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História zmien
Jún 2021
• Pridané informácie o funkcii Hard Disk Web Retrieval.

November 2020
• Prvé vydanie dokumentu.

August 2017
• Pridané informácie o podpore webového prehliadača.

Júl 2016
• Pridaná podpora pre chorvátčinu, rumunčinu, srbčinu, slovenčinu a slovinčinu.

Máj 2016
• Prvé vydanie dokumentu pre multifunkčné produkty s dotykovým displejom v štýle tabletu.
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Prehľad
Funkcia Skenovanie na pevný disk pozostáva z dvoch aplikácií:
• Scan Centrum – aplikácia sa používa na odosielanie naskenovaných dokumentov do jedného alebo

viacerých cieľových umiestnení. Ďalšie informácie nájdete v Príručke správcu Scan Centra.

Poznámka: Ak chcete ukladať dokumenty na pevný disk tlačiarne, musíte mať v Scan Centre
nainštalovaný doplnok Scan Centrum – Pevný disk.

• Tlač z pevného disku – aplikácia sa používa na spravovanie dokumentov z pevného disku tlačiarne.

Na pevnom disku tlačiarne je možné:
• Vytváranie priečinkov.
• Priradenie hesla priečinku alebo dokumentu.
• Premenovanie, tlač, presunutie alebo zmazanie uložených dokumentov.

Tento dokument poskytuje informácie o konfigurovaní, používaní a riešení problémov daných aplikácií.
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Kontrolný zoznam pripravenosti na použitie
Skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

V tlačiarni je nainštalovaný pevný disk s minimálnou kapacitou voľného miesta 20 GB.

Verzia Scan Centrum je 1.0.13 alebo novšia.

Pri kontrole verzie aplikácie postupujte takto:
1 Zistite adresu IP tlačiarne. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

– Nájdite adresu IP v hornej časti domovskej obrazovky tlačiarne.
– Na domovskej obrazovke tlačiarne sa dotknite položiek Nastavenia > Sieť/porty > Prehľad siete.

2 V nástroji Embedded Web Server kliknite na možnosti Aplikácie > Scan Centrum.
3 Všimnite si hodnotu pri položke „Verzia“.
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Konfigurácia aplikácií
Na konfiguráciu aplikácií možno budete potrebovať správcovské oprávnenia.

Prístup k nástroju Embedded Web Server
Poznámka: Keď používate Internet Explorer®, uistite sa, že na zobrazovanie intranetových stránok
nepoužívate Režim kompatibilného zobrazenia. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi prehliadača.

1 Zistite adresu IP tlačiarne. Vykonajte niektorý z týchto krokov:
• Nájdite adresu IP v hornej časti domovskej obrazovky tlačiarne.
• Na domovskej obrazovke tlačiarne klepnite na položky Nastavenia > Sieť/porty > Prehľad siete.

2 Otvorte webový prehliadač a zadajte adresu IP tlačiarne.

Poznámka: Zoznam odporúčaných webových prehliadačov nájdete v súbore Readme.

Konfigurácia cieľového umiestnenia priečinka na pevnom
disku

Prostredníctvom nástroja Embedded Web Server

1 V nástroji Embedded Web Server prejdite na konfiguračnú stránku aplikácie:
Aplikácie > Scan Center > Konfigurovať

2 Kliknite na možnosti Priečinok pevného disku > Vytvoriť priečinok pevného disku.

3 Nakonfigurujte nastavenia.

4 Kliknite na možnosť Uložiť.

Poznámky:

• Ak priečinok uvedený v cieľovej ceste neexistuje, skúšaním pripojenia sa automaticky vytvorí.
• Ak chcete cieľové umiestnenie upraviť, vyberte ho zo zoznamu.

• Cieľové umiestnenie vymažete kliknutím na ikonu  vedľa neho.
• Používateľom môžete tiež zakázať tvorbu alebo úpravu cieľových umiestnení použitím ovládacieho

panela tlačiarne.

