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Startpagina Xerox Nuvera
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systeembeheerder

Selecteer een van de hoofdstukken hieronder of maak een keuze uit de zijbalk.

BeschrijvingHoofdstuk

Begin met deze optie om goede communicatie van uw
systeem via het netwerk met het TCP/IP-protocol te
waarborgen.

Vereiste stappen bij het
instellen

Raadpleeg dit hoofdstuk voor instructies voor het installeren
van dit apparaat in verschillende NOS-omgevingen naast
het TCP/IP-protocol.

Selectiemenu voor
netwerkbesturingssysteem
(NOS)

Raadpleeg dit hoofdstuk voor een lijst extra
instellingsstappen die u kunt uitvoeren.

Aanbevolen instellingsstappen

Volg deze instructies om printerdrivers op uw werkstations
te installeren.

Printerdrivers installeren

In dit hoofdstuk vindt u de beschikbare
systeemtoepassingen en hoe u deze kunt instellen.

Systeemtoepassingen
configureren

Raadpleeg dit gedeelte voor informatie over het oplossen
van vaak voorkomende problemen.

Tips voor het oplossen van
problemen

Een lijst van alle van toepassing zijnde
copyrightverklaringen van producten die in dit document
worden genoemd.

Copyrightverklaring
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Copyright- en
handelsmerkverklaringen

© 1998-2011 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. XEROX® en XEROX
and Design®, Xerox Nuvera®, FreeFlow®, CentreWare® en VIPP® (Variable-data
Intelligent PostScript Printware) zijn geregistreerde handelsmerken van Xerox
Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Microsoft®, Windows®,
Windows Vista® en Active Directory® zijn geregistreerde handelsmerken van
Microsoft Corporation. Internet Explorer is een door copyright beschermd programma
van Microsoft Corporation. Novell® en NetWare® zijn geregistreerde handelsmerken
van Novell, Inc. Adobe® en PostScript® zijn geregistreerde handelsmerken van
Adobe Systems Incorporated. TIFF is een copyright van Adobe Systems Incorporated.
AppleTalk, LaserWriter en Macintosh zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc.
PCL® and HP-GL® zijn geregistreerde handelsmerken van Hewlett-Packard
Corporation. WinZip® is een geregistreerd handelsmerk van Nico Mak Computing,
Incorporated. Digi is een handelsmerk van Digi International. ACITS LPR Printing
voor Windows 95 is een copyright van de University of Texas, Austin (Verenigde
Staten). VTAM® is een geregistreerd handelsmerk van IBM Corporation. IPDS is een
handelsmerk van IBM Corporation. Solaris en Java zijn handelsmerken van Oracle
en/of daaraan gelieerde bedrijven. Linux® is een geregistreerd handelsmerk van
Linus Torvalds. Red Hat® is een gedeponeerd handelsmerk van Redhat, Inc. Mandrake
en Linux-Mandrake zijn handelsmerken van MandrakeSoft. CUPS is een handelsmerk
van Easy Software Products. EFI® en Fiery® zijn handelsmerken van Electronics for
Imaging, Inc.
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Vereiste stappen bij het
instellen

Volg deze instructies om een goede verbinding van uw systeem via het netwerk met
het TCP/IP-protocol te waarborgen (dit is het standaardprotocol voor het op dit
apparaat gebruikte UNIX-besturingssysteem).

1. Het systeem uitschakelen en aansluiten

2. Het systeem inschakelen en configureren

3. Aanmelding als systeembeheerder

Lees meer over de soorten gebruikers en toegangsrechten.

4. De geïnstalleerde opties controleren met Licentiebeheer.

a) De in licentie gegeven opties bekijken

b) De in licentie gegeven opties inschakelen

c) De in licentie gegeven opties installeren

5. TCP/IP instellen

OPMERKING

TCP/IP-communicatie moet zijn ingeschakeld om opdrachtverzending vanaf een
werkstation op het netwerk via de webinterface mogelijk te maken. De
fabrieksinstelling voor TCP/IP-adressering is Dynamic Host Configuration Protocol
(DHCP). Als u de voorkeur geeft aan statische IP-adressering, moet u ervoor zorgen
dat u een geldig IP-adres, subnetmasker en gateway-adres (indien gebruikt) bij
de hand heeft.

6. Stel LPD in.

7. Voer proxygegevens in bij Externe diensten.

8. Meld u af bij het systeem.

9. Start het systeem opnieuw.

OPMERKING

Start het systeem alleen opnieuw als dit wordt gevraagd.

10. Controleer de TCP/IP-communicatie door te pingen.

11. Controleer afdrukken via TCP/IP met LPR.
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Systeem uitschakelen
1. Selecteer Uitschakelen in het menu Systeem.

• Ja: het systeem voltooit de opdrachtverwerking en wordt uitgeschakeld

• Onderbreken: het systeem wordt onmiddellijk uitgeschakeld zonder dat de
opdrachtverwerking wordt voltooid

• Nee: het systeem keert terug naar de gebruikersinterface.

2. Wacht tot het voortgangsbericht over de afsluitprocedure in het statusvenster
verdwijnt.

3. Zet alle randapparaten van derden (zoals afwerkeenheden) uit.

Kabel aansluiten
1. Sluit het ene uiteinde van de netwerkkabel (twisted pair, categorie 5) aan op de

RJ-45-bus die zich achter het toegangspaneel aan de linkerkant van het
afdrukstation bevindt (zie afbeelding).

OPMERKING

Dit wordt gewoonlijk tijdens de installatie van het apparaat door een
Xerox-servicetechnicus gedaan. Nadat de kabel op de interne RJ-45-bus is
aangesloten, moet de kabel via de boogvormige uitsnijding in het achterpaneel
van het afdrukstation naar buiten worden geleid.

2. Sluit het andere uiteinde van de kabel op een actieve Ethernet-aansluiting aan.

Verwante hints en tips
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Als u gebruikmaakt van een Gigabit Ethernet-verbinding, moet u snelheidsinstelling
"AUTO" gebruiken in Netwerkconfiguratie. Snelheidsinstelling 1000 werkt niet.
"AUTO" is de standaardinstelling. Als de netwerkverbinding van dit apparaat niet
actief is, wordt het scherm Netwerkconfiguratie grijs weergegeven en wordt IP
uitgeschakeld.

OPMERKING
Full-Duplex Ethernet kan niet geforceerd worden via Netwerkconfiguratie. De
Ethernet-instellingen 10 MB en 100 MB Ethernet zijn alleen voor Half-Duplex. Als u
Auto niet kunt gebruiken voor Full-Duplex-instellingen, moet u geforceerd Full-Duplex
handmatig inschakelen.

Systeem inschakelen
Het systeem in-/uitschakelen

1. Zet alle randapparaten van derden (zoals afwerkeenheden) aan.

OPMERKING

Apparatuurmodules van Xerox hebben geen AAN/UIT-schakelaar; deze worden
elektronisch ingeschakeld.

2. Druk kort op het gedeelte AAN (aangegeven met I) op de AAN/UIT-schakelaar,
die zich rechtsvoor op de printer bevindt (rechts van de systeemmonitor).

OPMERKING

Wanneer het systeem wordt gestart, wordt zowel het MAC-adres (het
hardware-adres van de netwerkkaart) als de hostnaam gedurende enkele minuten
op de monitor van het systeem weergegeven.

3. Wacht tot het scherm Xerox FreeFlow® Print Server verschijnt en in het
statusvenster Printer niet actief en Niet actief wordt weergegeven (en niet Bezig
met initialiserenNiet actief of Bezig met ladenNiet actief).

Het duurt enige minuten voordat het systeem gereed is voor gebruik.

Snelheid van de netwerkkaart instellen
Op basis van de fabrieksinstelling wordt de snelheid van het netwerk automatisch
gedetecteerd en wordt de netwerkkaart automatisch op de juiste snelheid ingesteld.

De snelheidsinstelling kan als volgt handmatig worden gewijzigd op de printer:

1. Selecteer Aanmelden... in het menu Aanmelden.

2. Selecteer Systeembeheerder als gebruiker in de vervolgkeuzelijst Gebruikersnaam.

3. Voer de toegangscode van de systeembeheerder (bijvoorbeeld administ) in.

4. Selecteer OK.

5. Selecteer Netwerkconfiguratie in het menu Instelling van het systeem.

6. Selecteer het tabblad Opties en gebruik de pijltoets Omlaag bij Ethernet-snelheid
om de gewenste snelheid te selecteren.

3-3Xerox Nuvera Handleiding voor de systeembeheerder

Vereiste stappen bij het instellen



7. Als u niet zeker weet wat u moet doen, laat de instelling dan Automatisch.

8. Selecteer OK om uw instellingen op te slaan.

Aanmelden als systeembeheerder
1. Selecteer Aanmelden... in het menu Aanmelden van het afdrukstation.

2. Selecteer Systeembeheerder als gebruiker in de vervolgkeuzelijst Gebruikersnaam.

3. Voer de toegangscode van de systeembeheerder (bijvoorbeeld administ) in.

OPMERKING

Om veiligheidsredenen wordt aanbevolen om na de installatie van het systeem
alle toegangscodes te wijzigen. Voor informatie hierover kunt u de procedure
Toegangscodes voor aanmelden wijzigen raadplegen in het onderdeel Aanbevolen
instellingsstappen in deze handleiding.

4. Selecteer OK.

Algemene informatie over soorten gebruikers en
toegangsrechten

Er zijn drie soorten gebruikersaccounts waarmee men toegang kan verkrijgen tot het
systeem. In het geval van de FreeFlow Print Server zijn er drie mogelijke
gebruikersgroepen: Beheerders, Operateurs en Gebruikers. Voor elk van deze
gebruikersgroepen is er een ingebouwde gebruikersaccount. In de onderstaande
tabel wordt tevens aangegeven hoe het toegangsniveau van elke groep
correspondeert met het toegangsniveau in vorige (oudere) versies van FreeFlow Print
Server.

Toegangsniveau in vorige
FreeFlow Print Server-versies

Ingebouwde
gebruikersaccount

Groep

SysteembeheerderSysteembeheerderBeheerders

OperateurOperateurOperateurs

GebruikerGebruikerGebruikers

De groepsnaam van de aangemelde gebruiker wordt weergegeven in de titelbalk
van het actieve venster op de monitor van het systeem.

De toegangsniveaus voor elk van de gebruikersgroepen zijn als volgt gedefinieerd:

• De groep Gebruikers heeft de meest beperkte toegangsrechten tot het systeem.
Het toegangsniveau komt overeen met het niveau in eerdere DocuSP- of FreeFlow
Print Server-versies.

• De groep Operateurs heeft meer toegangsrechten tot het systeem dan de groep
Gebruikers. Het toegangsniveau komt overeen met het niveau van de groep
Operateurs in eerdere DocuSP- of FreeFlow Print Server-versies.

• De groep Beheerders heeft toegang tot alle systeemfuncties. Dit komt overeen
met het niveau van de groep Systeembeheerders in eerdere DocuSP- of FreeFlow
Print Server-versies.
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Behalve de drie ingebouwde gebruikersaccounts is er nog een vierde account, "cse"
genaamd, welke is bedoeld voor de Xerox-servicetechnicus. Deze account behoort
standaard tot de groep Beheerders.

OPMERKING
Als Automatische aanmelding is ingeschakeld, hoeven gebruikers de
aanmeldingsprocedure niet uit te voeren. In dat geval is men standaard aangemeld
met het toegangsniveau van de groep Gebruikers. De toepassing Automatisch
aanmelden kan worden geconfigureerd door een beheerder via het menu
Beveiligingsprofielen. Automatisch aanmelden is ingeschakeld in de
beveiligingsprofielen Gemiddeld, Laag en Geen. De toepassing is uitgeschakeld in
het beveiligingsprofiel Hoog.

Verwante hints en tips

Bij Gebruikers en Groepen geeft het systeem de ingebouwde accounts weer met
aangepaste namen in plaats van de echte gebruikersnamen.

Echte gebruikersnaamAangepaste naam

gebruikerGebruiker

operateurOperateur

saSysteembeheerder

cseServicetechnicus

Geïnstalleerde opties bekijken via
Licentiebeheer
Via optionele licenties is het mogelijk om gebruik te maken van Ethernet,
netwerkgateways, paginabeschrijvingstalen (Page Description Languages (PDL's),
afdruksnelheden en externe diensten, evenals van mogelijkheden zoals Variable
Data Intelligent PostScript Printing (VIPP) en scannen naar het netwerk. Na de eerste
installatie van het systeem door een Xerox-servicetechnicus, wordt Licentiebeheer
gebruikt om in licentie gegeven opties achtereenvolgens te bekijken, in te schakelen
of uit te schakelen, en te installeren. Om er zeker van te zijn dat voor het systeem
de juiste opties zijn geïnstalleerd om een succesvolle netwerkinstelling mogelijk
te maken, dient u de geïnstalleerde systeemopties te controleren via
Licentiebeheer.

OPMERKING
Afhankelijk van de licenties die zijn ingeschakeld, kan het zijn dat bepaalde functies
op uw systeem niet beschikbaar zijn of dat deze anders werken. De
productiviteitspakketlicentie is nodig voor het inschakelen van functies als meerdere
wachtrijen, het uitvoeren van LCDS- en IPDS-opdrachten, het instellen van
streaming-wachtrijen, het gebruik van de papierbibliotheek en de mogelijkheid om
het minimale/maximale nominale papiergewichtbereik te specificeren voor het papier
dat is geprogrammeerd en geplaatst. Als de productiviteitspakketlicentie niet is
geïnstalleerd en ingeschakeld, gebruikt het systeem bijvoorbeeld standaard
papiergewichten. Een andere licentie, de licentie voor verbeterde lijnrasters
(afdrukkwaliteit), maakt afdrukkwaliteitsopties, zoals het aanpassen van halftonen
en het selecteren van verschillende lijnrasters, mogelijk.
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In licentie gegeven opties bekijken
1. Selecteer Aanmelden in het menu Aanmelden.

2. Selecteer Systeembeheerder in de vervolgkeuzelijst Gebruikersnaam, voer de
toegangscode van de systeembeheerder in en selecteer OK.

3. Selecteer Toepassingslicenties in het menu Instelling.
In het venster Licentiebeheer worden voor elke in licentie gegeven optie op het
systeem de naam, het type, de status, de stand en de vervaldatum weergegeven.
In licentie gegeven pakketten van gebundelde toepassingen kunnen ook worden
weergegeven als een pictogram met overlappende documenten. Wanneer u op
het pictogram klikt, wordt de inhoud van het pakket met individuele toepassingen
getoond.

