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Zgodovina sprememb
Junij 2021
• Dodane informacije o programu za prenašanje datotek s spleta na trdi disk.

November 2020
• Prvotna izdaja dokumenta.

Avgust 2017
• Dodane informacije o podpori spletnega brskalnika.

Julij 2016
• Dodana podpora za hrvaščino, romunščino, srbščino, slovaščino in slovenščino.

Maj 2016
• Prvotna izdaja dokumenta za večnamenske izdelke z zaslonom na dotik v slogu tabličnih računalnikov.
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Pregled
Skeniranje na trdi disk vključuje dva programa:

• Središče za skeniranje – s tem programom skenirane dokumente pošiljajte na enega ali več ciljnih mest.
Več informacij si oglejte v navodilih za skrbnike za središče za skeniranje.

Opomba: Središče za skeniranje – v središču za skeniranje mora biti nameščen vtičnik za trdi disk, da
lahko dokumente shranjujete na trdi disk tiskalnika.

• Tiskanje s trdega diska – s tem programom upravljajte dokumente na trdem disku tiskalnika.

Na trdem disku tiskalnika lahko:

• Ustvarjate mape.

• Dodelite geslo za mape ali dokumente.

• Preimenujete, tiskate, premikate ali brišete shranjene dokumente.

V tem dokumentu so navodila za konfiguracijo, uporabo in odpravljanje težav s programi.
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Kontrolni seznam za pripravljenost na uvedbo
Zagotovite naslednje:

Na trdem disku tiskalnika je vsaj 20 GB prostora.

Scan Center je različice 1.0.13 ali novejše.

Različico programa preverite tako:

1 Pridobite naslov IP tiskalnika. Naredite nekaj od tega:

– Poiščite naslov IP na vrhu začetnega zaslona tiskalnika.

– Na začetnem zaslonu tiskalnika se dotaknite možnosti Nastavitve > Omrežje/vrata > Pregled
omrežja.

2 V vdelanem spletnem strežniku kliknite možnost Programi > Scan Center.

3 Zabeležite vrednost za možnost "Različica".
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Konfiguracija programov
Za konfiguracijo programov boste morda potrebovali skrbniške pravice.

Dostopanje do vdelanega spletnega strežnika
Opomba: Če uporabljate brskalnik Internet Explorer®, intranetnih mest ne smete prikazovati v
združljivostnem pogledu. Za več informacij si oglejte pomoč za brskalnik.

1 Pridobite naslov IP tiskalnika. Naredite nekaj od naslednjega:

• Poiščite naslov IP na vrhu začetnega zaslona tiskalnika.

• Na začetnem zaslonu tiskalnika se dotaknite možnosti Nastavitve > Omrežje/vrata > Pregled
omrežja.

2 Odprite spletni brskalnik in vnesite naslov IP tiskalnika.

Opomba: Za seznam priporočenih spletnih brskalnikov si oglejte datoteko Readme.

Konfiguracija cilja mape trdega diska

Uporaba vdelanega spletnega strežnika

1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:

Programi > Središče za optično branje > Konfiguriraj

2 Kliknite možnost Mapa trdega diska > Ustvari mapo trdega diska.

3 Konfigurirajte nastavitve.

4 Kliknite Shrani.

Opombe:

• Če mapa, ki je navedena v poti, ne obstaja, je samodejno ustvarjena med preizkušanjem povezave.

• Če želite cilj urediti, ga izberite na seznamu.

• Če želite cilj izbrisati, kliknite ikono  ob njem.

• Poleg tega lahko preprečite, da bi uporabniki ustvarjali in urejali cilje na nadzorni plošči tiskalnika.

Uporaba nadzorne plošče tiskalnika

Samodejno so shranjeni samo cilji, ki ste jih ustvarili z vdelanim spletnim strežnikom. Za več informacij o
shranjevanju ciljev, ustvarjenih na nadzorni plošči tiskalnika, si oglejte razdelek "Ustvarjanje bližnjice" na
7. strani.

1 Na začetnem zaslonu se dotaknite ikone programa.

2 Dotaknite se možnosti Trdi disk > Ustvari mapo trdega diska.
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3 Konfigurirajte nastavitve.

Opomba: Če želite dodati mapo, se dotaknite ikone  na vrhu zaslona.

4 Dotaknite se možnosti Končano.

Opombe:

• Če mapa, ki je navedena v poti, ne obstaja, je samodejno ustvarjena med preizkušanjem povezave.