Používanie ovládacieho panela tlačiarne

Automaticky sa uložia iba miesta vytvorené z nástroja Embedded Web Server. Viac informácií o ukladaní
cieľových umiestnení vytvorených na ovládacom paneli tlačiarne nájdete tu: „Vytvorenie odkazu“ na
strane 7.

1 Na domovskej obrazovke klepnite na ikonu aplikácie.

2 Dotknite sa položiek Pevný disk > Vytvoriť priečinok pevného disku.
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3 Nakonfigurujte nastavenia.

Poznámka: Ak chcete pridať priečinok, dotknite sa ikony  v hornej časti displeja.

4 Dotknite sa položky Hotovo.

Poznámky:

• Ak priečinok uvedený v cieľovej ceste neexistuje, skúšaním pripojenia sa automaticky vytvorí.

• Ak je to potrebné, cieľové umiestnenie upravíte dotknutím sa ikony  vedľa neho.
• Cieľové umiestnenia môžete vymazať iba prostredníctvom nástroja Embedded Web Server. Ďalšie

informácie nájdete v časti „Prostredníctvom nástroja Embedded Web Server“ na strane 6.

Vytvorenie odkazu

Cieľové umiestnenia vytvorené na ovládacom paneli tlačiarne nie sú uložené, no priečinky aj napriek tomu
existujú. Ak chcete uložiť cieľové umiestnenia s priečinkami po ich vytvorení na ovládacom paneli tlačiarne,
postupujte nasledovne:

1 Na domovskej obrazovke klepnite na ikonu aplikácie.

2 Vyberte aspoň jedno cieľové umiestnenie.

3 Klepnite na ikonu  v pravom hornom rohu obrazovky tlačiarne.

4 Klepnite na položku Vytvoriť skratku a potom zadajte jedinečný názov skratky.

5 Klepnite na OK.

Poznámky:

• Ak chcete pridať viaceré cieľové umiestnenia pre odkaz, potrebujete pevný disk tlačiarne. Ďalšie
informácie o inštalácii pevného disku tlačiarne nájdete v používateľskej príručke tlačiarne.

• Tieto odkazy môžu obsahovať uložené nastavenia pre ďalšie cieľové umiestnenia, ako je kopírovanie
alebo odosielanie e-mailov.

• Odkazy môžete upraviť alebo vymazať iba z nástroja Embedded Web Server.

Import alebo export konfiguračného súboru
Poznámka: Importovaním konfiguračného súboru sa prepíše aktuálna konfigurácia aplikácie.

Importovanie konfiguračného súboru v aplikácii Scan Centrum

1 V nástroji Embedded Web Server prejdite na konfiguračnú stránku aplikácie:
Aplikácie > Scan Centrum > Konfigurovať

2 Kliknite na možnosť Importovať/exportovať konfiguráciu.

3 Vyhľadajte konfiguračný súbor a kliknite na možnosť Importovať.
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Importovanie konfiguračného súboru v aplikácii Tlač z pevného disku

1 V nástroji Embedded Web Server prejdite na konfiguračnú stránku aplikácie:
Kliknite na možnosti Aplikácie > Tlač z pevného disku > Konfigurovať

2 Kliknite na možnosť Importovať.

3 Vyhľadajte konfiguračný súbor a kliknite na možnosť Spustiť.

Export konfiguračného súboru

1 V nástroji Embedded Web Server vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
• Kliknite na možnosti Aplikácie > Scan Centrum > Konfigurovať > Importovať/exportovať konfiguráciu.
• Kliknite na možnosti Aplikácie > Tlač z pevného disku > Konfigurovať.

2 Kliknite na možnosť Exportovať.

Získavanie prístupu k webovej aplikácii
Na zobrazenie dokumentov uložených na pevnom disku tlačiarne použite aplikáciu v nástroji Embedded Web
Server. Dokumenty môžete takisto vybrať a prevziať.