4. Als u de eigenschappen van een weergegeven optie wilt bekijken, selecteer dan
Licentienaam en selecteer Eigenschappen onderin het venster.

In licentie gegeven opties inschakelen
1. Selecteer de optie of het licentiepakket waarin u geïnteresseerd bent en selecteer

de optie Eigenschappen uit het pop-up-menu.

2. In het gedeelte Licentie van het venster Eigenschappen schakelt u het keuzerondje
Activeren in.

3. Selecteer het keuzerondje Inschakelen onder het kopje Toepassing. Schakel voor
licentiepakketten zo nodig het vakje Huidige status behouden uit (haal het vinkje
weg), selecteer Alles inschakelen en selecteer vervolgens het vakje Huidige status
behouden opnieuw. Dit vakje is alleen beschikbaar op gebundelde
licentietoepassingen waarin andere licentietoepassingen zijn opgenomen.

4. Zorg dat de geselecteerde optie de naam is die wordt weergegeven onder de kop
Licentienaam.

5. Het vak Licentiestring moet zijn ingevuld met een lange tekenreeks die bestaat
uit letters en cijfers. Als dit niet het geval is, moet u contact opnemen met het
Xerox Welcome Centre.

6. Klik op OK om uw instellingen op te slaan.

U kunt de afzonderlijke toepassingen van licentiepakketten inschakelen of
uitschakelen door met de rechtermuisknop op de toepassingsregel te klikken,
Eigenschappen te selecteren en vervolgens Inschakelen of Uitschakelen te
selecteren. Inactiveer geen compleet licentiepakket om één toepassing (zoals
AppleTalk in het Ethernet-pakket) uit te schakelen. Als een licentie wordt
uitgeschakeld, verwijdert het systeem de licentiestring. De licentie of toepassing kan
dan niet met behulp van de toets Activeren weer worden ingeschakeld. Als u een
licentie of toepassing weer wilt activeren, moet u opnieuw een geldige licentie
installeren.

in licentie gegeven opties installeren
1. Neem contact op met het Xerox Welcome Centre om een licentie of licentiepakket

aan te schaffen voor de opties of toepassingen die u nodig heeft.
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2. Wanneer u uw licentiebestand van Xerox heeft ontvangen, meldt u zich als
systeembeheerder bij het systeem aan en selecteert u Toepassingslicenties... in
het menu Instelling.

3. Klik met de rechtermuisknop op een willekeurige plaats in het venster
Licentiebeheer en selecteer Licentiebestand laden.

OPMERKING

U kunt ook op de toets Licentiebestand laden... klikken.

4. Gebruik het venster Licentiebestand selecteren om de locatie van uw nieuwe
licentiebestand aan te geven en klik op OK.

5. Volg eventuele aanvullende instructies bij het licentiebestand om de installatie
goed te laten verlopen.

TCP/IP instellen
1. Selecteer Netwerkconfiguratie in het menu Instelling.

2. Klik op het selectievakje IP inschakelen om deze functie te activeren als het
selectievakje niet standaard is ingeschakeld.

3. DHCP is de TCP/IP-adresseringsmethode die standaard in de fabriek is
ingeschakeld. De eerste keer dat het systeem werd gestart, moet er communicatie
met uw DHCP-server hebben plaatsgevonden en een IP-adres, subnetmasker en
standaard gateway-adres zijn verkregen. Deze onderdelen moeten nu op het
scherm verschijnen. Als dit niet het geval is, klikt u op Toepassen. Het systeem
maakt verbinding met uw DHCP-server. Ook kunt u op de selectiepijl
IP-configuratiemethode klikken om een statisch IP-adres in te stellen zoals
hieronder wordt beschreven.

OPMERKING

Gebruik geen IP-adressen voor dit apparaat in het bereik van 10.40.101.0 tot
10.40.101.255. Dit adresbereik wordt door de printer gebruikt voor interne
communicaties.

4. Als de DHCP-adressering is mislukt of niet gewenst is, selecteert u Statische
IP-configuratie. U kunt ook BOOTP ingeschakeld selecteren als er een
BOOTP-server beschikbaar is.

5. Selecteer het tabblad IP-adres.

6. Voer een geldig IP-adres voor dit apparaat in de beschikbare tekstvakken in,
alsmede het subnetmasker en het standaardgateway-adres (indien gebruikt) voor
uw netwerk. Klik op Toepassen of OK om uw instellingen op te slaan.

7. Indien u met dit apparaat gaat communiceren via het Internet, of gebruik maakt
van DNS, WINS of NIS om hostnamen om te zetten naar IP-adressen binnen uw
netwerk, dient u een unieke hostnaam in te voeren voor dit apparaat.

8. Selecteer het tabblad DNS als u DNS gaat gebruiken voor het omzetten van
hostnamen op uw netwerk.
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Klik op het selectievakje DNS inschakelen om deze functie te activeren als
het selectievakje niet standaard is ingeschakeld.

a)

b) Klik op het selectievakje Dynamische DNS-registratie inschakelen als uw
netwerk een dynamische DNS-server gebruikt om hostnamen automatisch bij
te werken in IP-adrestoewijzingen.

c) Voer in het vak Domeinnaam het domein in waarbinnen dit apparaat zich
bevindt (bijvoorbeeld Xerox.com).

d) In het vakje Hostnaam wordt de (onbewerkbare) naam weergegeven. Deze
naam moet hetzelfde zijn als de unieke naam die is ingevoerd in het tabblad
IP-adres.

e) Geef in de DNS-serverlijst de IP-adressen op van maximaal drie DNS-servers
die worden gezocht wanneer hostnamen worden omgezet naar IP-adressen.

f) Voer in de Domeinzoeklijst de naam in van andere domeinen waarin eventueel
ook kan worden gezocht om de hostnaam om te zetten.

g) Klik op Toepassen of OK om uw instellingen op te slaan.

9. Indien u WINS gaat gebruiken voor NetBIOS-hostnaamomzetting binnen uw
Microsoft-netwerk, moet u het tabblad WINS selecteren.

a) Klik op het selectievakje WINS inschakelen om deze functie te activeren.

b) Typ in de daartoe bestemde vakken het IP-adres van de primaire WINS-server
en de secundaire WINS-server (indien gebruikt) voor de omzetting van
NetBIOS-namen naar IP-adressen in het Microsoft-netwerk.

c) Klik op Toepassen of OK om uw instellingen op te slaan.

10. Selecteer het tabblad NIS/NIS+ als u NIS wilt gebruiken voor de distributie van
toegangscode-, groep- of hostadresgegevens op uw UNIX-netwerk.

a) Klik op het selectievakje Naamservice inschakelen om deze functie te activeren.

Het keuzerondje NIS+ is standaard ingeschakeld. Selecteer desgewenst het
keuzerondje NIS in plaats van NIS+.

b) Klik op het selectievakje NIS+ server zoeken om de naam en het IP-adres van
de Network Information Service-server in het netwerk op te vragen.

Als de NIS+ server niet wordt gevonden of het selectievakje NIS+ server zoeken
niet wordt aangevinkt, moet u, indien bekend, in de desbetreffende vakken
de domeinnaam, het IP-adres van de server en de servernaam voor NIS/NIS+
invoeren.

c) Klik op Toepassen of OK om uw instellingen op te slaan.

Verwante hints en tips
Als u WINS inschakelt en de primaire
WINS-server niet opgeeft, maakt het
apparaat gebruik van de rondzendmode.

Rondzendmode

U moet het apparaat uitschakelen in plaats
van opnieuw starten wanneer u de optie Alle
standaardwaarden herstellen of Alleen
IP-standaardwaarden herstellen uitvoert.

Alle standaardwaarden of alleen
IP-standaardwaarden herstellen: uitschakelen
in plaats van opnieuw starten
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Zowel NIS als Microsoft ADS bieden
netwerkverificatiediensten, een voor de UNIX
-omgeving en een voor Windows 2000 en
hoger. Ze kunnen niet tegelijkertijd worden
gebruikt. Om er zeker van te zijn dat de
Microsoft ADS-verificatie goed wordt
uitgevoerd, moet NIS in de
Netwerkconfiguratie worden uitgeschakeld.

ADS en NIS kunnen niet tegelijkertijd worden
gebruikt

De Microsoft ADS-verificatiefunctie maakt
gebruik van het Kerberos-beveiligingsprotocol.
Volgens de Kerberos-verificatie moet het
verschil tussen de lokale tijden op het
Nuvera-systeem en de lokale tijd op de
domeincontroller zich binnen een acceptabel
bereik bevinden. Dit bereik kan
geconfigureerd worden op de
domeincontroller en staat standaard
ingesteld op 5 minuten. Als het tijdverschil
groter is dan het ingestelde bereik, mislukt
de aanmelding, maar wordt niet aangegeven
dat de aanmelding is mislukt wegens een
tijdverschil. Als een ADS-aanmelding zonder
ogenschijnlijke reden mislukt, moet u
controleren of de lokale tijd van het systeem
gesynchroniseerd is met de tijd van de
domeincontroller (standaard binnen 5
minuten). Het systeem ondersteunt
automatische tijdsynchronisatie met de
ADS-domeincontroller via NTP (Network Time
Protocol). Een gebrek aan synchronisatie is
dus onwaarschijnlijk. Wanneer het zich echter
voordoet, kan het zijn dat de
domeincontroller niet als betrouwbare
NTP-tijdbron heeft gewerkt. Raadpleeg uw
Microsoft-documentatie voor informatie over
het configureren van de domeincontroller als
betrouwbare NTP-tijdbron.

Fout bij aanmelding bij ADS

De gebruiker kan de taal van SNMP
Agent/MIB-gegevens wijzigen door de
lokalisatie-instelling te wijzigen via de SNMP
Gateway-configuratiepagina. Deze
toepassing is alleen beschikbaar als de
gebruiker het talenpakket van zijn keuze voor
de FreeFlow Print Server-software heeft
geïnstalleerd.

De taal wijzigen

LPD instellen
1. Selecteer Gateways in het menu Instelling.

2. Selecteer het tabblad LPD.

3. Activeer het keuzerondje Ingeschakeld voor Line Printer Daemon (LPD), indien
dit vakje niet reeds standaard is ingeschakeld.

4. Selecteer het keuzerondje Ingeschakeld voor LPD-standaardwachtrij.
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Door de LPD-standaardwachtrij in te schakelen, verwerkt het systeem opdrachten
in de standaardwachtrij als de wachtrij die door de gebruiker is opgegeven, niet
bestaat.

OPMERKING

Wanneer de LPD-standaardwachtrij niet is ingeschakeld, moet de gebruiker de
wachtrij van het systeem opgeven. Bij systemen waarop de
productiviteitspakketlicentie is ingeschakeld en waarop een grote hoeveelheid
interne afdrukwachtrijen in Wachtrijbeheer zijn gemaakt, moeten gebruikers een
geldige afdrukwachtrij op de client-LPR-poorten configureren om opdrachten te
kunnen verzenden.

5. Handhaaf de standaardwaarde van 515 voor de LPD-poort.

OPMERKING

LPD luistert op poort 515 naar inkomende TCP-verbindingen van clients.

6. Klik op Toepassen of OK om uw instellingen op te slaan.

Proxygegevens invoeren in Externe
diensten
Door Externe diensten in te schakelen, kunt u de productiviteit van het systeem
verhogen en de uitvaltijd en de tijd die benodigd is voor onderhoud reduceren. Als
u Externe diensten configureert met proxyserverinformatie, worden automatisch de
toepassingen Xerox eCare* en Internetbrowser met deze informatie geconfigureerd
wanneer gebruik wordt gemaakt van een proxyserver om toegang te krijgen tot het
internet. Controleer de status van Externe diensten onder het tabblad Systeem op
het scherm Externe diensten om te kijken of u een geldige licentie voor Externe
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diensten heeft en of deze licentie is ingeschakeld. Nadat u heeft gecontroleerd of u
over een licentie voor Externe diensten beschikt en of deze is ingeschakeld, moet u
de naam van de HTTP-proxyserver en het HTTP-proxypoortnummer in de toepassing
Externe diensten van het systeem opgeven wanneer het systeem voor het eerst wordt
geïnstalleerd of wanneer de netwerkconfiguratie wordt uitgevoerd. Uw proxyserver
moet zo zijn geconfigureerd dat uitgaande HTTP-verbindingen worden toegestaan. 

OPMERKING
Als u zonder een proxyserver toegang krijgt tot het Internet, laat u het veld voor de
proxy-instellingen voor Externe diensten leeg. Als het veld leeg wordt gelaten, moet
DNS op de printer worden ingeschakeld ter ondersteuning van de toepassing Externe
diensten. Raadpleeg in dit gedeelte van de Handleiding voor de systeembeheerder
de procedure TCP/IP instellen om DNS op de printer in te schakelen. Voer als u
toegang krijgt tot het Internet via een service provider het IP-adres van de DNS-server
van uw provider in de lijst DNS-server in wanneer DNS wordt ingeschakeld volgens
de instructies in TCP/IP instellen.

OPMERKING
Deze procedure is bedoeld om de printer gegevens naar een beveiligde server in het
domein support.xerox.com via HTTP en de 128-bits versleutelde Secure Socket Layer
(SSL) te kunnen laten verzenden. De externe Xerox-server haalt geen gegevens van
deze printer op achter de firewall. Er worden geen beeldgegevens opgevraagd of
verzonden.

* Xerox eCare wordt in deze softwareversie uitsluitend door servicepersoneel van
Xerox gebruikt.

1. Selecteer Aanmelden... in het menu Aanmelden.

2. Selecteer Systeembeheerder in de vervolgkeuzelijst Gebruikersnaam, voer de
toegangscode van de systeembeheerder in en selecteer OK.

3. Selecteer Systeem op de werkbalk en vervolgens Externe diensten.

4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Opties linksboven in het venster Externe diensten
configureren....

5. Voer de benodigde informatie in de (cijfer)velden HTTP-proxyserver en
HTTP-proxypoort in.

6. Typ, indien clientproxyverificatie is vereist, de benodigde informatie in de velden
Proxy-gebruikersnaam en Proxytoegangscode.

7. Selecteer OK en vervolgens Sluiten.

Het hoofdvenster van FreeFlow Print Server wordt weergegeven. De software van
Externe diensten wordt gestart. Er wordt automatisch een popup-venster weergeven
bij het synchroniseren met Xerox.

