
Ασφαλείς εργασίες εκτύπωσης
σε αναμονή
Έκδοση 3.0

Οδηγός διαχειριστή

Ιανουάριος 2016 www.lexmark.com

http://www.lexmark.com


Περιεχόμενα

Ιστορικό αλλαγών.................................................................................3

Επισκόπηση......................................................................................... 4

Λίστα ελέγχων ετοιμότητας για μαζική εγκατάσταση........................5

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων του εκτυπωτή..................................... 6
Πρόσβαση στον Embedded Web Server....................................................................................6

Ασφαλής πρόσβαση στην εφαρμογή......................................................................................... 6
Περιορισμός δημόσιας πρόσβασης στην εφαρμογή ...........................................................................6
Να επιτρέπεται στους χρήστες η πρόσβαση στην εφαρμογή..............................................................6

Περιορισμός προβολής εργασιών σε αναμονή από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες................ 7

Μετατροπή εργασιών εκτύπωσης σε ασφαλείς εργασίες εκτύπωσης σε αναμονή.................... 7

Εμφάνιση ασφαλών εφαρμογών ή λειτουργιών στην αρχική οθόνη...........................................7

Ρύθμιση παραμέτρων της εφαρμογής............................................... 8
Διαμόρφωση των ρυθμίσεων της εφαρμογής "Ασφαλείς εργασίες εκτύπωσης σε αναμονή".....8

Εισαγωγή ή εξαγωγή αρχείου ρύθμισης παραμέτρων............................................................... 8

Προσαρμογή του εικονιδίου της εφαρμογής...............................................................................8

Χρήση της εφαρμογής......................................................................... 9
Εκτύπωση εργασιών σε αναμονή...............................................................................................9

Αντιμετώπιση προβλημάτων............................................................ 11
Σφάλμα εφαρμογής...................................................................................................................11

Σφάλμα άδειας χρήσης............................................................................................................. 11

Δεν μπορεί να προσδιοριστεί το αναγνωριστικό χρήστη.......................................................... 12

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες εργασίες εκτύπωσης για το χρήστη................................................ 13

Σημειώσεις.......................................................................................... 14

Ευρετήριο............................................................................................15

Περιεχόμενα 2



Ιστορικό αλλαγών

Ιανουάριος 2016
• Αρχική έκδοση εγγράφου για πολυλειτουργικά προϊόντα με οθόνη αφής τύπου tablet
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Επισκόπηση
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να επιτρέψετε σε εξουσιοδοτημένους χρήστες την προβολή ή την
απελευθέρωση εργασιών εκτύπωσης σε αναμονή.

Για τη λειτουργία των χαρακτηριστικών ασφαλείας της εφαρμογής, απαιτείται μια λειτουργική μονάδα ελέγχου
ταυτότητας ή μια μέθοδος σύνδεσης. Ένα παράδειγμα λειτουργικής μονάδας ελέγχου ταυτότητας είναι το
πρόγραμμα-πελάτης ελέγχου ταυτότητας έξυπνης κάρτας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον
οδηγό Οδηγός διαχειριστή προγράμματος-πελάτη ελέγχου ταυτότητας έξυπνης κάρτας.

Αυτό το έγγραφο παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων, χρήσης και αντιμετώπισης
προβλημάτων της εφαρμογής.
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Λίστα ελέγχων ετοιμότητας για μαζική
εγκατάσταση
Ανάλογα με τη μέθοδο σύνδεσης που χρησιμοποιείται, πρέπει να έχει εγκατασταθεί και διαμορφωθεί στον
εκτυπωτή ένα από τα παρακάτω:

Λειτουργική μονάδα ελέγχου ταυτότητας

Τοπικός λογαριασμός

Λογαριασμός δικτύου

Αν χρησιμοποιείται το πρόγραμμα-πελάτης Έλεγχος ταυτότητας έξυπνης κάρτας ως λειτουργική μονάδα
ελέγχου ταυτότητας, τα ακόλουθα πρέπει να έχουν εγκατασταθεί και διαμορφωθεί στον εκτυπωτή:

Πρόγραμμα-πελάτης Έλεγχος ταυτότητας έξυπνης κάρτας

Έλεγχος ταυτότητας έξυπνης κάρτας

Πρόγραμμα οδήγησης έξυπνης κάρτας

Πιστοποιητικά CA (αρχείο .cer)

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό διαχειριστή προγράμματος-πελάτη
Ελέγχου ταυτότητας έξυπνης κάρτας.
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Διαμόρφωση των ρυθμίσεων του εκτυπωτή
Μπορεί να χρειαστείτε δικαιώματα διαχειριστή για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της εφαρμογής.