Poznámka: Keď používate Internet Explorer, uistite sa, že na zobrazovanie intranetových stránok používate
Režim kompatibilného zobrazenia. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi prehliadača.

1 V nástroji Embedded Web Server kliknite na možnosť Aplikácie > Spustenie aplikácií.

2 Spustite webovú aplikáciu Hard Disk Web Retrieval.

Konfigurácia funkcie Hard Disk Web Retrieval
Táto funkcia umožňuje naplánovať automatické odstraňovanie súborov uložených na pevnom disku tlačiarne.

Poznámka: Odstraňovať by sa mali iba cieľové súbory. Odporúčame, aby sa neodstraňovali priečinky
vytvorené používateľmi a nastavenia skenovania a zabezpečenia používateľov.

1 V nástroji Embedded Web Server kliknite na možnosť Aplikácie > Spustenie aplikácií > Hard Disk Web
Retrieval.

2 Vykonajte jeden z týchto krokov:

Vytvorte priečinok
a Kliknite na položku Vytvoriť priečinok.
b Do poľa Názov priečinka zadajte názov priečinka.
c Vyberte položku Ochrana heslom a potom zadajte heslo do polí Heslo a Znova zadajte heslo.
d Vyberte možnosť Automaticky odstrániť obsah priečinka (vrátane súborov a podpriečinkov chránených

heslom).
• Interval – Vyberte, ako často chcete súbory odstraňovať.

– Denne – Súbory sa odstraňujú každý deň.

Poznámky:

• Predvolená je možnosť Denne
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• Ak vyberiete možnosť Denne, možnosť Deň nie je k dispozícii.
– Týždenne – Súbory sa odstraňujú raz za týždeň.
– Mesačne – Súbory sa odstraňujú raz za mesiac.

• Deň – Vyberte deň, v ktorý chcete súbory odstrániť.

Poznámky:

– Predvolená je prvá možnosť.
– Ak naplánujete odstraňovanie raz za mesiac, ale vyberiete dátum, ktorý nie je v danom

mesiaci, odstránenie sa v danom mesiaci neuskutoční.
• Čas – Vyberte čas, kedy chcete súbory odstrániť.

Poznámka: Predvolená je možnosť 00.00.

Poznámky:

• Ak sa počas automatického odstraňovania hlavného priečinka odstráni podpriečinok, odstráni sa
aj záznam naplánovaného odstránenia.

• Ak sa priečinok presunie na nové miesto, plán odstránenia pre daný priečinok sa zachová.
• Podpriečinky a súbory chránené heslom budú zahrnuté do naplánovaného odstránenia.

e Kliknite na možnosť Uložiť.

Upravte priečinok
a Vyberte priečinok, ktorý chcete upraviť, a potom kliknite na položku Upraviť priečinok.
b Upravte podrobnosti a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Poznámka: Pre koreňový priečinok je tlačidlo Upraviť priečinok deaktivované.

Odstráňte priečinok
a Vyberte priečinok, ktorý chcete odstrániť.
b Kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Poznámky:

• Pre koreňový priečinok je tlačidlo Odstrániť priečinok deaktivované.
• Počas odstraňovania sa odstránia aj všetky súbory a podpriečinky chránené heslom vo vnútri

priečinka.
• Ak je priečinok chránený heslom, počas odstraňovania sa nezobrazí žiadna výzva na zadanie

hesla.

Poznámky:

• Keď vytvoríte alebo odstránite priečinky v priečinku, ktorý už bol odstránený v rámci naplánovaného
odstránenia, zobrazí sa chybové hlásenie Tento priečinok už neexistuje.

• Položky zobrazené v prehliadači súborov môžu zahŕňať súbory a priečinky, ktoré používajú iné
aplikácie. Používatelia so správcovskými oprávneniami musia byť pri správe týchto súborov a
priečinkov opatrní.
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Používanie aplikácií

Skenovanie dokumentov
1 Dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie

sklo.