Stappen voor het oplossen van problemen

Als de synchronisatie mislukt, kunt u proberen een handmatige synchronisatie uit te
voeren om er zeker van te zijn dat de printer met de Xerox-server kan communiceren.
Als de synchronisatie opnieuw mislukt, gaat u de volgende punten na:

• Controleer of het netwerk correct functioneert; controleer de instellingen voor
netwerkconnectiviteit.

• Controleer of de proxy-instellingen die u voor het apparaat hebt opgegeven
correct zijn en of de proxyserver zo is geconfigureerd dat een client toegang tot
het internet kan krijgen. Neem contact op met uw systeembeheerder om na te
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gaan of het apparaat juist is geconfigureerd. Wanneer u de synchronisatie
handmatig uitvoert, krijgt u een bevestiging dat de ingevoerde proxygegevens
juist zijn, en dat de DNS niet op de printer hoeft te zijn ingeschakeld om met
Xerox te kunnen communiceren.

• Als het apparaat een succesvolle synchronisatie met Xerox kan uitvoeren, dan
zijn de verbindingsinstellingen correct ingevoerd. Het systeem toont de
ingeschakelde toepassingen van Externe diensten in het hoofdvenster van Externe
diensten. Als de diensten Controle op afstand en Verzending apparaatgegevens
niet in het hoofdvenster onder Diensten worden weergegeven en u wel succesvol
met Xerox kunt synchroniseren, dan heeft zich waarschijnlijk een van de volgende
situaties voorgedaan:

• Toen het apparaat werd besteld, is Externe diensten niet meebesteld, waardoor
de Xerox-server het apparaat niet toestaat om gegevens te verzenden (de diensten
moeten op het apparaat kunnen worden ingeschakeld). In dit geval moet u contact
opnemen met uw Xerox-leverancier om Externe diensten te bestellen, zodat de
Xerox-server het serienummer van uw apparaat herkent en accepteert.

• Het kan ook zijn dat de software van het apparaat opnieuw is geladen. In dit
geval heeft het apparaat 1 uur nodig om de diensten opnieuw te activeren. Een
uur wachten en het daarna nogmaals proberen.

OPMERKING
Als het apparaat om wat voor reden dan ook opnieuw is gestart, is Externe diensten
de laatste software die na het starten wordt geactiveerd. Nadat het systeem is
gestart, kan het wel 10 minuten duren voordat de diensten in het venster van Externe
diensten worden weergeven, of voordat de toets Gegevens verzenden beschikbaar
is om gegevens naar Xerox te verzenden.

Afmelden
Als u zich bij het systeem wilt afmelden, selecteert u Afmelden in het menu
Aanmelden van FreeFlow Print Server (weergegeven op het scherm van het
afdrukstation).

Systeem opnieuw starten (als daarom
wordt gevraagd)
Voer de volgende procedure uit wanneer u wordt gevraagd het systeem opnieuw te
starten om wijzigingen in de netwerkcommunicatie-instellingen door te voeren:

1. Het systeem moet worden uitgeschakeld.

2. Wacht tot in het statusvenster het bericht verdwijnt dat het systeem wordt
uitgeschakeld.

3. Schakel het systeem in.

4. Wacht tot het FreeFlow Print Server-scherm verschijnt en in het statusvenster
"Printer niet actief" en "Niet actief" worden weergegeven.

Het duurt enige minuten voordat het systeem gereed is voor gebruik.
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Systeem uitschakelen
1. Selecteer Uitschakelen in het menu Systeem.

• Ja: het systeem voltooit de opdrachtverwerking en wordt uitgeschakeld

• Onderbreken: het systeem wordt onmiddellijk uitgeschakeld zonder dat de
opdrachtverwerking wordt voltooid

• Nee: het systeem keert terug naar de gebruikersinterface.

2. Wacht tot het voortgangsbericht over de afsluitprocedure in het statusvenster
verdwijnt.

3. Zet alle randapparaten van derden (zoals afwerkeenheden) uit.

Systeem inschakelen

Het systeem in-/uitschakelen

1. Zet alle randapparaten van derden (zoals afwerkeenheden) aan.

OPMERKING

Apparatuurmodules van Xerox hebben geen AAN/UIT-schakelaar; deze worden
elektronisch ingeschakeld.

2. Druk kort op het gedeelte AAN (aangegeven met I) op de AAN/UIT-schakelaar,
die zich rechtsvoor op de printer bevindt (rechts van de systeemmonitor).

OPMERKING

Wanneer het systeem wordt gestart, wordt zowel het MAC-adres (het
hardware-adres van de netwerkkaart) als de hostnaam gedurende enkele minuten
op de monitor van het systeem weergegeven.

3. Wacht tot het scherm Xerox FreeFlow® Print Server verschijnt en in het
statusvenster Printer niet actief en Niet actief wordt weergegeven (en niet Bezig
met initialiserenNiet actief of Bezig met ladenNiet actief).

Het duurt enige minuten voordat het systeem gereed is voor gebruik.

TCP/IP-communicatie controleren met
ping
Typ op een willekeurig Windows-werkstation na de opdrachtprompt (DOS-prompt)
of in het terminalvenster in UNIX/Linux op de opdrachtregel: ping xxx.xxx.xxx.xxx; druk
op Enter. Tussen het woord ping en de eerste xxx moet een spatie worden ingevoerd.
Hierbij staat xxx.xxx.xxx.xxx voor het IP-adres van het systeem zoals geconfigureerd
volgens de instructies in TCP/IP instellen in deze handleiding.

Als de communicatie goed is ingesteld, verschijnt een bericht als "Reply from
xxx.xxx.xxx.xxx: bytes=32 time<10ms TTL=128".
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Indien u echter "Cannot connect to host", "Time Out", of "0 bytes received" ontvangt,
moet u de volgende punten controleren:

• Controleer of het doelapparaat is ingeschakeld, volledig is gestart en is verbonden
met het netwerk. Controleer of de LED op de netwerkkaart aangeeft dat er
netwerkverkeer plaatsvindt.

• Controleer of u in het ping-commando het correcte IP-adres voor het apparaat
heeft opgegeven. Ga zo nodig naar het apparaat, meld u aan als beheerder,
selecteer Configuratie in het menu Instelling en noteer het weergegeven IP-adres.

• Controleer of het werkstation en het bestemmingsapparaat op hetzelfde subnet
zijn ingesteld.

Afdrukken via TCP/IP met LPR
controleren
Alle afzonderlijke onderdelen van de opdracht moeten met een spatie van elkaar
worden gescheiden.

• Op een netwerkstation waarop een afdrukhulpprogramma (spooler) wordt gebruikt
om LPR-opdrachten naar een printer te verzenden (zoals een Windows 2000-,
2003- of XP-werkstation), typt u na de opdrachtprompt:
a) lpr -P raw -S xxx.xxx.xxx.xxx C:\bestandsnaam.ext
b) Druk op Enter.

OPMERKING
De afzonderlijke onderdelen van de opdracht moeten met een spatie van elkaar
worden gescheiden. De tekens xxx vertegenwoordigen het IP-adres van het
systeem, geconfigureerd volgens de instructies bij TCP/IP instellen in deze
handleiding. "Bestandsnaam" vertegenwoordigt een willekeurig testbestand dat
door het apparaat wordt ondersteund, en "ext" is de bestandsextensie (zoals .txt
voor een tekstbestand gemaakt met Kladblok). Het bestand kan worden verstuurd
vanaf elk station dat op het werkstation (bijvoorbeeld C:\ of A:\) wordt
ondersteund.

• U kunt ook na de systeemprompt ($ of %) in UNIX het volgende commando
invoeren om bijvoorbeeld uw hosttabel af te drukken:
a) /usr/ucb/lpr -P13.175.108.208:dinodoc /etc/hosts
b) Druk op Enter.

OPMERKING
In het bovenstaande voorbeeld is 13.175.108.208 het IP-adres van de printer,
dinodoc de naam van de printerwachtrij, /etc/ het pad, en hosts het bestand dat
moet worden afgedrukt.

• Een andere goede manier om vanuit UNIX af te drukken is:
a) lp -d13.175.108.208:dinodoc /etc/hosts
b) Druk op Enter.

• Een andere goede manier om vanuit Linux af te drukken is:
a) lpr -P naamvanlokalewachtrij/pad/bestandsnaam
b) Druk op Enter. (Gebruik een afdrukbeheerprogramma om de lokale wachtrij

aan te maken.)
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Als TCP/IP en de Line Printer Daemon goed zijn ingesteld en werken, wordt het
testbestand afgedrukt.
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4
Aanbevolen
instellingsstappen

Dit gedeelte bevat een lijst met aanvullende informatie over instellingen.

• HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) inschakelen om via een webinterface te
kunnen afdrukken vanaf externe werkstations.

- Controleren of de HTTP-gateway-licentie aanwezig is.

- Controleren of de HTTP-gateway is ingeschakeld.

- Controleren of de HTTP-gateway werkt.

• FreeFlow Remote Print Server-software op een werkstation installeren.

- Neem het overzicht van de software voor externe werkstromen aandachtig
door.

- Instructies voor het installeren en bedienen van de software zoeken.

- Het systeem configureren om communicatie mogelijk te maken.

• Toegangscodes en systeembeveiliging instellen.

- Tips voor het veilig houden van het systeem en het wijzigen van
aanmeldtoegangscodes.

- Een afzonderlijke toegangscode wijzigen.

- Toegangscodes wijzigen als systeembeheerder.

- FreeFlow ervoor laten zorgen dat toegangscodes zo veilig mogelijk zijn.

- Instellen hoeveel keer een gebruiker mag proberen zich aan te melden.

- De datum en tijd bijhouden van aan- en afmeldingen van gebruikers.

• De gebruikerstoegang tot het systeem beheren.

• SNMP (Simple Network Management Protocol) configureren om het functioneren
van de printerprestaties via het netwerk te controleren en te testen.

- Meer informatie over SNMP.

- Toegang tot SNMP-instellingen.

- SNMP inschakelen.

- SNMP-communitystrings configureren.

- SNMP-serienummers bekijken en configureren.

- Gemeenschappelijke instellingen configureren.
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- Trap-parameters instellen of bewerken.

- Uw instellingen opslaan en de SNMP-gateway afsluiten.

• Beveiligingsprofielen selecteren en maken waarmee toegang tot het systeem
wordt geregeld.

- Toegang tot de beveiligingsprofielen.

- Het huidige profiel wijzigen.

- Een standaardprofiel instellen.

- Het standaardprofiel als huidig profiel instellen.

- Eigenschappen van het beveiligingsprofiel bekijken.

- Nieuwe profielen kopiëren en maken.

OPMERKING
Er is aanvullende informatie beschikbaar met uitleg over de vier tabbladen van
het venster Eigenschappen beveiligingsprofiel: Algemeen, Systeem, RC2 & RC3
(INIT) en INETD.

HTTP inschakelen
De Hyper Text Transport Protocol (HTTP)-gateway maakt bidirectionele communicatie
mogelijk, zodat bestanden die gereed zijn om te worden afgedrukt vanaf externe
werkstations via een webinterface naar de printer kunnen worden verzonden.

Controleren of de HTTP-gatewaylicentie aanwezig is

Raadpleeg de procedure Geïnstalleerde licenties controleren met Licentiebeheer in
het gedeelte Vereiste stappen bij het instellen van deze handleiding om te controleren
of de HTTP-gatewaylicentie aanwezig en ingeschakeld is. Als u de
HTTP-gateway-selectieregel wilt bekijken, klikt u op het sleutelpictogram dat vóór
het Ethernet-netwerklicentiepakket staat dat wordt weergegeven in het venster
Licentiebeheer.

Controleren of de HTTP-gateway is ingeschakeld

1. Selecteer Aanmelden in het menu Aanmelden.

2. Selecteer Systeembeheerder als gebruikerstoegangsniveau in de vervolgkeuzelijst
Gebruikersnaam.

3. Voer de toegangscode van de systeembeheerder (bijvoorbeeld administ) in en
klik op OK.

4. Selecteer Gateways in het menu Instelling.

5. Selecteer het tabblad HTTP.

6. Controleer of er een vinkje staat in het selectievakje HTTP inschakelen.

Als de HTTP-gatewaylicentie niet in Licentiebeheer is ingeschakeld, is het vakje
HTTP inschakelen ook uitgeschakeld.
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7. Plaats zo nodig een vinkje in het selectievakje HTTP inschakelen. Het selectievakje
in Licentiebeheer wordt dan tevens bijgewerkt en ingeschakeld.

8. Klik op OK of Toepassen om uw instellingen op te slaan of klik op<Annuleren om
het venster te sluiten zonder wijzigingen door te voeren.

9. Als u zich wilt afmelden, selecteert u Afmelden in het menu Aanmelden.

Controleren of de HTTP-gateway werkt

1. Open de internetbrowser op een werkstation dat verbonden is met het netwerk.

2. Typ het IP-adres van de printer in het adresveld van de browser.

3. Druk op Enter.

• Indien de HTTP-gateway werkt, wordt de startpagina van de printer
weergegeven op uw monitor.

• Indien de startpagina niet wordt weergegeven, moet u de
verbindingsinstellingen van de browser controleren om er zeker van te zijn dat
u geen proxyserver gebruikt om verbinding te maken met adressen in het
lokale netwerk. Voer de bovenstaande procedure nogmaals uit.

• Indien de startpagina niet wordt weergegeven, moet u op de printer controleren
of de HTTP-gateway is ingeschakeld zoals hierboven wordt beschreven.

Remote Workflow-software installeren
De FreeFlow Print Server Remote Workflow-software kan op netwerkcomputers met
verschillende besturingssystemen worden geïnstalleerd. Met deze software kan men
vanaf een externe locatie toegang krijgen tot de FreeFlow Print Server van het
systeem (versie 4.00.00 of hoger).

Nadat de FreeFlow Print Server Remote Workflow-software is geïnstalleerd, kan de
FreeFlow Print Server-gebruikersinterface op het werkstation worden weergegeven,
waardoor de systeembeheerder vanaf een externe locatie toegang kan krijgen tot
het systeem om opdrachten te beheren.

Instructies voor software-installatie en gebruik

Bij de Remote Workflow-software worden instructies geleverd voor de installatie en
het gebruik van de software.