Πρόσβαση στον Embedded Web Server
1 Εξασφαλίστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή. Κάντε ένα από τα εξής:

• Εντοπίστε τη διεύθυνση IP στο επάνω μέρος της αρχικής οθόνης του εκτυπωτή.

• Στην αρχική οθόνη του εκτυπωτή, αγγίξτε τις επιλογές Ρυθμίσεις > Δίκτυο/Θύρες > Επισκόπηση
δικτύου.

2 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ΙΡ του εκτυπωτή.

Ασφαλής πρόσβαση στην εφαρμογή

Περιορισμός δημόσιας πρόσβασης στην εφαρμογή

1 Από τον Embedded Web Server, κάντε κλικ στις επιλογές Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Μέθοδοι σύνδεσης.

2 Από την ενότητα Δημόσια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση δικαιωμάτων.

3 Αναπτύξτε το στοιχείο Εφαρμογές, και στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή Ασφαλείς εργασίες
εκτύπωσης σε αναμονή.

Σημείωση: Για να περιορίσετε τη δημόσια πρόσβαση στην ενσωματωμένη εφαρμογή "Εργασίες σε
αναμονή", αναπτύξτε το στοιχείο Πρόσβαση στη λειτουργία και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή
Πρόσβαση στις εργασίες σε αναμονή.

4 Κάντε κλικ στο Αποθήκευση.

Να επιτρέπεται στους χρήστες η πρόσβαση στην εφαρμογή

1 Από τον Embedded Web Server, κάντε κλικ στις επιλογές Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Μέθοδοι σύνδεσης.

2 Ακολουθήστε ένα από τα εξής:

• Στην ενότητα "Τοπικοί λογαριασμοί", πατήστε Διαχείριση ομάδας/δικαιωμάτων.

• Στην ενότητα "Λογαριασμοί δικτύου", πατήστε Διαχείριση ομάδας/δικαιωμάτων δίπλα από τη
μέθοδο σύνδεσης.

• Στην ενότητα "Πρόσθετες μέθοδοι σύνδεσης", πατήστε Διαχείριση δικαιωμάτων δίπλα στη
λειτουργική μονάδα ελέγχου ταυτότητας.

3 Κάντε κλικ στην ομάδα χρηστών που χρειάζεται πρόσβαση στην εφαρμογή.

Σημείωση: Για να διαμορφώσετε το προεπιλεγμένο δικαίωμα χρήστη, πατήστε Όλοι οι χρήστες.
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4 Αναπτύξτε το στοιχείο Εφαρμογές, και στη συνέχεια, επιλέξτε Ασφαλείς εργασίες εκτύπωσης σε
αναμονή.

Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες λειτουργίες ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών.

5 Κάντε κλικ στο Αποθήκευση.

Περιορισμός προβολής εργασιών σε αναμονή από μη
εξουσιοδοτημένους χρήστες
Η ενσωματωμένη εφαρμογή "Εργασίες σε αναμονή" μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προβολή όλων των
εργασιών σε αναμονή στον εκτυπωτή. Μετά τη ρύθμιση της εφαρμογής "Ασφαλείς εργασίες εκτύπωσης σε
αναμονή", καταργήστε το εικονίδιο "Εργασίες σε αναμονή" από την αρχική οθόνη του εκτυπωτή.

1 Από τον Embedded Web Server, πατήστε Ρυθμίσεις > Συσκευή > Ορατά εικονίδια της αρχικής οθόνης.

2 Καταργήστε την επιλογή Εργασίες σε αναμονή.

3 Κάντε κλικ στο Αποθήκευση.

Μετατροπή εργασιών εκτύπωσης σε ασφαλείς
εργασίες εκτύπωσης σε αναμονή
1 Από τον Embedded Web Server, πατήστε Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Παράμετροι εμπιστευτικής

εκτύπωσης.

