Lunar – Ştergeţi fişierele lunar.

• Zi – Selectaţi ziua în care doriţi să ştergeţi fişierele.

Note:

– În mod implicit, este selectată prima opţiune.

– Dacă programaţi ştergerea lunară, dar selectaţi o dată care nu este în luna respectivă,
ştergerea nu va avea loc în luna respectivă.

• Oră – Selectaţi ora la care doriţi să ştergeţi fişierele.

Notă: În mod implicit, este selectată ora 00:00.

Note:

• Dacă un subfolder este şters în timpul ştergerii automate a unui folder principal, înregistrarea
ştergerii programate este, de asemenea, ştearsă.

• Dacă un folder este mutat în altă locaţie, programul de ştergere pentru folderul respectiv este
reţinut.

• Subfolderele şi fişierele protejate prin parolă sunt incluse în ştergerea programată.

e Faceţi clic pe Salvare.

Editaţi un folder
a Selectaţi folderul pe care doriţi să îl editaţi, apoi faceţi clic pe Editare folder.

b Modificaţi detaliile, apoi faceţi clic pe Salvare.

Notă: Butonul Editare folder este dezactivat pentru folderul rădăcină.

Ștergeţi un folder
a Selectaţi folderul pe care doriţi să-l ştergeţi.

b Faceţi clic pe Ştergere.

Note:

• Butonul Ştergere folder este dezactivat pentru folderul rădăcină.

• În timpul ştergerii, toate fişierele şi subfolderele protejate prin parolă din folder sunt, de
asemenea, şterse.

• În timpul ştergerii, dacă folderul este protejat prin parolă, nu va exista nicio solicitare de a
introduce parola.

Note:

• Mesajul de eroare Acest folder nu mai există apare atunci când creaţi sau ştergeţi foldere dintr-un
folder care a fost deja şters prin ştergere programată.

• Elementele afişate de browserul de fişiere pot include fişiere şi foldere utilizate de alte aplicaţii.
Utilizatorii cu drepturi administrative trebuie să aibă grijă la gestionarea acestor fişiere şi foldere.
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Utilizarea aplicaţiilor

Scanarea documentelor
1 Încărcaţi documentul în tava alimentatorului automat de documente sau pe geamul scanerului.

2 Din ecranul de pornire, alegeţi una dintre următoarele opţiuni:

• Atingeţi pictograma aplicaţiei şi apoi selectaţi sau creaţi o destinaţie. Pentru mai multe informaţii despre
crearea destinaţiilor, consultaţi “Configurarea unui folder de destinaţie pe hard disk” la pagina 6.

• Atingeţi o comandă rapidă. Pentru mai multe informaţii despre comenzile rapide, consultaţi Ghidul
administratorului pentru Centrul de scanare.

3 Atingeţi Scanare.

4 Urmaţi instrucţiunile de pe afişaj.

Gestionarea folderelor
1 Din ecranul de pornire, atingeţi Imprimare de pe hard disk.

2 Alegeţi oricare dintre următoarele variante:

• Pentru a crea un folder ori a ascunde sau a afişa foldere, atingeţi  din partea de sus a afişajului.

Note:

– De asemenea, puteţi crea foldere utilizând Centrul de scanare. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi “Configurarea unui folder de destinaţie pe hard disk” la pagina 6.

– Ascunderea folderelor vă afişează numai lista de documente.

• Pentru a gestiona un folder special, atingeţi  de lângă acesta.

Notă: Pentru a edita sau a şterge o parolă a unui folder, atingeţi Schimbare parolă.

3 Urmaţi instrucţiunile de pe afişaj.

Gestionarea documentelor
1 Din ecranul de pornire, atingeţi Imprimare de pe hard disk.

2 Atingeţi  de lângă documente.

Notă: Pentru a edita sau a şterge o parolă a unui document, atingeţi Schimbare parolă.

3 Urmaţi instrucţiunile de pe afişaj.

Imprimarea unui document
Puteţi să recuperaţi formate de fişiere neacceptate doar dacă utilizaţi recuperarea web pe hard disk. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi “Accesarea aplicaţiei web” la pagina 8.
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Notă: Pentru lista de formate de fişiere acceptate, consultaţi fişierul Readme.

1 Din ecranul de pornire, atingeţi Imprimare de pe hard disk.

2 Selectaţi un document.

3 Dacă vi se solicită, introduceţi acreditările dvs.

4 Dacă este necesar, modificaţi setările.

Notă: Pentru a restabili valorile implicite ale setărilor imprimantei, atingeţi  din partea de sus a
afişajului şi apoi atingeţi Ştergere toate valorile.