Raadpleeg Xerox® Nuvera Remote Services Configuration Guide (de handleiding
voor configuratie van externe diensten voor de Xerox® Nuvera) voor meer informatie
over Externe diensten.
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Systeem configureren om communicatie mogelijk te maken

Als u toegang tot de FreeFlow Print Server wilt krijgen vanaf een externe locatie,
moet u het keuzerondje Alle verbindingen inschakelen op het tabblad Externe
werkstroom van Voorkeursinstellingen systeem in het menu Instelling selecteren.
Doe het volgende om deze instelling te controleren of in te schakelen:

1. Meld u aan bij het systeem door Aanmelden te selecteren in het menu Aanmelden.

2. Selecteer Systeembeheerder als gebruiker in de vervolgkeuzelijst Gebruikersnaam.

3. Voer de toegangscode van de systeembeheerder in (bijvoorbeeld administ) en klik
op OK.

4. Selecteer in het menu Instelling de optie Voorkeursinstellingen systeem.

5. Selecteer het tabblad Externe werkstroom.

6. Zorg ervoor dat het keuzerondje Alle verbindingen inschakelen is geselecteerd
(ingeschakeld) of configureer specifieke verbindingen met behulp van het
keuzerondje Gespecificeerde verbindingen inschakelen.

7. Klik op OK of Toepassen om de instelling op te slaan. Klik op Annuleren om het
venster af te sluiten zonder de wijzigingen op te slaan.

Toegangscodes wijzigen
Om veiligheidsredenen moeten de toegangscodes waarmee beheerders en operateurs
zich aanmelden bij het systeem onmiddellijk na de installatie van het systeem worden
gewijzigd. Daarna moeten de toegangscodes voor alle gebruikers regelmatig worden
bekeken en worden gewijzigd, indien dat wenselijk wordt geacht.

Met sterke toegangscodes, een limiet voor het aantal aanmeldingspogingen, een
geldigheidsduur voor de toegangscode en het volgen van de aanmeldingen kan de
beveiliging worden verscherpt.

Toegangscodes kunnen op twee manieren worden gewijzigd:

• Gebruikers kunnen hun eigen toegangscode wijzigen door Toegangscode wijzigen
in het menu Aanmelden te selecteren.

• Beheerders kunnen de toegangscode wijzigen door Gebruikers & groepen in het
menu Instelling te selecteren.

Individuele toegangscodes wijzigen
1. Meld u bij het systeem aan door Aanmelden in het menu Aanmelden te selecteren.

2. Selecteer Toegangscode wijzigen in het menu Aanmelden.

3. Typ de huidige toegangscode in het veld Oude toegangscode.

Ingevoerde tekens worden weergegeven met sterretjes.

4. Typ de nieuwe toegangscode in het veld Nieuwe toegangscode.

Toegangscodes mogen uit maximaal acht alfanumerieke tekens bestaan. De
ingevoerde tekens worden weergegeven met sterretjes. Een harde return aan het
eind van de string heeft geen effect.
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5. Typ nogmaals de nieuwe toegangscode in het tweede veld Nieuwe toegangscode
om de invoer te controleren.

6. Selecteer OK om de nieuwe toegangscode in te voeren.

Er verschijnt een foutmelding als een ingevoerde toegangscode niet geldig is.

Toegangscode wijzigen door een beheerder
1. Selecteer Aanmelden in het menu Aanmelden.

2. Selecteer Systeembeheerder als gebruiker in de vervolgkeuzelijst Gebruikersnaam.

3. Voer de toegangscode van de systeembeheerder in (bijvoorbeeld administ) en klik
op OK.

4. Selecteer Gebruikers & groepen… in het menu Instelling.

5. Selecteer het tabblad Gebruikers en dubbelklik op de gebruiker voor wie de
toegangscode wordt gewijzigd.

6. Selecteer het selectievakje Toegangscode wijzigen (aanvinken).

7. Voer de nieuwe toegangscode in het veld Toegangscode in.

8. Voer de nieuwe toegangscode in het veld Toegangscode opnieuw invoeren in.

9. Klik op OK of Toepassen om uw instellingen op te slaan.

Sterke toegangscodes

Sterke toegangscodes bij de aanmelding bieden een hogere graad van beveiliging.
Sterke toegangscodes inschakelen:

1. De root-gebruiker (su) moet het script setstrongsecurity in de directory
/opt/XRXnps/bin uitvoeren.

2. Daarna moet de systeembeheerder de optie Controle van sterke toegangscodes
onder Beheer gebruikers/groepen > Toegangscodebeleid toepassen.

Nadat de toepassing is ingeschakeld, moeten nieuwe gebruikers een sterke
toegangscode toewijzen aan hun account. De toegangscodes voor de huidige
gebruikers blijven en werken hetzelfde. Ze kunnen echter desgewenst wel worden
bijgewerkt.

Een sterke toegangscode moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

• Minimaal acht tekens lang zijn

• Ten minste één hoofdletter bevatten

• Ten minste één cijfer bevatten

• Ten minste één speciaal teken { !, @, #, $, %, ^, &, * }, zoals bijvoorbeeld haakjes
openen en sluiten { ( ) }, verbindingsstreepje { - }, onderstreping { _ } en punt { . }

Aanmeldingspogingen

De systeembeheerder kan het aantal toegestane aanmeldingspogingen opgeven
met een waarde van 0 t/m 6. Aanmeldpogingen mogelijk maken:

1. De root-gebruiker (su) moet het script setstrongsecurity in de directory
/opt/XRXnps/bin uitvoeren.
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2. De systeembeheerder moet Toegestane aantal aanmeldingspogingen inschakelen
onder Beheer gebruikers/groepen > Toegangscodebeleid.

Geldigheidsduur toegangscode

De systeembeheerder kan de datum instellen waarop de toegangscode zijn geldigheid
verliest.

Hoewel FreeFlow Print Server geen functie heeft om de systeembeheerder datums
in te laten instellen waarop toegangscodes voor gebruikersaccounts verlopen, zijn
er enkele andere manieren om dat toch te doen:

• Via de opdrachtregel
• Via Admintool
• U kunt MINWEEKS en MAXWEEKS instellen door het bestand passwd in de

directory /et/default te bewerken. Deze variabelen zijn door Solaris standaard
ingesteld op 0 (nul).

Er is geen optie voor de geldigheidsduur van de toegangscode in de
gebruikersinterface van FreeFlow Print Server. FreeFlow Print Server vraagt de
gebruiker dan ook niet om een nieuwe toegangscode in te voeren als de toegangscode
niet langer geldig is. DocuSP zendt echter wel een bericht betreffende een onbekende
gebruikersnaam of toegangscode. De klant moet achterhalen of de toegangscode
niet langer geldig is. De klant kan dat doen door een terminalvenster te openen en
te proberen zich aan te melden. Als de toegangscode niet langer geldig is, vraagt
het systeem de gebruiker om een nieuwe toegangscode in te voeren.

Systeemcapaciteit voor registratie van aanmeldingen

Logbestand van datum/tijd aan-/afmelding gebruikers

Deze informatie wordt bewaard in de bestanden authlog en syslog in de directory
/var/log. Aan- en afmelding op de FreeFlow Print Server wordt bijgehouden,
evenals Aan- en afmelding op het netwerk.

Beheer van gebruikerstoegang tot het
systeem
Gebruikerstoegang tot het systeem wordt beheerd door Gebruikers & groepen... in
het menu Instelling te selecteren.

1. Selecteer Aanmelden in het menu Aanmelden.

2. Selecteer Systeembeheerder als gebruiker in de vervolgkeuzelijst Gebruikersnaam.

3. Voer de toegangscode van de systeembeheerder in (bijvoorbeeld administ) en klik
op OK.

4. Selecteer Gebruikers & groepen… in het menu Instelling.

5. Selecteer het tabblad Gebruikers.

6. Klik met de rechtermuisknop op een willekeurige gebruikersnaam of op een
willekeurige lege plaats in het venster Beheer gebruikers/groepen.
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7. Selecteer Nieuw..., Bewerken.., Verwijderen, Inschakelen of Uitschakelen in het
pop-upmenu, afhankelijk van de parameters die u wilt instellen.
Wanneer u bijvoorbeeld Nieuw... selecteert, kunt u een nieuwe gebruiker
toevoegen, zijn of haar toegangscode instellen en de nieuwe gebruiker toewijzen
aan een van de drie gebruikersaccountgroepen die toegang hebben tot het
systeem. De drie accountgroepen zijn: beheerder, operateur en gebruiker.

8. Klik op OK of Toepassen om uw instellingen op te slaan.

Info over SNMP
Via SNMP (Simple Network Management Protocol) kunt u het functioneren van de
printer op afstand controleren en testen. Wanneer SNMP is ingeschakeld op de
printer, maakt de SNMP-beheersoftware die wordt uitgevoerd op een
netwerkwerkstation, verbinding met de SNMP-agent en wordt er informatie
ontvangen met betrekking tot specifieke gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan.
Voorbeelden van dergelijke gebeurtenissen zijn berichten dat het papier in een lade
op is of dat de toner begint op te raken.

Enkele voorbeelden van veel gebruikte SNMP-beheersoftware zijn:

• IBM Network Printer Manager
• Novell Managewise
• TNG Unicenter
• HP OpenView
• Xerox CentreWare Web

SNMP configureren
1. Selecteer Aanmelden in het menu Aanmelden.

2. Selecteer Systeembeheerder als gebruiker in de vervolgkeuzelijst Gebruikersnaam.

3. Voer de toegangscode van de systeembeheerder in (bijvoorbeeld administ) en klik
op OK.

4. Selecteer Gateways in het menu Instelling.

5. Selecteer het tabblad SNMP.

Toegang tot SNMP-instellingen
1. Selecteer Aanmelden... in het menu Aanmelden.

2. Selecteer Systeembeheerder als gebruiker in de vervolgkeuzelijst Gebruikersnaam.

3. Voer de toegangscode van de systeembeheerder (bijvoorbeeld administ) in en
klik op OK.

4. Selecteer Gateways in het menu Instelling.

5. Selecteer het tabblad SNMP.

SNMP inschakelen
1. Controleer of het selectievakje Ingeschakeld is aangevinkt. Zo niet, met de muis

een vinkje in het aankruisvakje plaatsen om SNMP in te schakelen.
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2. Plaats een vinkje in het selectievakje Verificatietraps inschakelen als u een
melding wilt ontvangen wanneer zich verificatiegebeurtenissen op het apparaat
voordoen.

SNMP-communitystrings configureren
1. Accepteer de standaardnaam of typ een nieuwe naam in het tekstvak voor

Communitystring lezen.

Dit is de toegangscode voor SNMP Get-verzoeken die het SNMP-beheerprogramma
doorgeeft aan de SNMP-agent.

2. Accepteer de standaardnaam of typ een nieuwe naam in het tekstvak voor
Communitystring schrijven.

Dit is de toegangscode voor SNMP Set-verzoeken die het SNMP-beheerprogramma
doorgeeft aan de SNMP-agent.

VOORZICHTIG

Als u de communitystrings Lezen (Get) en Schrijven (Set) wijzigt, moet u ook de
strings wijzigen die worden gebruikt door alle netwerkapplicaties die via SNMP
met deze agent communiceren.

3. Accepteer de standaardnaam of typ een nieuwe naam in het tekstvak voor
Communitystring trap.

Dit is de toegangscode voor SNMP-traps die door de agent naar het
SNMP-beheerprogramma wordt verstuurd.

SNMP-serienummers configureren of bekijken

De status van componenten kan worden gerapporteerd aan de hand van
serienummers. Componenten met serienummers zijn bijvoorbeeld invoereenheden,
papierladen en uitlegtafels. Serienummers van onderdelen configureren of bekijken:

1. Klik op de toets SNMP-serienummers.

2. Waar toegestaan, bijvoorbeeld bij papierladen, kunt u de serienummers van de
vermelde componenten in de betreffende tekstvakken invoeren.

OPMERKING

De serienummers voor invoereenheden en uitlegtafels worden door het systeem
verstrekt en kunnen niet worden bewerkt.

3. Klik op OK om uw invoer te accepteren of op Annuleren om het venster te sluiten
zonder wijzigingen door te voeren.
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Gemeenschappelijke instellingen configureren

De volgende gemeenschappelijke instellingen kunnen door het
SNMP-beheerprogramma worden weergegeven: naam, telefoonnummer en locatie
van de systeembeheerder; naam, telefoonnummer en locatie van de operateur;
naam en locatie van de printer. Extra instellingen zijn mogelijk voor het configureren
van de weergave van online service- en ondersteuningsinformatie van Xerox en
online koppelingen voor klanten.

1. Klik op de toets Gemeenschapp. instellingen.

2. De toepasselijke informatie invoeren in de beschikbare tekstvakken.

Verdere informatie over de instellingen wordt weergegeven door op de toets Help
te klikken.

3. Klik op OK om uw instellingen op te slaan.

Trapparameters instellen of bewerken
1. Dubbelklik op een horizontale regel in de tabel Traps.

2. In de tekstvakken het IP-adres invoeren van het werkstation (de client) waarop
het SNMP-beheerprogramma wordt uitgevoerd.

3. Typ in het vak Poortnummer het getal 162 als dit nog niet is ingevuld (voor het
poortnummer van het client-werkstation waarop UDP-datagrammen van de
SNMP-agent van het apparaat binnenkomen).

4. Plaats onder het kopje Traps met de muis een vinkje in de beschikbare
aankruisvakjes voor het type Traps dat u wilt verzenden naar het
beheerprogramma.
U kunt bijvoorbeeld het vakje Warme start aanvinken voor traps die betrekking
hebben op het opnieuw starten van het systeem. Kruis het vakje Koude start aan
voor traps die betrekking hebben op het in- en uitschakelen van het systeem.

5. Onder het kopje Trap SNMP-versie de keuzelijst gebruiken om de SNMP-versie te
selecteren die wordt ondersteund door uw SNMP-beheerprogramma.

OPMERKING

De Xerox Common Management Interface (XCMI) die door dit systeem wordt
gebruikt ondersteunt zowel SNMP-versie 1 als 2c.

6. Klik op OK of Toepassen om uw instellingen op te slaan.

7. Klik op de selectiepijl Vorige trap of Volgende trap om de parameters voor andere
genummerde regels in de tabel Traps in te stellen of te bewerken.

Instellingen opslaan en de SNMP-gateway afsluiten
1. Klik op OK onder aan het tabblad SNMP om uw instellingen op te slaan. Mogelijk

wordt u gevraagd om het systeem opnieuw te starten om de instellingen van
kracht te laten worden.