• Če je cilj možno urejati, se dotaknite ikone  ob njem.

• Cilje je možno brisati samo z vdelanim spletnim strežnikom. Za več informacij si oglejte razdelek
"Uporaba vdelanega spletnega strežnika" na 6. strani.

Ustvarjanje bližnjice

Cilji, ustvarjeni na nadzorni plošči tiskalnika, niso shranjeni, obstajajo pa mape. Če želite cilj shraniti skupaj
z mapami, potem ko ste jih ustvarili na nadzorni plošči tiskalnika, storite naslednje:

1 Na začetnem zaslonu se dotaknite ikone programa.

2 Izberite enega ali več ciljev.

3 Dotaknite se ikone  v zgornjem desnem vogalu zaslona tiskalnika.

4 Dotaknite se možnosti Ustvari bližnjico, nato pa vnesite enolično ime bližnjice.

5 Tapnite V redu.

Opombe:

• Če želite ustvariti bližnjico za več ciljev, potrebujete trdi disk tiskalnika. Za več informacij o namestitvi
trdega diska tiskalnika si oglejte Navodila za uporabo tiskalnika.

• Te bližnjice lahko vsebujejo shranjene nastavitve drugih ciljev, kot sta kopiranje in pošiljanje e-pošte.

• Bližnjice je mogoče urejati in brisati samo z vdelanim spletnim strežnikom.

Uvažanje ali izvažanje konfiguracijske datoteke
Opomba: Če uvozite konfiguracijske datoteke, prepišete obstoječe konfiguracije programov.

Uvažanje konfiguracijske datoteke za središče za skeniranje

1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:

Programi > Središče za skeniranje > Konfiguracija

2 Kliknite možnost Uvoz/izvoz konfiguracije.

3 Poiščite konfiguracijsko datoteko in kliknite Uvozi.

Uvažanje konfiguracijske datoteke za tiskanje s trdega diska

1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:

Kliknite Programi > Tiskanje s trdega diska > Konfiguracija

2 Kliknite Uvozi.
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3 Poiščite konfiguracijsko datoteko in kliknite Začni.

Izvažanje konfiguracijske datoteke

1 V vdelanem spletnem strežniku storite nekaj od naslednjega:

• Kliknite Programi > Središče za skeniranje > Konfiguracija > Uvoz/izvoz konfiguracije.

• Kliknite Programi > Tiskanje s trdega diska > Konfiguracija.

2 Kliknite Izvozi.

Dostopanje do spletnega programa
S programom si prek vdelanega spletnega strežnika oglejte dokumente, ki so shranjeni na trdem disku
tiskalnika. Dokumente lahko prenesete tudi tako, da jih izberete.

Opomba: Če uporabljate brskalnik Internet Explorer, morate intranetna mesta prikazovati v združljivostnem
pogledu. Za več informacij si oglejte pomoč za brskalnik.

1 V vdelanem spletnem strežniku kliknite možnost Programi > Zaženi programe.

2 Zaženite spletni program za prenašanje datotek s spleta na trdi disk.

Konfiguriranje programa za prenašanje datotek s spleta
na trdi disk
Ta funkcija omogoča načrtovanje samodejnega brisanja datotek, ki so shranjene na trdem disku tiskalnika.

Opomba: Izbrisati je treba samo ciljne datoteke. Priporočamo, da se map, ki so jih ustvarili uporabniki, ter
nastavitev optičnega branja in varnostnih nastavitev uporabnikov ne izbriše.

1 V vdelanem spletnem strežniku kliknite možnost Programi > Zaženi programe > Prenašanje datotek s
spleta na trdi disk.

2 Storite nekaj od tega:

Ustvarite mapo
a Kliknite Ustvari mapo.

b V polje Ime mape vnesite ime mape.

c Izberite Zaščiti z geslom, nato vnesite geslo v polji Geslo in Znova vnesite geslo.

d Izberite Samodejno brisanje vsebine mape (vključno z datotekami in podmapami, zaščitenimi z
geslom).

• Pogostost – izberite, kako pogosto želite izbrisati datoteke.

– Dnevno – datoteke izbrišite vsak dan.

Opombe:

• Privzeto je izbrana možnost Dnevno.

• Če izberete Dnevno, možnost Dan ni na voljo.

– Tedensko – datoteke izbrišite tedensko.

– Mesečno – datoteke izbrišite mesečno.
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• Dan – izberite dan, kdaj želite izbrisati datoteke.