5 Apăsaţi pe Print (Imprimare).
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Rezolvarea problemelor

Eroare aplicaţie
Încercaţi una sau mai multe dintre următoarele variante:

Verificaţi jurnalul de diagnosticare pentru Centrul de scanare

1 Din Embedded Web Server, navigaţi către pagina de configurare a aplicaţiei:

Aplicaţii > Centru scanare > Configurare

2 Faceţi clic pe Jurnalul de diagnosticare şi apoi selectaţi nivelurile de diagnosticare.

3 Faceţi clic pe Salvare.

4 Deschideţi un browser Web, tastaţi adresa IP a imprimantei, urmată de /se, apoi faceţi clic pe Soluţii
încorporate.

Notă: Dacă aţi selectat Utilizare hard disk, atunci jurnalul este salvat pe hard disk.

5 Analizaţi jurnalul şi apoi rezolvaţi problema.

Ajustaţi setările de scanare

1 Din Embedded Web Server, navigaţi către pagina de configurare a aplicaţiei:

Aplicaţii > Centru scanare > Configurare

2 Coborâţi rezoluţia de scanare sau opriţi scanarea color pentru aplicaţie sau pentru comanda rapidă.

3 Faceţi clic pe Salvare.

Contactaţi furnizorul dvs. de soluţii

Dacă tot nu puteţi să rezolvaţi problema, contactaţi furnizorul de soluţii.

Memorie insuficientă
Încercaţi una sau mai multe dintre următoarele variante:

Asiguraţi-vă că spaţiul disponibil pe hard disk-ul imprimantei este de cel puţin 20 GB

Asiguraţi-vă că memoria imprimantei este de cel puţin 1 GB pentru versiunea premium sau

de cel puţin 512 MB pentru versiunea de bază a Centrului de scanare

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Ghidul utilizatorului al imprimantei sau contactaţi administratorul
de sistem.

Contactaţi furnizorul dvs. de soluţii

Dacă tot nu puteţi să rezolvaţi problema, contactaţi furnizorul de soluţii.
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Unele setări nu se găsesc în pagina de configurare pentru
aplicaţie

Asiguraţi-vă că utilizaţi browser-ul Web recomandat

Pentru mai multe informaţii, consultaţi fişierul Readme.

Când utilizaţi Internet Explorer®, asiguraţi-vă că nu se afișează site-uri intranet în

Vizualizare mod compatibilitate

Pentru mai multe informaţii, consultaţi informaţiile de asistenţă pentru browser.

Contactaţi reprezentantul dvs. Lexmark

Nume fișiere deșeuri pentru fișierele descărcate de pe
aplicaţia web

Asiguraţi-vă că utilizaţi browser-ul web recomandat

Pentru mai multe informaţii, consultaţi fişierul Readme.

Când utilizaţi Internet Explorer pentru a accesa aplicaţia web, asiguraţi-vă că nu se

afișează site-uri intranet în Vizualizare mod compatibilitate

Pentru mai multe informaţii, consultaţi informaţiile de asistenţă pentru browser.

Contactaţi reprezentantul dvs. Lexmark
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Note

Note referitoare la ediţie
Iunie 2021

Următorul paragraf nu se aplică în cazul ţărilor în care astfel de prevederi nu sunt compatibile cu legile
locale: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., FURNIZEAZĂ ACEASTĂ PUBLICAŢIE "CA ATARE", FĂRĂ NICI
UN FEL DE GARANŢIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA
ACESTEA, GARANŢIILE IMPLICITE CU PRIVIRE LA VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN
ANUMIT SCOP. Unele state nu permit respingerea garanţiilor exprese sau implicite în anumite tranzacţii; prin
urmare, este posibil ca această declaraţie să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Această publicaţie poate conţine inadvertenţe tehnice sau erori tipografice. Informaţiile conţinute în această
publicaţie se modifică periodic; aceste modificări se vor include în ediţiile viitoare. Îmbunătăţirile sau
modificările produselor sau programelor descrise pot fi făcute în orice moment.

Referinţele din această publicaţie cu privire la diverse produse, programe sau servicii nu implică faptul că
producătorul intenţionează să le facă disponibile în toate ţările în care operează. Orice referinţă la un produs,
program sau serviciu nu se face cu intenţia de a declara sau sugera că numai acel produs, program sau
serviciu pot fi utilizate. Orice produs, program sau serviciu, echivalent din punct de vedere funcţional, care nu
încalcă nici un drept existent de proprietate intelectuală, poate fi utilizat în locul celor referite. Utilizatorul este
singurul responsabil în legătură cu evaluarea şi verificarea interoperabilităţii cu alte produse, programe sau
servicii, cu excepţia celor desemnate în mod expres de producător.

Pentru asistenţă tehnică Lexmark, vizitaţi http://support.lexmark.com.

Pentru informaţii despre politica de confidenţialitate Lexmark care reglementează utilizarea acestui produs,
accesaţi www.lexmark.com/privacy.

Pentru informaţii despre consumabile şi descărcări, vizitaţi www.lexmark.com.

© 2016 Lexmark International, Inc.

Toate drepturile rezervate.

Mărci comerciale
Lexmark şi sigla Lexmark sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Lexmark International,
Inc., înregistrate în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări.

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deţinătorilor.
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