2. Indien u wordt gevraagd het systeem opnieuw te starten, moet u zich eerst
afmelden door Afmelden te selecteren in het menu Aanmelden.
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3. Volg de instructies voor het opnieuw starten van het systeem zoals vermeld in
het onderdeel Vereisten stappen bij het instellen in deze handleiding.

Info over beveiligingsprofielen
Beveiligingsprofielen zijn verzamelingen van configureerbare instellingen die kunnen
worden gebruikt om toegang te verlenen of te beperken tot verschillende services
van het apparaat en het besturingssysteem.

Er worden vier beveiligingsprofielen (Geen, Laag, Gemiddeld en Hoog) als
fabrieksinstelling geleverd. Deze kunnen altijd als het huidige profiel voor
systeemtoegang worden geselecteerd. Hoewel deze in de fabriek ingestelde profielen
niet kunnen worden bewerkt of verwijderd, kunnen ze wel worden gebruikt als
uitgangspunt voor nieuwe profielen die door de systeembeheerder als het huidige
beveiligingsprofiel kunnen worden aangemaakt, bewerkt en geselecteerd.

Wanneer een ander profiel wordt geselecteerd als het huidige profiel, blijft deze
selectie van kracht tot een nieuw profiel wordt gekozen. Eén profiel wordt tevens
gebruikt als standaardprofiel. Dit standaardprofiel kan worden geselecteerd als het
huidige profiel door te klikken op de toets Standaardprofiel herstellen.

Toegang tot beveiligingsprofielen
1. Selecteer Aanmelden... in het menu Aanmelden.

2. Selecteer Systeembeheerder in de vervolgkeuzelijst Gebruikersnaam, of een
andere gebruikersnaam invoeren die deel uitmaakt van de
systeembeheerdersgroep.

3. Voer de relevante toegangscode in en selecteer OK.

4. Selecteer Beveiligingsprofielen... in het menu Instelling om het venster
Beveiligingsprofielen weer te geven.

Huidig profiel wijzigen
1. Selecteer met behulp van de muis een profielnaam in het venster

Beveiligingsprofielen.

2. Klik met de rechtermuisknop op de gemarkeerde tabelrij die correspondeert met
de geselecteerde profielnaam.

3. Selecteer Instellen als huidige in het pop-upmenu.

4. Wanneer u wordt gevraagd of u het nieuwe beveiligingsprofiel wilt toepassen,
klikt u op Ja.

Dit kan enkele minuten duren.

Beveiligingsprofiel instellen als standaardprofiel
1. Selecteer met behulp van de muis een profielnaam in het venster

Beveiligingsprofielen.

2. Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde profielnaam.

3. Selecteer Instellen als standaard in het pop-upmenu.

Xerox Nuvera Handleiding voor de systeembeheerder4-10

Aanbevolen instellingsstappen



Standaardprofiel selecteren als het huidige profiel
1. Klik met de muis op de toets Standaardprofiel herstellen in het venster

Beveiligingsprofielen.

2. Wanneer u wordt gevraagd of u het nieuwe beveiligingsprofiel wilt toepassen,
klikt u op Ja.

Dit kan enkele minuten duren.

Profieleigenschappen bekijken
1. Selecteer met behulp van de muis een profielnaam in het venster

Beveiligingsprofielen.

2. Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde profielnaam.

3. Selecteer Eigenschappen in het pop-upmenu.

Wanneer het venster Eigenschappen wordt weergegeven, ziet u dat de eigenschappen
van de vier in de fabriek ingestelde beveiligingsprofielen wel kunnen worden bekeken,
maar niet kunnen worden bewerkt. Om bewerkbare, door de gebruiker gedefinieerde
profielen aan te maken, volgt u de stappen voor het kopiëren van profielen en het
aanmaken van nieuwe profielen.

Profielen kopiëren en nieuwe profielen aanmaken
1. Selecteer met behulp van de muis een profielnaam in het venster

Beveiligingsprofielen.

2. Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde profielnaam.

3. Selecteer Kopiërenin het pop-upmenu.

4. Voer in het vak Naam een unieke naam voor dit nieuwe profiel in.

Het vak Type voor dit profiel is ingesteld op Door gebruiker bepaald.

5. Klik op een van de vier tabbladen van het venster Eigenschappen om beschikbare
parameters te bewerken.

Klik op de toets Help van het venster Eigenschappen voor hulp bij het configureren
van specifieke parameters. Voor aanvullende informatie over de parameters die
beschikbaar zijn op de vier tabbladen van het venster Eigenschappen, op de
onderstaande hyperlinks klikken: Algemeen, Systeem, RC2 & RC3 (INIT) en INETD.

6. Klik op OK om uw instellingen op te slaan.

Tabbladen van het venster Eigenschappen beveiligingsprofiel

Klik voor aanvullende informatie over de parameters die beschikbaar zijn op de vier
tabbladen van dit venster Eigenschappen op de onderstaande hyperlinks.

• Tabblad Algemeen
• Tabblad Systeem
• Tabblad INIT (Rc2 & RC3)
• Functies
• RPC

4-11Xerox Nuvera Handleiding voor de systeembeheerder

Aanbevolen instellingsstappen



Tabblad Algemeen (venster Eigenschappen beveiligingsprofiel)

De volgende parameters kunnen worden geconfigureerd:

Instelling toepassen na elke keer starten

Deze instelling bepaalt of het huidige beveiligingsprofiel elke keer nadat het
apparaat opnieuw is opgestart opnieuw wordt toegepast. Indien de
systeemconfiguratie op een andere manier is gewijzigd dan via de
beveiligingsprofielen (bijvoorbeeld door het handmatig bewerken van
systeembestanden in een terminalvenster), dan worden deze wijzigingen de
volgende keer dat het systeem opnieuw opstart genegeerd. Deze instelling
ingeschakeld (aangevinkt) laten, tenzij u de opstartprocedure wilt versnellen.

Automatisch aanmelden

Met dit selectievakje kunt u gebruikers de mogelijkheid bieden of ontnemen om
het systeem, inclusief de toegang tot het systeem via de webinterface (HTTP), te
gebruiken zonder dat men zich handmatig dient aan te melden. Wanneer het
selectievakje is ingeschakeld (aangevinkt), moet een systeemaccount (standaard
een gebruikersaccount) worden opgegeven in de keuzelijst Gebruikersnaam.
Wanneer Automatisch aanmelden is uitgeschakeld (standaard in het profiel Hoog),
zijn alle systeemtoepassingen, met uitzondering van een aanmeldvenster,
ontoegankelijk, waardoor gebruikers zich handmatig dienen aan te melden bij het
systeem alvorens ze het kunnen gebruiken.

Aanmeldbericht en de toets Instellingen

Gebruik indien het selectievakje Automatisch aanmelden is uitgeschakeld (niet
aangevinkt), de knop Instellingen... om een bericht te selecteren, te bewerken of
aan te maken dat wordt getoond aan systeemgebruikers in het aanmeldingsvenster.

Limiet pad Beheer Opnieuw afdrukken

Wanneer deze instelling is ingeschakeld (aangevinkt), kunnen gebruikers met
automatische aanmelding bestanden alleen opnieuw afdrukken wanneer het
betreffende pad in het invoervak is vermeld. Hiermee wordt voorkomen dat alle
bestanden die beschikbaar zijn op het systeem onbeperkt opnieuw kunnen worden
afgedrukt. Op de toets Instellingen... klikken om de toegestane directory te
selecteren.

Minimumlengte toegangscode

Stel met behulp van Pijl omhoog of omlaag van het vak Minimumlengte
toegangscode het minimumaantal tekens in voor een geldige
systeemgebruikerstoegangscode. De minimumlengte voor toegangscodes wordt
van kracht wanneer gebruikers hun eigen toegangscode wijzigen vanuit het menu
Aanmelden.

Tabel Algemene diensten, Autorisatie Unix-terminal

Wanneer deze instelling beschikbaar is en is ingeschakeld, dienen gebruikers zich
opnieuw aan te melden bij het openen van het Unix-terminalvenster. Als u de
instelling wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de regel Autorisatie
UNIX-terminal en selecteert u Uitschakelen in het pop-upmenu.
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Tabel Algemene diensten, Verkorte menu's

Wanneer deze instelling beschikbaar is en is ingeschakeld, wordt op het bureaublad
van de systeemmonitor een beperkt aantal menu-items weergegeven en is er via
het terminalvenster geen toegang tot het onderliggende UNIX
(Solaris)-besturingssysteem. Wanneer deze instelling is uitgeschakeld, ziet de
aangemelde gebruiker een set menuselecties die veel lijkt op die van DocuSP 3 en
heeft de gebruiker toegang tot het terminalvenster. Als u de instelling wilt wijzigen,
klikt u met de rechtermuisknop op Verkorte menu's en selecteert u Uitschakelen
of Inschakelen in het pop-upmenu.

Tabblad Systeem (venster Eigenschappen beveiligingsprofiel)

De volgende parameters kunnen worden geconfigureerd op het tabblad Systeem:

Cache uitschakelen

De cachefunctie is standaard uitgeschakeld in alle beveiligingsprofielen voor passwd,
group, exec_attr, prof_attr en user_attr. Het uitschakelen van het cache voor passwd
en group is met name belangrijk voor het beveiligen van de informatie over
toegangscodes en groepen in de oudere NIS-omgeving, zeker in vergelijking met
de nieuwe NIS+-omgeving. Dit is geen zichtbare (selecteerbare) instelling.

Cron toestaan en Gebruiker met recht tot cron

Met deze instelling specificeert u de standaard UNIX-gebruiker (root) die het
uitvoeren van processen op het systeem mag plannen. Dit is geen zichtbare
(selecteerbare) instelling.

Verwijderde gebruikers

De accounts nuucp en listen worden standaard verwijderd uit alle
beveiligingsprofielen. Aangezien de account nuucp en listen port monitor kunnen
worden gebruikt om bestanden aan te maken en via het netwerk te verzenden,
vormen deze twee items een beveiligingsrisico. Dit is geen zichtbare (selecteerbare)
instelling.

Vergrendelde gebruikers

De toegangscodes voor de volgende UNIX-systeemaccounts zijn standaard
uitgeschakeld in de beveiligingsprofielen: daemon, bin, sys, adm, lp, uucp, nobody,
noaccess en nobody4. xrxusr zijn vergrendeld in de NP-profielen Hoog en Gemiddeld.
Dit is geen zichtbare (selecteerbare) instelling.

Instellingen voor extra systeemservices

De volgende standaardinstellingen gelden voor de hieronder vermelde extra
diensten. Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze instellingen kunnen worden
gewijzigd (indien zichtbaar en selecteerbaar op het scherm) in een door de gebruiker
gedefinieerd (kopie)profiel. Klik met de rechtermuisknop op een beschikbare
dienstregel en selecteer vervolgens de gewenste instelling in het popup-menu.

OpmerkingStandaardinstellingDienst

Zichtbare instelling op
systemen waarop de
productiviteitspakketlicentie
is ingeschakeld. Waar in
profiel Geen.

UitgeschakeldAllow_host.equiv_plus
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OpmerkingStandaardinstellingDienst

Geen zichtbare instelling.UitgeschakeldMulticast routing

Geen zichtbare instelling.IngeschakeldInformatie besturingssysteem
en host (informatieberichten)
verbergen

Zichtbare instelling op
systemen waarop de
productiviteitspakketlicentie
wel of niet is ingeschakeld.
Onwaar in profiel Geen.

IngeschakeldBeveiligingswaarschuwingsberichten

Zichtbare instelling op
systemen waarop de
productiviteitspakketlicentie
is ingeschakeld. Onwaar in
profiel Geen.

IngeschakeldSendmail beveiligen

Zichtbare instelling op
systemen waarop de
productiviteitspakketlicentie
is ingeschakeld. Ingeschakeld
in profiel Geen.

UitgeschakeldUitvoerbare stapels

Zichtbare instelling op
systemen waarop de
productiviteitspakketlicentie
is ingeschakeld. Ingeschakeld
in profiel Geen.

UitgeschakeldExterne CDE-aanmeldingen

Geen zichtbare instelling.WaarBeveiligde
netwerkparameters

Geen zichtbare instelling.IngeschakeldNFS Portmon beperken

Geen zichtbare instelling.IngeschakeldAnonymous ftp

Zichtbare instelling op
systemen waarop de
productiviteitspakketlicentie
is ingeschakeld. Ingeschakeld
in profiel Geen.

IngeschakeldRouter

Zichtbare instelling op
systemen waarop de
productiviteitspakketlicentie
wel of niet is ingeschakeld.

Ingeschakeld in de profielen
Hoog en Gemiddeld
Uitgeschakeld in de profielen
Laag en Geen.

bsm

INIT (RC2 & RC3-functies)

Dit tabblad bevat een overzicht van systeemdiensten die, indien zichtbaar op het
scherm, kunnen worden ingeschakeld of uitgeschakeld in een door de gebruiker
gedefinieerd profiel. Wanneer zichtbaar, kunt u met de muis op een beschikbare
dienstregel klikken en vervolgens de gewenste instelling selecteren. In de
onderstaande tabellen worden de standaardinstellingen (Hoog, Gemiddeld, Laag
en Geen) voor de vier systeemprofielen weergegeven.
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Tabel 1. RC2-tabel

StatusStandaardinstellingFunctieRC2.d-service

uitgeschakeldHoogBesturingsdriver logische
koppelingen klasse II

S40LLC2

uitgeschakeldGemiddeld

uitgeschakeldLaag (zonder
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldLaag (met
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (met
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldHoogAsynchroon
PPP-verbindingsbeheer

PPPD

uitgeschakeldGemiddeld

uitgeschakeldLaag (zonder
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldLaag (met
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (met
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldHoogUUCP-serveruucp

uitgeschakeldGemiddeld

uitgeschakeldLaag (zonder
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldLaag (met
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (met
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldHoogLDAP-daemon die server- en
client-informatie in cache
opslaat voor NIS-zoekacties

1ldap.client

uitgeschakeldGemiddeld

uitgeschakeldLaag (zonder
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldLaag (met
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldGeen (zonder
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldGeen (met
productiviteitspakketlicentie)
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StatusStandaardinstellingFunctieRC2.d-service

uitgeschakeldHoogScript dat wordt uitgevoerd
tijdens JumpStart of
/AUTOINSTALL JumpStart

S72AUTOINSTALL

uitgeschakeldGemiddeld

uitgeschakeldLaag (zonder
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldLaag (met
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (met
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldHoogService Location
Protocol-daemon

slp

uitgeschakeldGemiddeld

uitgeschakeldLaag (zonder
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldLaag (met
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (met
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldHoognfs.client

uitgeschakeldGemiddeld

ingeschakeldLaag (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldLaag (met
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (met
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldHoogautofs

uitgeschakeldGemiddeld

ingeschakeldLaag (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldLaag (met
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (met
productiviteitspakketlicentie)
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StatusStandaardinstellingFunctieRC2.d-service

uitgeschakeldHoogsendmail

uitgeschakeldGemiddeld

uitgeschakeldLaag (zonder
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldLaag (met
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (met
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldHoogCIM-bootmanager: zorgt dat
WBEM-clients geen toegang
hebben tot de FreeFlow Print
Server.