2 Επιλέξτε Να απαιτείται αναμονή όλων των εργασιών.

3 Κάντε κλικ στο Αποθήκευση.

Εμφάνιση ασφαλών εφαρμογών ή λειτουργιών στην
αρχική οθόνη
Από προεπιλογή, οι ασφαλείς εφαρμογές ή λειτουργίες αποκρύπτονται από την αρχική οθόνη του εκτυπωτή.

1 Από τον Embedded Web Server, κάντε κλικ στις επιλογές Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Διάφορα.

2 Στο μενού Προστατευμένες λειτουργίες επιλέξτε Εμφάνιση.

3 Κάντε κλικ στο Save (Αποθήκευση).
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Ρύθμιση παραμέτρων της εφαρμογής
Μπορεί να χρειαστείτε δικαιώματα διαχειριστή για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της εφαρμογής.

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων της εφαρμογής
"Ασφαλείς εργασίες εκτύπωσης σε αναμονή"
1 Από τον Embedded Web Server, μεταβείτε στη σελίδα ρύθμισης παραμέτρων για την εφαρμογή:

Εφαρμογές > Ασφαλείς εργασίες εκτύπωσης σε αναμονή > Διαμόρφωση

2 Στην ενότητα "Επιλογές απελευθέρωσης", διαμορφώστε τις ρυθμίσεις.

• Μέθοδος απελευθέρωσης—Καθορισμός του τρόπου εκτύπωσης των εργασιών σε αναμονή.

• Εμφάνιση των εργασιών εκτύπωσης με ταξινόμηση κατά—Καθορισμός του τρόπου εμφάνισης
των εργασιών εκτύπωσης στην οθόνη.

3 Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

Εισαγωγή ή εξαγωγή αρχείου ρύθμισης παραμέτρων
Σημείωση: Με την εισαγωγή αρχείων ρύθμισης παραμέτρων αντικαθίστανται οι υπάρχουσες ρυθμίσεις
παραμέτρων της εφαρμογής.

1 Από τον Embedded Web Server, μεταβείτε στη σελίδα ρύθμισης παραμέτρων για την εφαρμογή:

Εφαρμογές > Ασφαλείς εργασίες εκτύπωσης σε αναμονή > Διαμόρφωση

2 Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή ή Εξαγωγή.

Προσαρμογή του εικονιδίου της εφαρμογής
1 Από τον Embedded Web Server, μεταβείτε στη σελίδα ρύθμισης παραμέτρων για την εφαρμογή:

Εφαρμογές > Ασφαλείς εργασίες εκτύπωσης σε αναμονή > Διαμόρφωση

2 Καθορίστε το κείμενο και την εικόνα που θέλετε να εμφανίζονται στην αρχική οθόνη σας.

3 Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη βοήθεια που εμφανίζεται όταν τοποθετείτε το δείκτη
του ποντικιού πάνω από το στοιχείο.
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Χρήση της εφαρμογής

Εκτύπωση εργασιών σε αναμονή
Σημειώσεις:

• Φροντίστε ώστε να γίνει μετατροπή των τυπικών εργασιών εκτύπωσης σε ασφαλείς εργασίες
εκτύπωσης σε αναμονή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Μετατροπή εργασιών εκτύπωσης σε
ασφαλείς εργασίες εκτύπωσης σε αναμονή” στη σελίδα 7.

• Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εκτύπωσης και αναμονής, βεβαιωθείτε ότι υποστηρίζεται από το
πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια
προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του Ενιαίου
προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης Lexmark για Windows και του προγράμματος οδήγησης
εκτύπωσης για Macintosh από τη διεύθυνση www.lexmark.com.

1 Αφού ανοίξετε ένα έγγραφο, πατήστε Αρχείο > Εκτύπωση.

2 Επιλέξτε έναν εκτυπωτή.

Σημείωση: Αν χρειάζεται, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης.

3 Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία εκτύπωσης και αναμονής.

α Επιλέξτε τη λειτουργία εκτύπωσης και αναμονής.

• Για χρήστες με Windows, πατήστε Ιδιότητες, Προτιμήσεις, Επιλογές ή Ρύθμιση και επιλέξτε
Εκτύπωση και αναμονή.

• Για χρήστες με Macintosh, επιλέξτε Print and Hold (Εκτύπωση και αναμονή) από το μενού
επιλογών.