2 Na domovskej obrazovke vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
• Dotknite sa ikony aplikácie a vyberte alebo vytvorte cieľové umiestnenie. Ďalšie informácie o vytváraní

cieľových umiestnení nájdete v časti „Konfigurácia cieľového umiestnenia priečinka na pevnom disku“
na strane 6.

• Dotknite sa skratky. Ďalšie informácie o skratkách nájdete v Príručke správcu Scan Centra.

3 Dotknite sa položky Skenovať.

4 Postupujte podľa pokynov na displeji.

Spravovanie priečinkov
1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky Tlač z pevného disku.

2 Vykonajte jeden z týchto krokov:

• Ak chcete vytvoriť priečinok alebo skryť či zobraziť priečinky, dotknite sa ikony  v hornej časti
displeja.

Poznámky:

– Priečinky môžete tiež vytvárať pomocou Scan Centra. Ďalšie informácie nájdete v časti
„Konfigurácia cieľového umiestnenia priečinka na pevnom disku“ na strane 6.

– Po skrytí priečinkov sa zobrazuje len zoznam dokumentov.

• Ak chcete spravovať určitý priečinok, dotknite sa ikony  vedľa neho.

Poznámka: Ak chcete upraviť alebo vymazať heslo pre priečinok, dotknite sa položky Zmeniť heslo.

3 Postupujte podľa pokynov na displeji.

Spravovanie dokumentov
1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky Tlač z pevného disku.

2 Dotknite sa ikony  vedľa dokumentov.

Poznámka: Ak chcete upraviť alebo vymazať heslo pre dokument, dotknite sa položky Zmeniť heslo.

3 Postupujte podľa pokynov na displeji.
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Tlač dokumentu
Nepodporované formáty súborov môžete načítať len prostredníctvom aplikácie Hard Disk Web Retrieval.
Ďalšie informácie nájdete v časti „Získavanie prístupu k webovej aplikácii“ na strane 8.

Poznámka: Zoznam podporovaných formátov súborov nájdete v súbore Readme.

1 Na domovskej obrazovke sa dotknite položky Tlač z pevného disku.

2 Vyberte dokument.

3 V prípade zobrazenia výzvy zadajte prihlasovacie údaje.

4 V prípade potreby nastavenia upravte.

Poznámka: Ak chcete obnoviť predvolené hodnoty nastavení tlače, dotknite sa ikony  v hornej časti
displeja a potom sa dotknite položky Vymazať všetky hodnoty.

5 Dotknite sa položky Tlačiť.
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Riešenie problémov

Chyba aplikácie
Vyskúšajte jedno alebo viaceré z nasledujúcich riešení:

Skontrolujte diagnostický denník Scan Centra

1 V nástroji Embedded Web Server prejdite na konfiguračnú stránku aplikácie:
Aplikácie > Scan Centrum > Konfigurovať

2 Kliknite na možnosť Diagnostický denník a potom vyberte diagnostické úrovne.

3 Kliknite na možnosť Uložiť.

4 Otvorte webový prehliadač a zadajte adresu IP tlačiarne s príkazom /se a potom kliknite na možnosť
Embedded Solutions.

Poznámka: Ak ste vybrali možnosť Použiť pevný disk, denník sa uloží na pevný disk.

5 Zanalyzujte denník a odstráňte problém.

Upravte nastavenia skenovania

1 V nástroji Embedded Web Server prejdite na konfiguračnú stránku aplikácie:
Aplikácie > Scan Centrum > Konfigurovať

2 Znížte rozlíšenie skenovania alebo vypnite farebné skenovanie pre aplikáciu alebo skratku.

3 Kliknite na možnosť Uložiť.

Obráťte sa na dodávateľa riešenia.