S90WBEM

uitgeschakeldGemiddeld

uitgeschakeldLaag (zonder
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldLaag (met
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (met
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldHoogserverS25openssh.server

ingeschakeldGemiddeld

ingeschakeldLaag (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldLaag (met
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (met
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldHoogdaemonS73cachefs.daemon

uitgeschakeldGemiddeld

uitgeschakeldLaag (zonder
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldLaag (met
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (met
productiviteitspakketlicentie)

4-17Xerox Nuvera Handleiding voor de systeembeheerder

Aanbevolen instellingsstappen
Tabel 1. (vervolg)



Tabel 2. RC3-tabel

StandaardinstellingFunctieFunctieRC3.d-service

uitgeschakeldHoogNFS-server. Mogelijkheid
uitschakelen om te
exporteren naar
bestandssystemen FreeFlow
Print Server. Ingeschakeld
indien FreeFlow en Decomp
Services zijn ingeschakeld.

nfs.server

ingeschakeld
met PP-licentie

Gemiddeld

ingeschakeldLaag (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldLaag (met
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (met
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldHoogSchakelt Sun Solstice
Enterprise Master Agent uit.
FreeFlow Print Server
SNMP-diensten worden niet
beïnvloed.

S76SNMPDX

uitgeschakeldGemiddeld

uitgeschakeldLaag (zonder
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldLaag (met
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldGeen (zonder
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldGeen (met
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldHoogSun Solstice DMI Service
Provider

S77DMI

uitgeschakeldGemiddeld

uitgeschakeldLaag (zonder
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldLaag (met
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldGeen (zonder
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldGeen (met
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldHoogS92volmgt

ingeschakeldGemiddeld

ingeschakeldLaag (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldLaag (met
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (met
productiviteitspakketlicentie)
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Tabblad Services

Dit tabblad, genaamd Internet Daemon, bevat de daemons voor alle services in de
internetomgeving van het systeem. Indien deze zichtbaar zijn op het scherm, kunnen
individuele daemons worden ingeschakeld of uitgeschakeld in een door de gebruiker
gedefinieerd (kopie)profiel. Wanneer zichtbaar, kunt u met de muis op een
beschikbare regel klikken en vervolgens de gewenste instelling selecteren. In de
onderstaande tabel worden de standaardinstellingen (Hoog, Gemiddeld, Laag en
Geen) voor de vier systeemprofielen weergegeven.

Beveiligingsinstellingen voor Internetservices die onderdeel uitmaken van het bestand
/etc/inetd

StatusStandaardinstellingFunctieDienst

uitgeschakeldHoogFile Transfer Protocol
(FTP)-server. Dit betekent niet
dat ftp niet kan worden
gebruikt om gegevens van de
FreeFlow Print Server naar
een andere host met
FTP-server te verzenden.

ftp

ingeschakeld
met PP-licentie

Gemiddeld

ingeschakeldLaag (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldLaag (met
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (met
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldHoogDARPA-telnetprotocolservertelnet

uitgeschakeldGemiddeld

uitgeschakeldLaag (zonder
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldLaag (met
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (met
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldHoogshell

uitgeschakeldGemiddeld

uitgeschakeldLaag (zonder
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldLaag (met
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (met
productiviteitspakketlicentie)
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StatusStandaardinstellingFunctieDienst

uitgeschakeldHoogVerouderde
IEN-116-naamservice

name

uitgeschakeldGemiddeld

uitgeschakeldLaag (zonder
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldLaag (met
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (met
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldHoogServer voor remote
aanmelden. Gebruikt door
commando rlogin.

login

uitgeschakeldGemiddeld

uitgeschakeldLaag (zonder
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldLaag (met
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (met
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldHoogServer voor remote
uitvoering. Gebruikt door
commando rexec.

exec

uitgeschakeldGemiddeld

uitgeschakeldLaag (zonder
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldLaag (met
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (met
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldHoogBiff-server - daemon voor
e-mailmelding

comsat

uitgeschakeldGemiddeld

uitgeschakeldLaag (zonder
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldLaag (met
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (met
productiviteitspakketlicentie)
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StatusStandaardinstellingFunctieDienst

uitgeschakeldHoogServer-talk-programmatalk

uitgeschakeldGemiddeld

uitgeschakeldLaag (zonder
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldLaag (met
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (met
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldHoogGebruikt door uucp over IPuucp

uitgeschakeldGemiddeld

uitgeschakeldLaag (zonder
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldLaag (met
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (met
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldHoogInformatieserver externe
gebruikers

finger

uitgeschakeldGemiddeld

uitgeschakeldLaag (zonder
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldLaag (met
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (met
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldHoogOude tijdservicetime.dgram

uitgeschakeldGemiddeld

uitgeschakeldLaag (zonder
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldLaag (met
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (met
productiviteitspakketlicentie)
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StatusStandaardinstellingFunctieDienst

HoogVerouderde tijdservicetime.stream

Gemiddeld

uitgeschakeldLaag (zonder
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldLaag (met
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (met
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldHoogStuurt ernaar toe verzonden
tekens terug

echo.dgram

uitgeschakeldGemiddeld

uitgeschakeldLaag (zonder
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldLaag (met
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (met
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldHoogStuurt ernaar toe verzonden
tekens terug

echo.stream

uitgeschakeldGemiddeld

uitgeschakeldLaag (zonder
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldLaag (met
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (met
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldHoogVerwijdert alles wat ernaar
wordt verzonden

discard.dgram

uitgeschakeldGemiddeld

uitgeschakeldLaag (zonder
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldLaag (met
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (met
productiviteitspakketlicentie)
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StatusStandaardinstellingFunctieDienst

uitgeschakeldHoogVerwijdert alles wat ernaar
toe wordt verstuurd

discard.stream

uitgeschakeldGemiddeld

uitgeschakeldLaag (zonder
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldLaag (met
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (met
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldHoogWeergave van datum en tijddaytime.dgram

uitgeschakeldGemiddeld

uitgeschakeldLaag (zonder
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldLaag (met
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (met
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldHoogWeergave van datum en tijddaytime.stream

uitgeschakeldGemiddeld

uitgeschakeldLaag (zonder
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldLaag (met
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (met
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldHoogVerstuurt terugkerend
patroon van ASCII-tekens

chargen.dgram

uitgeschakeldGemiddeld

uitgeschakeldLaag (zonder
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldLaag (met
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (met
productiviteitspakketlicentie)
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StatusStandaardinstellingFunctieDienst

uitgeschakeldHoogVerstuurt terugkerend
patroon van ASCII-tekens

chargen.stream

uitgeschakeldGemiddeld

uitgeschakeldLaag (zonder
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldLaag (met
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (met
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldHoogRemote quota-server.
Gebruikt door het commando
quota (1M) om
gebruikersquota weer te
geven voor remote
bestandssystemen

rquotad

uitgeschakeldGemiddeld

uitgeschakeldLaag (zonder
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldLaag (met
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (met
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldHoogNetwerkgebruikersnamen
server

rpc.rusersd

uitgeschakeldGemiddeld

uitgeschakeldLaag (zonder
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldLaag (met
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (met
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldHoogSpray-server. Registreert
pakketten die werden
verstuurd via het commando
spray (IM).

rpc.sprayd

uitgeschakeldGemiddeld

uitgeschakeldLaag (zonder
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldLaag (met
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (met
productiviteitspakketlicentie)
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StatusStandaardinstellingFunctieDienst

uitgeschakeldHoogNetwerkserver waarop
rwall-daemon wordt
uitgevoerd. Maakt
verspreiding van
rondzendberichten mogelijk

rpc.rwalld

uitgeschakeldGemiddeld

uitgeschakeldLaag (zonder
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldLaag (met
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (met
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldHoogrpc.ttbserverd

uitgeschakeldGemiddeld

uitgeschakeldLaag (zonder
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldLaag (met
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (met
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldHoogXfont-server. Gebruikt door
CDE (common desktop
environment) om fonts te
renderen

fs

uitgeschakeldGemiddeld

ingeschakeldLaag (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldLaag (met
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (met
productiviteitspakketlicentie)

uitgeschakeldHoogDaemon
agendabeheerservice

rpc.cmsd

uitgeschakeldGemiddeld

ingeschakeldLaag (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldLaag (met
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (zonder
productiviteitspakketlicentie)

ingeschakeldGeen (met
productiviteitspakketlicentie)
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RPC

Gebruik dit tabblad voor toegang tot de volgende diensten: RPC inclusief NFS,
Traceroute en Portmap. Selecteer een van de volgende opties om deze functies bij
te werken:

• Alle verbindingen inschakelen

• Alle verbindingen uitschakelen

• Gespecificeerde verbindingen inschakelen
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5
Selectiemenu voor
netwerkbesturingssysteem
(NOS)

Raadpleeg dit gedeelte om dit apparaat naast TCP/IP in verschillende
netwerkbesturingsomgevingen te installeren. Zorg dat u bij het installeren van dit
apparaat in een client/server-netwerk de handleiding van het besturingssysteem van
uw server bij de hand heeft.

• TCP/IP-adressering en naamomzetting

• TCP/IP (LPD inschakelen voor afdrukken met LPR)

• Directe TCP/IP inschakelen (poort 9100)

• IPP inschakelen

• NetWare (NDS en Bindery)

- Info over NetWare-server

- Aanmelden bij de printer

- Frametype en Novell-netwerknummer instellen

- Toegang tot wachtrijserver om communicatie tussen printer en server te
configureren

- Wachtrijserver voor uw mode configureren

• Wachtrijbeheer gebruiken

- Informatie over Wachtrijbeheer

- Nieuwe wachtrij toevoegen

- Wachtrij-eigenschappen bekijken of wijzigen

- Opmerking over de onderdrukkingsinstelling

- Mappen/wachtrijen vergrendelen/ontgrendelen

- Informatie over Hot Folders

- Hot Folder inschakelen

- Hot Folder uitschakelen

- Hot Folder koppelen

• AppleTalk

- AppleTalk inschakelen via Licentiebeheer
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- Fasetype en zonenaam bekijken of wijzigen

- AppleTalk-printernaam bekijken of wijzigen

TCP/IP-adressering en naamomzetting
Deze procedure behoort te zijn uitgevoerd toen het apparaat in het netwerk werd
geïnstalleerd. De procedure wordt hier herhaald met instructies voor het wijzigen
van TCP/IP-adressen en de methode voor host- of NetBIOS-naamomzetting (DNS
of WINS).
1. Selecteer Aanmelden... in het menu Aanmelden.

2. Selecteer Systeembeheerder als gebruiker in de vervolgkeuzelijst Gebruikersnaam.

3. Voer de toegangscode van de systeembeheerder (bijvoorbeeld administ) in. Neem
indien nodig contact op met de Xerox-servicetechnicus die het apparaat heeft
geïnstalleerd voor de eerste aanmeldingstoegangscode.

OPMERKING

Om veiligheidsredenen dienen alle toegangscodes te worden gewijzigd nadat
het systeem is geïnstalleerd.

4. Selecteer OK.

5. Selecteer in het menu Instelling van het systeem de optie Netwerkconfiguratie.

OPMERKING

Om IP in te kunnen schakelen, moet de Ethernet-kabel aangesloten en in werking
zijn.

6. Als de functie nog niet is ingeschakeld, selecteer dan Ingeschakeld uit de
vervolgkeuzelijstInternet-protocol.

7. De IP-configuratiemethode wordt weergegeven. Ook wordt het IP-adres,
Standaardgateway, en Subnetmasker weergegeven.

8. Selecteer het tabblad IP-adres.

9. Voer een geldig IP-adres voor dit apparaat in de beschikbare tekstvakken in,
alsmede het subnetmasker en het standaardgateway-adres (indien gebruikt) voor
uw netwerk. Klik op OK of Toepassen om uw instellingen op te slaan.

10. Indien u communicatie met dit apparaat via het internet wilt instellen, of gebruik
maakt van DNS, WINS of NIS om hostnamen naar IP-adressen binnen uw netwerk
om te zetten, dient u een unieke hostnaam voor dit apparaat in te voeren.

11. Selecteer het tabblad DNS indien u DNS gaat gebruiken voor hostnaamomzetting
binnen uw netwerk.

a) Klik op het selectievakje DNS inschakelen om deze functie te activeren als
het selectievakje niet reeds standaard is ingeschakeld.

b) Klik op het selectievakje Dynamische DNS-registratie inschakelen als uw
netwerk een dynamische DNS-server gebruikt om hostnamen automatisch bij
te werken in IP-adrestoewijzingen.
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c) Typ in het vak Domeinnaam het domein van dit apparaat in (bijvoorbeeld
Xerox.com).

d) In het vakje Hostnaam wordt de alleen-lezen-naam weergegeven. Deze naam
moet dezelfde zijn als de unieke naam die is ingevoerd in het tabblad IP-adres.

e) Geef in de DNS-serverlijst de IP-adressen op van maximaal drie DNS-servers
waarop moet worden gezocht wanneer hostnamen worden omgezet naar
IP-adressen.

f) Voer in de Domeinzoeklijst de naam in van andere domeinen waarin zo nodig
moet worden gezocht om de hostnaam om te zetten.

g) Klik op Toepassen of OK om uw instellingen op te slaan.

12. Selecteer het tabblad WINS indien u WINS gaat gebruiken voor
NetBIOS-hostnaamomzetting binnen uw Microsoft-netwerk.

a) Klik op het selectievakje WINS inschakelen om deze functie te activeren.

b) Typ het IP-adres van de primaire WINS-server in het relevante vak voor de
omzetting van NetBIOS-namen naar IP-adressen in het Microsoft-netwerk.

c) Klik op Toepassen of OK om uw instellingen op te slaan.