β Επιλέξτε τον τύπο εργασίας εκτύπωσης.

• Παρακράτηση—Αποστολή εργασιών εκτύπωσης και αποθήκευσή τους στη μνήμη του εκτυπωτή
για εκτύπωση αργότερα.

• Επαλήθευση—Εκτύπωση του πρώτου αντιγράφου της εργασίας εκτύπωσης πολλαπλών
αντιγράφων για επιβεβαίωση. Τα υπόλοιπα αντίγραφα τίθενται σε αναμονή έως ότου εκτυπωθούν
ή ακυρωθούν.

• Επανάληψη—Άμεση εκτύπωση της εργασίας και αποθήκευση αντιγράφου στη μνήμη του
εκτυπωτή, ώστε να εκτυπωθούν περισσότερα αντίγραφα αργότερα.

Σημείωση: Η εφαρμογή "Ασφαλείς εργασίες εκτύπωσης σε αναμονή" δεν υποστηρίζει εμπιστευτικές
εργασίες εκτύπωσης.

γ Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη από τον κατάλογο LDAP που σχετίζεται με την εργασία εκτύπωσης.

4 Κάντε κλικ στο κουμπί OK ή Εκτύπωση.

5 Από την αρχική οθόνη του εκτυπωτή, συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και αγγίξτε το εικονίδιο της
εφαρμογής.

Σημειώσεις:

• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται ο ίδιος λογαριασμός κατά τη σύνδεση στον εκτυπωτή και την
αποστολή των εργασιών εκτύπωσης.

• Ανάλογα με τη διαμόρφωση της εφαρμογής, όλες οι εργασίες στην ουρά απελευθέρωσης
εκτύπωσης μπορεί να εκτυπωθούν αυτόματα όταν αγγίξετε το εικονίδιο της εφαρμογής. Για
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περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Διαμόρφωση των ρυθμίσεων της εφαρμογής 'Ασφαλείς εργασίες
εκτύπωσης σε αναμονή'” στη σελίδα 8.

6 Αν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τα διαπιστευτήρια ελέγχου ταυτότητας.

7 Επιλέξτε την εργασία ή τις εργασίες που θέλετε να εκτυπώσετε και, στη συνέχεια, καθορίστε τον αριθμό
των αντιγράφων που θα εκτυπώσετε.

8 Πατήστε την επιλογή Εκτύπωση.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σφάλμα εφαρμογής
Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Ελέγξτε το αρχείο καταγραφής διαγνωστικών

1 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε IP/se, όπου IP είναι
η διεύθυνση IP του εκτυπωτή.

2 Πατήστε Ενσωματωμένες λύσεις > Αρχείο καταγραφής.

3 Αναλύστε το αρχείο καταγραφής και κατόπιν επιλύστε το πρόβλημα.

Επικοινωνήστε με τον πάροχο της λύσης

Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον πάροχο της λύσης.

Σφάλμα άδειας χρήσης
Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Βεβαιωθείτε ότι η άδεια χρήσης είναι ενημερωμένη

1 Κάντε ένα από τα εξής:

• Από τον Embedded Web Server, πατήστε Ρυθμίσεις > Ιστορικό διαμόρφωσης > Εφαρμογές
και πακέτα.

• Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web και πληκτρολογήστε http://διεύθυνση
IP/webservices/vcc/licenses, όπου το τμήμα διεύθυνση IP είναι η διεύθυνση IP του εκτυπωτή.

2 Ελέγξτε την κατάσταση της άδειας χρήσης της εφαρμογής από τη λίστα.

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις άδειες χρήσης, επικοινωνήστε με τον
αντιπρόσωπο της Lexmark.

Επικοινωνήστε με τον πάροχο της λύσης

Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον πάροχο της λύσης.
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Δεν μπορεί να προσδιοριστεί το αναγνωριστικό
χρήστη
Αυτό το σφάλμα υποδεικνύει ότι η μέθοδος σύνδεσης σε τοπικό λογαριασμό, λογαριασμό δικτύου ή
λειτουργική μονάδα ελέγχου ταυτότητας δεν ορίζει το αναγνωριστικό χρήστη για την περίοδο λειτουργίας.
Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι ασφαλής

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε “Διαμόρφωση των ρυθμίσεων της εφαρμογής 'Ασφαλείς εργασίες
εκτύπωσης σε αναμονή'” στη σελίδα 8.

Βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί σωστά το αναγνωριστικό χρήστη για την περίοδο

λειτουργίας

Από τον Embedded Web Server, κάντε ένα από τα εξής:

Χρησιμοποιώντας μια μέθοδο σύνδεσης σε τοπικό λογαριασμό

1 Πατήστε Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Μέθοδοι σύνδεσης.

2 Στην ενότητα "Τοπικοί λογαριασμοί", κάντε κλικ στον τύπο τοπικού λογαριασμού και, στη συνέχεια,
βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός διαθέτει ένα όνομα χρήστη.

3 Κάντε κλικ στο Αποθήκευση.

Χρησιμοποιώντας μια μέθοδο σύνδεσης σε λογαριασμό δικτύου

1 Πατήστε Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Μέθοδοι σύνδεσης.

2 Στην ενότητα "Λογαριασμοί δικτύου", κάντε κλικ στο λογαριασμό δικτύου και, στη συνέχεια,
βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός έχει το σωστό αναγνωριστικό χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες,
επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματος.

3 Κάντε κλικ στο Αποθήκευση.

Χρησιμοποιώντας μια λειτουργική μονάδα ελέγχου ταυτότητας

1 Πατήστε Εφαρμογές.

2 Επιλέξτε τη λειτουργική μονάδα ελέγχου ταυτότητας και, στη συνέχεια, πατήστε Διαμόρφωση.

3 Ορίστε την κατάλληλη ρύθμιση για το αναγνωριστικό χρήστη περιόδου λειτουργίας.

4 Πατήστε Αποθήκευση ή Εφαρμογή.

Επικοινωνήστε με τον πάροχο της λύσης

Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον πάροχο της λύσης.
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Δεν υπάρχουν διαθέσιμες εργασίες εκτύπωσης για το
χρήστη
Εφαρμόστε μία ή περισσότερες από τις εξής λύσεις:

Βεβαιωθείτε ότι οι εργασίες στέλνονται στον σωστό εκτυπωτή και ότι δεν έχουν λήξει

Ο χρήστης μπορεί να έχει στείλει τις εργασίες σε διαφορετικό εκτυπωτή ή οι εργασίες μπορεί να
διαγράφηκαν αυτόματα γιατί δεν εκτυπώθηκαν εγκαίρως.

Βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί σωστά το αναγνωριστικό χρήστη για την περίοδο

λειτουργίας

Από τον Embedded Web Server, κάντε ένα από τα εξής:

Χρησιμοποιώντας μια μέθοδο σύνδεσης σε τοπικό λογαριασμό

1 Πατήστε Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Μέθοδοι σύνδεσης.

2 Στην ενότητα "Τοπικοί λογαριασμοί", κάντε κλικ στον τύπο τοπικού λογαριασμού και, στη συνέχεια,
βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός διαθέτει ένα όνομα χρήστη.

3 Κάντε κλικ στο Αποθήκευση.

Χρησιμοποιώντας μια μέθοδο σύνδεσης σε λογαριασμό δικτύου

1 Πατήστε Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Μέθοδοι σύνδεσης.

2 Στην ενότητα "Λογαριασμοί δικτύου", κάντε κλικ στο λογαριασμό δικτύου και, στη συνέχεια,
βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός λαμβάνει το σωστό αναγνωριστικό χρήστη. Για περισσότερες
πληροφορίες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματος.

3 Κάντε κλικ στο Αποθήκευση.

Χρησιμοποιώντας μια λειτουργική μονάδα ελέγχου ταυτότητας

1 Πατήστε Εφαρμογές.

2 Επιλέξτε τη λειτουργική μονάδα ελέγχου ταυτότητας και, στη συνέχεια, πατήστε Διαμόρφωση.

3 Ορίστε την κατάλληλη ρύθμιση για το αναγνωριστικό χρήστη περιόδου λειτουργίας.

4 Πατήστε Αποθήκευση ή Εφαρμογή.

Επικοινωνήστε με τον πάροχο της λύσης

Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον πάροχο της λύσης.
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Για την τεχνική υποστήριξη της Lexmark, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://support.lexmark.com.
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227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial
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