Opombe:

– Privzeto je izbrana prva možnost.

– Če načrtujete brisanje mesečno, vendar izberete datum, ki ni v danem mesecu, se brisanje v
tem mesecu ne izvede.

• Čas – izberite čas, kdaj želite izbrisati datoteke.

Opomba: Privzeto je izbrana možnost 00.00.

Opombe:

• Če se med samodejnim brisanjem glavne mape izbriše podmapa, se izbriše tudi zapis
načrtovanega brisanja.

• Če je mapa premaknjena na novo mesto, se razpored brisanja za to mapo ohrani.

• V načrtovano brisanje so vključene podmape in datoteke, zaščitene z geslom.

e Kliknite Shrani.

Uredite mapo
a Izberite mapo, ki jo želite urediti, nato kliknite Uredi mapo.

b Spremenite podrobnosti, nato kliknite Shrani.

Opomba: Gumb Uredi mapo je onemogočen za korensko mapo.

Izbrišite mapo
a Izberite mapo, ki jo želite izbrisati.

b Kliknite Izbriši.

Opombe:

• Gumb Izbriši mapo je onemogočen za korensko mapo.

• Med brisanjem se izbrišejo tudi vse z geslom zaščitene datoteke in podmape v mapi.

• Če je med brisanjem mapa zaščitena z geslom, ne bo nobenega poziva za geslo.

Opombe:

• Sporočilo o napaki Ta mapa ne obstaja več se prikaže, ko ustvarite ali izbrišete mape v mapi, ki je
bila že izbrisana med načrtovanim brisanjem.

• Elementi, ki jih prikaže brskalnik po datotekah, lahko vključujejo datoteke in mape, ki jih uporabljajo
drugi programi. Uporabniki s skrbniškimi pravicami morajo biti previdni pri upravljanju teh datotek in
map.
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Uporaba programov

Skeniranje dokumentov
1 Dokument naložite na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo skenerja.

2 Na začetnem zaslonu storite nekaj od naslednjega:

• Dotaknite se ikone programa in izberite ali ustvarite ciljno mesto. Več informacij o ustvarjanju ciljnih
mest si oglejte v delu "Konfiguracija cilja mape trdega diska" na 6. strani.

• Dotaknite se bližnjice. Več informacij o bližnjicah si oglejte v navodilih za skrbnike za središče za
skeniranje.

3 Dotaknite se možnosti Skeniraj.

4 Upoštevajte navodila na zaslonu.

Upravljanje map
1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Tiskanje s trdega diska.

2 Storite nekaj od naslednjega:

• Če želite ustvariti mapo oziroma skriti ali pokazati mape, se dotaknite ikone  na vrhu prikaza.

Opombe:

– Mape lahko ustvarite tudi s središčem za skeniranje. Za več informacij glejte "Konfiguracija cilja
mape trdega diska" na 6. strani.

– Če skrijete mape, je prikazan samo seznam dokumentov.

• Če želite upravljati določeno mapo, se dotaknite ikone  ob njej.

Opomba: Če želite urediti ali izbrisati geslo za mapo, se dotaknite možnosti Spremeni geslo.

3 Upoštevajte navodila na zaslonu.

Upravljanje dokumentov
1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Tiskanje s trdega diska.

2 Dotaknite se ikone  ob dokumentih.

Opomba: Če želite urediti ali izbrisati geslo za dokument, se dotaknite možnosti Spremeni geslo.

3 Upoštevajte navodila na zaslonu.

Tiskanje dokumenta
Nepodprte oblike datotek lahko pridobite samo z možnostjo za prenašanje datotek s spleta na trdi disk. Za
več informacij glejte "Dostopanje do spletnega programa" na 8. strani.
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Opomba: Seznam podprtih oblik datotek si oglejte v datoteki Readme.

1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Tiskanje s trdega diska.

2 Izberite dokument.

3 Če ste pozvani, vnesite poverilnice.

4 Če je treba, prilagodite nastavitve.

Opomba: Če želite povrniti privzete vrednosti za nastavitve tiskanja, se dotaknite možnosti  na vrhu
zaslona, nato pa možnosti Počisti vse vrednosti.