13. Selecteer het tabblad NIS/NIS+ als u NIS gaat gebruiken om informatie over
toegangscodes, groepen of hostadressen te distribueren in uw UNIX-netwerk.

a) Klik op het selectievakje Naamservice inschakelen om deze functie te
activeren. Het keuzerondje NIS+ is standaard ingeschakeld. Selecteer
desgewenst het keuzerondje NIS in plaats van NIS+.

b) Klik op het selectievakje NIS+ server zoeken om de naam en het IP-adres van
de Network Information Service-server in het netwerk op te vragen.

c) Indien de NIS+ server niet wordt gevonden of het aankruisvakje NIS+ server
zoeken niet wordt aangevinkt, dient u in de betreffende vakken de
domeinnaam, het IP-adres van de server en de servernaam voor NIS/NIS+ in
te voeren, indien deze bekend zijn.

d) Klik op Toepassen of OK om uw instellingen op te slaan.

TCP/IP (LPD inschakelen voor afdrukken
met LPR)
Deze procedure behoort te zijn uitgevoerd als onderdeel van de Vereiste
instellingsstappen die in deze handleiding worden beschreven. De procedure wordt
hier herhaald voor het geval dat de Line Printer Daemon is uitgeschakeld en opnieuw
dient te worden ingeschakeld, zoals hieronder wordt beschreven.
1. Selecteer Aanmelden... in het menu Aanmelden.

2. Selecteer Systeembeheerder als gebruiker in de vervolgkeuzelijst Gebruikersnaam.

3. Voer de toegangscode van de systeembeheerder in (bijvoorbeeld administ).

Indien nodig, kunt u contact opnemen met de Xerox-servicetechnicus die het
apparaat heeft geïnstalleerd voor de toegangscode voor de eerste aanmelding.

4. Selecteer OK.
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5. Selecteer Gateways in het menu Instelling.

6. Selecteer het tabblad LPD.

7. Activeer het keuzerondje Ingeschakeld voor Line Printer Daemon (LPD), indien
dit vakje niet reeds standaard is ingeschakeld.

8. Selecteer het keuzerondje Ingeschakeld voor LPD-standaardwachtrij. Door de
toepassing LPD-standaardwachtrij in te schakelen, worden opdrachten door de
standaardwachtrij van het systeem verwerkt als er een niet-bestaande wachtrij
is opgegeven.

OPMERKING

Bij systemen waarop de productiviteitspakketlicentie is ingeschakeld en waarop
meerdere interne printerwachtrijen met Wachtrijbeheer zijn ingesteld, kunnen
client-LPR-poorten worden geconfigureerd om opdrachten naar een wachtrij van
uw keuze te verzenden als de toepassing LPD-standaardwachtrij is uitgeschakeld.

9. Handhaaf de standaardwaarde van 515 voor de LPD-poort.

LPD luistert op poort 515 naar inkomende TCP-verbindingen van clients.

10. Klik op Toepassen of OK om uw instellingen op te slaan. Als u op Toepassen heeft
geklikt, klikt u op nu op Annuleren om het venster te sluiten.

11. Als u zich af wilt melden, selecteert u Afmelden in het menu Aanmelden.

Directe TCP/IP inschakelen (poort 9100)
Met behulp van de afdrukservice Raw TCP/IP (ook wel Poort 9100 genoemd) kunnen
afdrukopdrachten worden ontvangen via een onbewerkte TCP/IP-gegevensstroom.
Bij opdrachtverzendingsprogramma's en de standaard TCP/IP-poort van Windows
2000 wordt de stroom onbewerkte gegevens van het werkstation via de TCP-poort
van de printer rechtstreeks naar de invoerbuffer van de printer gevoerd om vervolgens
te worden verwerkt. Een indicator in de gegevensstroom die het einde van de opdracht
markeert zorgt ervoor dat de poortverbinding wordt gesloten. Hierbij moet worden
opgemerkt dat afdrukken via IPP ook door poort 9100 moet worden ondersteund.

OPMERKING
Hoewel meestal 9100 als poortnummer wordt geselecteerd, kunt u de standaard
poortnummers 9100/9400 meestal wijzigen in een willekeurig nummer tussen 1024
en 65535. In de volgende aanwijzingen wordt poort 9100 gebruikt.

1. Selecteer Aanmelden... in het menu Aanmelden.

2. Selecteer Systeembeheerder als gebruiker in de vervolgkeuzelijst Gebruikersnaam.

3. Voer de toegangscode van de systeembeheerder in (bijvoorbeeld administ).

Indien nodig, kunt u contact opnemen met de Xerox-servicetechnicus die het
apparaat heeft geïnstalleerd voor de toegangscode voor de eerste aanmelding.

4. Selecteer OK.

5. Selecteer Gateways in het menu Instelling.

6. Selecteer het tabblad Socket.
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7. Selecteer Poort 9100, klik er met de rechtermuisknop op en selecteer
Eigenschappen.

8. Selecteer een VPS-optie in de keuzelijst VPS-opties.

De afkorting VPS staat voor VTAM Print Service, een afdrukservice die de printer
in staat stelt te functioneren in een VTAM/SNA-omgeving (mainframe
afdruksysteem). De VTAM/SNA-architectuur wordt goed gedefinieerd in rfc 1646,
beschikbaar op de website van de Engineering Task Force (IETF). Selecteer
Niet-VPS wanneer er paginabeschrijvingstalen zoals PCL en PostScript worden
gebruikt. Selecteer VPS voor werk met gegevensstromen, zoals LCDS.

9. Als de productiviteitspakketlicentie op uw systeem is ingeschakeld, selecteert u
een systeemwachtrij in de keuzelijst Wachtrij selecteren om de wachtrij te
configureren met het poortnummer dat in stap 7 is aangegeven. Opdrachten die
op dit poortnummer binnenkomen, worden naar de bijbehorende wachtrij
doorgestuurd. Selecteer OK.

10. Selecteer Poort 9100, klik er met de rechtermuisknop op en selecteer Inschakelen.

11. Klik op Toepassen of OK om uw instellingen op te slaan. Als u op Toepassen heeft
geklikt, klikt u op nu op Annuleren om het venster te sluiten.

12. Als u zich af wilt melden, selecteert u Afmelden in het menu Aanmelden.

IPP
Via IPP kunt u met behulp van het internet of intranet overal afdrukken. Behalve
opdrachten naar de printer verzenden kan een werkstationgebruiker die de
beschikking heeft over de Internet-afdrukservice (standaard in Windows 2000) en
die de juiste printerdriver heeft geïnstalleerd, de volgende functies uitvoeren:

• Een overzicht krijgen van de mogelijkheden van een bepaalde printer.
• Informatie krijgen over de status van een printer of een afdrukopdracht.
• Een eerder verzonden afdrukopdracht annuleren.
• Streaming ondersteunen wanneer de invoerwaarde van de betreffende wachtrij

is ingesteld op Stream. Het afdrukken van een opdracht kan al worden begonnen
voordat alle gegevens van het document door de printer zijn ontvangen.

Voer de volgende stappen uit om IPP op de printer in te schakelen:

1. Selecteer Aanmelden... in het menu Aanmelden.

2. Selecteer Systeembeheerder als gebruiker in de vervolgkeuzelijst Gebruikersnaam.

3. Voer de toegangscode van de systeembeheerder in (bijvoorbeeld administ). Indien
nodig, kunt u contact opnemen met de Xerox-servicetechnicus die het apparaat
heeft geïnstalleerd voor de toegangscode voor de eerste aanmelding.

4. Selecteer OK.

5. Selecteer Gateways in het menu Instelling.

6. Selecteer het tabblad IPP.

7. Controleer of er een vinkje staat in het selectievakje IPP inschakelen. Als de
IPP-licentie niet in Licentiebeheer is ingeschakeld, is het selectievakje IPP
inschakelen ook uitgeschakeld. Plaats zo nodig een vinkje in het selectievakje
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IPP inschakelen. Het selectievakje wordt nu door het systeem in Licentiebeheer
bijgewerkt en ingeschakeld.

8. Onder het kopje Externe autorisatie kunt u aangeven of Internet- of
Intranetgebruikers hun afdrukopdrachten mogen annuleren of verwijderen. Als
u deze mogelijkheden wilt inschakelen, plaatst u met de muis een vinkje in het
selectievakje Opdracht annuleren toestaan of Opdracht verwijderen toestaan.
Als u deze mogelijkheden wilt uitschakelen, zorgt u ervoor dat de selectievakjes
niet zijn aangevinkt.

9. Klik op de toets Gemeenschapp. instellingen om algemene gegevens die door
deze printer kunnen worden weergegeven te bewerken.

10. Klik op Toepassen of OK om uw instellingen op te slaan. Als u op Toepassen heeft
geklikt, klikt u op nu op Annuleren om het venster te sluiten.

11. Als u zich af wilt melden, selecteert u Afmelden in het menu Aanmelden.

NetWare (NDS en Bindery)
NDS - Stel een printerserverobject, printerwachtrijobject en printerobject in de
toepasselijke context (NDS-structuur) in met behulp van NetWare Administrator,
NetAdmin of PCONSOLE. Raadpleeg de documentatie van Novell ( www.novell.com)
om deze taak te voltooien. Zorg er bij het instellen van objecten op de server voor
dat u de volgende items nauwkeurig noteert voor later gebruik bij het instellen van
de printer (let op hoofdletters, kleine letters, punten, etc.): NDS-structuur,
NDS-contextnaam, Printerservernaam en Toegangscode printerserver. Als documenten
op meerdere bestandsservers in wachtrijen worden geplaatst, moeten de
printerservernaam en -toegangscode op alle bestandsservers overeenkomen.

Bindery - Stel een printerserver, wachtrij en printerconfiguratie in op de primaire
(bestands)server met behulp van PCONSOLE. Raadpleeg de documentatie van Novell
( www.novell.com) om deze taak te voltooien. Zorg dat u de volgende items
nauwkeurig noteert voor later gebruik bij het instellen van de printer (let op
hoofdletters, kleine letters, punten, etc.): naam van de (primaire) bestandsserver,
Printerservernaam, Toegangscode printerserver en de toegewezen wachtrijnaam.
Als documenten op meerdere bestandsservers in wachtrijen worden geplaatst, moeten
de printerservernaam en -toegangscode op alle bestandsservers overeenkomen.

Aanmelden bij de printer
1. Selecteer Aanmelden... in het menu Aanmelden.

2. Selecteer Systeembeheerder als gebruiker in de vervolgkeuzelijst Gebruikersnaam.

3. Voer de toegangscode van de systeembeheerder in (bijvoorbeeld administ).

Indien nodig, kunt u contact opnemen met de Xerox-servicetechnicus die het
apparaat heeft geïnstalleerd voor de toegangscode voor de eerste aanmelding.

4. Selecteer OK.

Frametype en Novell-netwerknummer instellen
1. Selecteer Gateways in het menu Instelling.
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2. Selecteer het tabblad NetWare. Als het tabblad NetWare niet actief is, selecteert
u Toepassingslicenties in het menu Instelling en controleert u of de Novell
NetWare Gateway-licentie aanwezig en ingeschakeld is. Als de licentie niet
aanwezig is, neemt u contact op met het Xerox Welcome Centre.

3. Op het tabblad NetWare worden de NetWare-routes en bijbehorende
ondersteunde frametypen aangegeven. Auto-configuratie is de standaardinstelling
voor detectie. Handmatige configuratie kan worden geselecteerd door te klikken
op de toets Instelling. Controleer of het weergegeven frametype en het
Novell-netwerknummer overeenkomen met uw netwerkinstellingen.

4. Als u de weergegeven gegevens wilt wijzigen, klikt u op de toets Instelling,
selecteert u Handmatige configuratie en klikt u op OK. Wanneer de waarschuwing
verschijnt, klikt u op OK.

5. Selecteer de regel met de instelling die u wilt wijzigen en klik met de
rechtermuisknop.

6. Selecteer Eigenschappen, Toevoegen of Verwijderen in het weergegeven
dialoogvenster, zodat u uw wijzigingen kunt aanbrengen.

7. Klik na het maken van de wijzigingen in het dialoogvenster op OK en geef aan
of de wijzigingen nu meteen of na de volgende herstart moeten worden
doorgevoerd.

Toegang tot wachtrijserver om communicatie tussen printer en
server te configureren
1. Selecteer Gateways in het menu Instelling.

2. Selecteer het tabblad Wachtrijserver.
3. Kijk in de linkerbovenhoek van het venster Wachtrijserver welke mode er wordt

weergegeven.

Het venster Wachtrijserver bevat twee tabellen voor het configureren van de
printerverbinding met de NetWare-server. De bovenste tabel wordt gebruikt voor
het configureren van NDS-verbindingen, terwijl de onderste tabel wordt gebruikt
voor het configureren van Bindery-verbindingen.

Wachtrijserver voor uw mode configureren

Klik u op een van onderstaande koppelingen voor de instellingen die op uw systeem
van toepassing zijn.

• Wachtrijserver configureren op systemen met één wachtrij
• Wachtrijserver configureren op systemen met meerdere wachtrijen
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Wachtrijserver configureren op systemen met één wachtrij

De wachtrijserver meldt zich bij de vermelde NetWare-bestandsservers aan als een
Novell-printerserver en bepaalt aan de hand van de configuratie-informatie van de
printerserver op de bestandsserver welke NetWare-wachtrijen worden 'bediend'. Alle
opdrachten die uit de wachtrijen van de server worden gehaald, worden in de enige,
interne standaardwachtrij van de printer geplaatst om te worden verwerkt. Het
systeem ondersteunt ten minste acht verschillende printerserververbindingen in een
willekeurige combinatie van NDS- of Bindery-configuraties.

1. Als u de eigenschappen van een bestaande verbindingsconfiguratie in de NDS-
of Bindery-tabel wilt bekijken, klikt u met de rechtermuisknop op een horizontale
selectieregel en selecteert u Eigenschappen in het pop-upmenu.

2. Als u een bestaande verbindingsconfiguratie uit de NDS- of Bindery-tabel wilt
verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op een horizontale selectieregel en
selecteert u Verwijderen in het pop-upmenu.

3. Als u een nieuwe verbindingsconfiguratie wilt toevoegen, klikt u op de toets Nieuw
in de hoek rechtsonder of klikt u met uw rechtermuisknop op een horizontale
selectieregel en selecteert u Nieuw in het pop-upmenu.