Ak problém stále nedokážete vyriešiť, obráťte sa na dodávateľa riešenia.

Nedostatok pamäte
Vyskúšajte jedno alebo viaceré z nasledujúcich riešení:

Uistite sa, že na pevnom disku tlačiarne je dostupných aspoň 20 GB voľného miesta.

Uistite sa, že v tlačiarni je nainštalovaných aspoň 1 GB pamäte v prípade prémiovej verzie
a 512 MB v prípade základnej verzie Scan Centra.

Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke k tlačiarni alebo vám ich poskytne správca systému.

Obráťte sa na dodávateľa riešenia.

Ak problém stále nedokážete vyriešiť, obráťte sa na dodávateľa riešenia.
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Niektoré nastavenia sa nezobrazujú na stránke
konfigurácie aplikácie.

Uistite sa, že používate odporúčaný webový prehliadač.

Viac informácií nájdete v súbore Readme.

Keď používate Internet Explorer®, uistite sa, že na zobrazovanie intranetových stránok

nepoužívate Režim kompatibilného zobrazenia.

Viac informácií nájdete v pomocníkovi prehliadača.

Obráťte sa na zástupcu spoločnosti Lexmark

Nepoužívané názvy súborov pre prevzaté súbory
z webovej aplikácie

Uistite sa, že používate odporúčaný webový prehliadač

Ďalšie informácie nájdete v súbore Readme.

Keď na prístup do webovej aplikácie používate Internet Explorer, uistite sa, že na

zobrazovanie intranetových stránok nepoužívate Režim kompatibilného zobrazenia

Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi prehliadača.

Obráťte sa na zástupcu spoločnosti Lexmark
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Oznámenia

Poznámky k vydaniu
Jún 2021

Nasledujúci odsek sa nevzťahuje na krajiny, v ktorých nie sú podobné druhy obstarávania v súlade s
miestnymi zákonmi: SPOLOČNOSŤ LEXMARK INTERNATIONAL, INC., POSKYTUJE TÚTO PUBLIKÁCIU
TAK, AKO JE, TEDA BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, PRIAMEJ ČI NEPRIAMEJ, VRÁTANE – ALE NIE
VÝLUČNE – NEPRIAMEJ ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Niektoré
štáty nepovoľujú zrieknutie sa priamych ani nepriamych záruk v určitých transakciách, preto sa vás toto
vyhlásenie nemusí týkať.

Táto publikácia môže obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Tu uvedené informácie
podliehajú pravidelným zmenám; tieto zmeny budú zahrnuté do ďalších vydaní. V popísaných produktoch
alebo programoch sa môžu kedykoľvek vykonať vylepšenia alebo zmeny.

Odkazy na produkty, programy alebo služby v tejto publikácii neznamenajú, že výrobca ich plánuje poskytovať
vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobí. Zámerom žiadneho odkazu na produkt, program alebo službu nie je
tvrdiť alebo naznačovať, že použiť možno iba tento produkt, program alebo službu. Namiesto neho môže byť
použitý akýkoľvek funkčne ekvivalentný produkt, program alebo služba, ktoré neporušujú existujúce práva
duševného vlastníctva. Vyhodnotenie a overenie prevádzky v kombinácii s inými produktmi, programami
alebo službami než tými, ktoré sú priamo určené výrobcom, je povinnosťou používateľa.

Ak potrebujete technickú podporu spoločnosti Lexmark, prejdite na lokalitu http://support.lexmark.com.

Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Lexmark, ktoré regulujú používanie tohto
produktu, nájdete na lokalite www.lexmark.com/privacy.

Viac informácií o spotrebnom materiáli a súboroch na prevzatie nájdete na lokalite www.lexmark.com.

© 2016 Lexmark International, Inc.

Všetky práva vyhradené.

Ochranné známky
Lexmark a logo Lexmark sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Lexmark
International, Inc. v USA a ďalších krajinách.

Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.
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