5 Dotaknite se možnosti Tiskanje.
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Odpravljanje težav

Napaka programa
Poskusite nekaj od tega:

Preverite diagnostični dnevnik za središče za skeniranje

1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:

Programi > Središče za skeniranje > Konfiguracija

2 Kliknite Diagnostični dnevnik in izberite diagnostične ravni.

3 Kliknite Shrani.

4 Odprite spletni brskalnik, vnesite naslov IP tiskalnika in /se, nato pa kliknite Vdelane rešitve.

Opomba: Če ste izbrali možnost Uporabi trdi disk, je dnevnik shranjen na trdi disk.

5 Analizirajte dnevnik in odpravite težavo.

Prilagoditev nastavitev skeniranja

1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:

Programi > Središče za skeniranje > Konfiguracija

2 Znižajte ločljivost skeniranja ali izklopite barvno skeniranje za program ali bližnjico.

3 Kliknite Shrani.

Obrnite se na ponudnika storitev

Če težave še vedno ne morete odpraviti, se obrnite na ponudnika storitev.

Premalo pomnilnika
Poskusite nekaj od tega:

Zagotovite, da je na trdem disku vsaj 20 GB prostora

Zagotovite, da je na trdem disku vsaj 1 GB prostora za najboljšo različico ali vsaj 512 MB

prostora za osnovno različico središča za skeniranje

Več informacij si oglejte v navodilih za uporabo tiskalnika ali pa se obrnite na skrbnika sistema.

Obrnite se na ponudnika storitev

Če težave še vedno ne morete odpraviti, se obrnite na ponudnika storitev.
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Na strani za konfiguracijo programa niso prikazane
nekatere nastavitve

Uporabljajte priporočeni spletni brskalnik.

Za več informacij si oglejte datoteko Readme.

Če uporabljate brskalnik Internet Explorer®, intranetnih strani ne smete prikazovati v

združljivostnem pogledu.

Za več informacij si oglejte pomoč za brskalnik.

Obrnite se na zastopnika podjetja Lexmark.

Neuporabna imena datotek za datoteke, prenesena iz
spletnega programa

Uporabljajte priporočeni spletni brskalnik.

Za več informacij si oglejte datoteko Readme.

Če do spletnega programa dostopate prek brskalnika Internet Explorer, intranetnih mest

ne smete prikazovati v združljivostnem pogledu.

Za več informacij si oglejte pomoč za brskalnik.

Obrnite se na zastopnika družbe Lexmark.
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Obvestila

Obvestilo o izdaji
Junij 2021

Naslednji odstavek ne velja v državah, kjer je v nasprotju s krajevno zakonodajo: LEXMARK
INTERNATIONAL, INC. VAM TA DOKUMENT DAJE, KAKRŠEN JE, BREZ VSAKRŠNEGA JAMSTVA,
BODISI IZRECNEGA BODISI NAZNAČENEGA, VKLJUČNO Z NAZNAČENIMI JAMSTVI O PRIMERNOSTI
ZA PRODAJO ALI DOLOČEN NAMEN. Nekatere države ne dovoljujejo odreka izrecnih ali naznačenih
jamstev pri nekaterih transakcijah, zato ta izjava za vas morda ne velja.

V tem dokumentu so mogoče tehnične ali tiskarske napake. Informacije v tem dokumentu se občasno
spremenijo in bodo vključene v prihodnjih izdajah. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli izboljšamo ali
spremenimo opisane izdelke ali programe.

Navedbe izdelkov, programov ali storitev v tem dokumentu ne pomenijo, da jih namerava proizvajalec dati na
voljo v vseh državah, kjer posluje. Prav tako ne pomenijo ali nakazujejo, da lahko uporabljate samo navedeni
izdelek, program ali storitev. Namesto njih lahko uporabite vsak po delovanju enakovreden izdelek, program
ali storitev, ki ne krši nobenih obstoječih pravic intelektualne lastnine. Ocenjevanje in preverjanje delovanja
skupaj z drugimi izdelki, programi ali storitvami, razen tistih, ki jih izrecno določi proizvajalec, je odgovornost
uporabnika.

Za Lexmarkovo tehnično podporo obiščite spletno mesto http://support.lexmark.com.

Za informacije o Lexmarkovem pravilniku o zasebnosti, ki ureja uporabo tega izdelka, obiščite spletno mesto
www.lexmark.com/privacy.

Za informacije o potrošnem materialu in prenosih obiščite spletno mesto www.lexmark.com.

© 2016 Lexmark International, Inc.

Vse pravice pridržane.

Blagovne znamke
Lexmark in logotip Lexmark sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe Lexmark International,
Inc., registrirani v ZDA in/ali drugih državah.

Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.
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