4. Wanneer het venster Nieuwe wachtrijserver wordt weergegeven, selecteert u NDS
of Bindery.

5. Als u NDS heeft geselecteerd, moet u in de desbetreffende vakken een
structuurnaam van maximaal 32 tekens en een contextnaam van maximaal 256
tekens invoeren en op Volgende klikken.

Voor de notatie van de contextnaam kan worden gekozen voor een 'typeful'
notatie (met contextinfomatie, bijvoorbeeld
CN=name.OU=name.O=name.C=name) of een 'typeless' notatie (zonder
contextinformatie, bijvoorbeeld common_name.name.name.name). Deze namen
moeten overeenkomen met de NDS-structuurnaam en NDS-contextnaam die
tijdens het instellen van de NetWare-server zijn genoteerd.

a) Voer in de desbetreffende vakken dezelfde printerservernaam en -toegangscode
in als die werden genoteerd tijdens het instellen van de NetWare-server.
Printerservernamen voor NetWare 4.x en nieuwere versies kunnen maximaal
64 tekens lang zijn. De printerservertoegangscode kan maximaal 127 tekens
lang zijn.

b) Accepteer voor de opvraaginterval (de interval voor wachtrij-pollen) de
standaardinstelling van 5 seconden of geef met de selectiepijlen een instelling
van 1 tot 240 seconden op.

6. Als u Bindery heeft geselecteerd, moet u op Volgende klikken en in de
desbetreffende vakken de naam van de (primaire) bestandsserver, de
printerservernaam en -toegangscode invoeren, dezelfde als die bij het instellen
van de NetWare-server werden genoteerd. Printerservernamen voor NetWare 3.x
kunnen maximaal 47 tekens lang zijn. Printerservernamen voor NetWare 4.x en
nieuwere versies kunnen maximaal 64 tekens lang zijn. De
printerservertoegangscode kan maximaal 127 tekens lang zijn.
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7. Accepteer voor de opvraaginterval (de interval voor wachtrij-pollen) de
standaardinstelling van 5 seconden of geef met de selectiepijlen een instelling
van 1 tot 240 seconden op.

8. Klik op OK.

9. Geef aan of de wijzigingen nu meteen moeten worden doorgevoerd of nadat het
systeem opnieuw is gestart.

Wachtrijserver configureren op systemen met meerdere wachtrijen

De wachtrijserver meldt zich bij de vermelde NetWare-bestandsservers aan als een
Novell-printerserver en 'bedient' de NetWare-wachtrijen die door de gebruiker in
Wachtrijserver zijn opgegeven. Opdrachten die uit de NetWare-wachtrijen worden
gehaald, worden in één van de mogelijk meerdere interne printerwachtrijen geplaatst,
zoals ook door de gebruiker is opgegeven in Wachtrijserver. Het systeem ondersteunt
ten minste acht verschillende printerserververbindingen in een willekeurige combinatie
van NDS- of Bindery-configuraties.

1. Als u de eigenschappen van een bestaande verbindingsconfiguratie in de NDS-
of Bindery-tabel wilt bekijken, klikt u met de rechtermuisknop op een horizontale
selectieregel en selecteert u Eigenschappen in het pop-upmenu.

2. Als u een bestaande verbindingsconfiguratie uit de NDS- of Bindery-tabel wilt
verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op een horizontale selectieregel en
selecteert u Verwijderen in het pop-upmenu.

3. Als u een nieuwe verbindingsconfiguratie wilt toevoegen, klikt u op de toets Nieuw
in de hoek rechtsonder of klikt u met uw rechtermuisknop op een horizontale
selectieregel en selecteert u Nieuw in het pop-upmenu.

4. Wanneer het venster Nieuwe wachtrijserver wordt weergegeven, selecteert u NDS
of Bindery.

5. Als u NDS heeft geselecteerd, moet u in de desbetreffende vakken een
structuurnaam van maximaal 32 tekens en een contextnaam van maximaal 256
tekens invoeren en op Volgende klikken. Voor de notatie van de contextnaam
kan worden gekozen voor een 'typeful' notatie (met contextinfomatie,
bijvoorbeeld CN=name.OU=name.O=name.C=name) of een 'typeless' notatie
(zonder contextinformatie, bijvoorbeeld common_name.name.name.name). Deze
namen moeten overeenkomen met de NDS-structuurnaam en NDS-contextnaam
die tijdens het instellen van de NetWare-server zijn genoteerd.

a) Selecteer in de lijst boven in het volgende venster een printerserver.

b) Typ in het daartoe bestemde vak dezelfde printerservertoegangscode als die
tijdens het instellen van de NetWare-server werd gebruikt. De
printerservertoegangscode mag maximaal 127 tekens lang zijn.

c) Klik op de toets Aanmelden.

d) Selecteer een wachtrij in de lijst die boven in het volgende venster onder de
kop NetWare wordt weergegeven.

e) Accepteer voor de opvraaginterval (de interval voor wachtrij-pollen) de
standaardinstelling van 5 seconden of geef met de selectiepijlen een instelling
van 1 tot 240 seconden op.
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f) Selecteer een interne printerwachtrij waarin de opdrachten terechtkomen die
uit de zojuist geselecteerde NetWare-wachtrij worden opgehaald in de lijst
die wordt weergegeven onder aan het venster onder de kop FreeFlow Print
Server.

OPMERKING

Interne printerwachtrijen worden aangemaakt via Wachtrijbeheer.

g) Klik op OK en geef aan of de wijzigingen nu meteen of na de volgende herstart
moeten worden doorgevoerd.

6. Als u Bindery heeft geselecteerd, klikt u op Volgende.

a) Selecteer in de lijst boven in het volgende venster een bestandsserver.

b) Typ in de vakken Gebruikersnaam en Toegangscode de gebruikersnaam en
toegangscode waarmee u zich aanmeldt bij de Bindery-server (waarop
vervolgens wordt gecontroleerd of u voldoende rechten heeft om de
printerserver en wachtrij te beheren).

c) Klik op de toets Aanmelden.

d) Selecteer een printerserver in de lijst boven in het volgende venster.

e) Typ in het daartoe bestemde vak dezelfde printerservertoegangscode als die
tijdens het instellen van de NetWare-server werd gebruikt. De
printerservertoegangscode mag maximaal 127 tekens lang zijn.

f) Klik op de toets Aanmelden.

g) Selecteer een wachtrij in de lijst die boven in het volgende venster onder de
kop NetWare wordt weergegeven.

h) Accepteer voor de opvraaginterval (de interval voor wachtrij-pollen) de
standaardinstelling van 5 seconden of geef met de selectiepijlen een instelling
van 1 tot 240 seconden op.

i) Selecteer een interne printerwachtrij waarin de opdrachten terechtkomen die
uit de zojuist geselecteerde NetWare-wachtrij worden opgehaald in de lijst
die wordt weergegeven onder aan het venster onder de kop FreeFlow Print
Server.

OPMERKING

Interne printerwachtrijen worden aangemaakt via Wachtrijbeheer.

j) Klik op OK en geef aan of de wijzigingen nu meteen of na de volgende herstart
moeten worden doorgevoerd.
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Wachtrijbeheer gebruiken
Als de productiviteitspakketlicentie op uw systeem is geïnstalleerd en ingeschakeld,
zijn er meerdere wachtrijen beschikbaar voor het vasthouden en afdrukken van
opdrachten. Gebruik Wachtrijbeheer om meerdere interne printerwachtrijen aan te
maken die kunnen worden gebruikt om de documentstroom of -verwerking op
verschillende manieren te laten verlopen. Als de productiviteitspakketlicentie niet is
ingeschakeld, maakt het systeem standaard een enkele wachtrij die kan worden
geopend door Standaardinstellingen in het menu Printer te selecteren.

Opmerking: Zoals in Wachtrijserver configureren onder het kopje NetWare (NDS &
Bindery) wordt beschreven, kunnen deze interne wachtrijen door de gebruiker worden
geselecteerd voor het ontvangen van opdrachten van specifieke
NetWare-serverwachtrijen.

Voor volledige informatie over het gebruik van Wachtrijbeheer, raadpleegt u de
online help van FreeFlow Print Server.

Nieuwe wachtrij toevoegen (als de productiviteitspakketlicentie
is geïnstalleerd en ingeschakeld)
1. Open Wachtrijbeheer door Wachtrij te selecteren in de weergegeven lijst met

beheerprogramma's.

2. Selecteer de pijl omlaag bij Wachtrij boven in het venster Wachtrijbeheer.

3. Selecteer Nieuw... in het weergegeven menu.

4. Wanneer het dialoogvenster Nieuwe wachtrij verschijnt, voert u een naam van
maximaal 25 tekens in het veld Wachtrijnaam in. De naam kan bestaan uit letters,
cijfers en liggende streepjes.

5. Selecteer een getal tussen 1 en 65500 voor het aantal opdrachtsets dat wordt
afgedrukt voor alle opdrachten die naar deze wachtrij worden verzonden, tenzij
de opdracht zelf een andere specificatie bevat.

6. Stel een prioriteit in tussen 1 (hoogste prioriteit) en 100 (laagste prioriteit) voor
de wachtrij.

7. Selecteer de opdrachtinvoermodus en -indeling om aan te geven op welke manier
opdrachten naar de wachtrij worden verzonden.

8. Selecteer een bestemming: Afdrukken om het document af te drukken of Opslaan
om het document op te slaan op de bij Opslaglocatie opgegeven locatie.

9. Geef eventuele andere gewenste instellingen op op de tabbladen Papier,
Aflevering, Afdrukkwaliteit, Beeld bewerken en PDL-instellingen.

10. Selecteer Wachtrij toevoegen om het toevoegen van de nieuwe wachtrij te
voltooien.

11. Selecteer Sluiten om het dialoogvenster Nieuwe wachtrij af te sluiten.

12. Klik in de lijst met wachtrijen met de rechtermuisknop op de nieuwe wachtrij en
kies Opdrachten accepteren om de wachtrij in te schakelen.
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Wachtrij-eigenschappen bekijken of wijzigen
• Als de productiviteitspakketlicentie op uw systeem is geïnstalleerd en ingeschakeld,

volgt u deze stappen:
a) Wachtrij openen.
b) Selecteer een wachtrij en dubbelklik met de muis om Eigenschappen wachtrij

te openen.
c) Pas de wachtrijeigenschappen naar wens aan en klik op OK om de wijzigingen

door te voeren.

• Als de productiviteitspakketlicentie niet op uw systeem is geïnstalleerd en
ingeschakeld, volgt u deze stappen:
a) Selecteer Printer  > Standaardinstellingen.
b) Pas de wachtrijeigenschappen naar wens aan en klik op OK om de wijzigingen

door te voeren.

Opmerking met betrekking tot de instelling Onderdrukken (als de
productiviteitspakketlicentie is geïnstalleerd en ingeschakeld)

Veel opties in de dialoogvensters van Wachtrijbeheer hebben een
onderdrukkingsinstelling. Selecteer Onderdrukken alleen als u wilt dat de
wachtrij-instellingen voorrang krijgen boven eigenschappen die voor individuele
opdrachten zijn geprogrammeerd.

Mappen/wachtrijen vergrendelen/ontgrendelen (als de
productiviteitspakketlicentie is geïnstalleerd en ingeschakeld)

De systeembeheerder kan een wachtrij vergrendelen en ontgrendelen. De
eigenschappen kunnen in een vergrendelde wachtrij niet worden gewijzigd.

1. Open Wachtrijbeheer.

2. Klik met de rechtermuisknop op een wachtrij.

3. Selecteer Vergrendelen of Ontgrendelen.

Hot Folders

Hot Folders is een wachtrijtoepassing die beschikbaar is op systemen met en zonder
productiviteitspakketlicentie. Hot Folders is een snelle en eenvoudige manier om
opdrachten naar een Nuvera-systeem te verzenden. Wanneer Hot Folders is
ingeschakeld, maakt het systeem een gedeelde map op de FreeFlow Print Server die
door de gebruiker van de pc kan worden geopend. Gebruikers kunnen meerdere direct
afdrukbare bestanden vanaf het bureaublad naar een Hot Folder slepen en ze er
neerzetten om ze af te laten drukken.

Hot Folders worden in de map /var/spool/XRXnps/hotfolders opgeslagen.

Hot Folders worden ondersteund door de Backup/Herstel-functie.

Hot Folder inschakelen

1. Bij systemen waarop de productiviteitspakketlicentie is ingeschakeld, opent u
Wachtrijbeheer.
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2. Klik met de rechtermuisknop op een wachtrij en selecteer Hot Folder > Hot Folder
inschakelen.

3. Bij systemen waarop de productiviteitspakketlicentie niet is ingeschakeld, selecteert
u Systeem > Hot Folder inschakelen.

FreeFlow Print Server voert op een eenvoudige wijze alle benodigde
netwerkinstellingen in met behulp van SAMBA (SMB), en exporteert de Hot Folder
vervolgens naar het netwerk. Op deze manier wordt de Hot Folder zichtbaar voor
alle gebruikers.

Hot Folder uitschakelen

1. Bij systemen waarop de productiviteitspakketlicentie is ingeschakeld, opent u
Wachtrijbeheer.

2. Klik met de rechtermuisknop op een wachtrij en selecteer Hot Folder > Hot Folder
uitschakelen.

3. Bij systemen waarop de productiviteitspakketlicentie niet is ingeschakeld, selecteert
u Systeem > Hot Folder uitschakelen.

Poltijd van Hot Folder Observer

Via Hot Folder Observer worden de Hot Folders op nieuwe opdrachten gecontroleerd:
PDL-bestanden of XPIF-kaarten. De volgende PDL-bestanden worden ondersteund:
PDF, PS, PCL, TIFF, VIPP en VIPP-projecten.

• Als er een PDL-opdracht is, verzendt Hot Folder Observer de opdracht naar de
wachtrij.

• Als het om een XPIF-kaart gaat, wordt de XPIF-kaart door Hot Folder Observer
verwerkt om aan de PDL-bestanden te komen die bij de URI (Uniform Resource
Identifier) zijn opgegeven. Vervolgens wordt de opdracht naar de wachtrij
verzonden. Opmerking: URL's kunnen geen Hot Folder-locaties bevatten.

• Opdrachten die zonder XPIF-kaart worden verzonden, worden met de
standaardwachtrij-instellingen afgedrukt.

Als de verzending van de opdracht naar de wachtrij goed is verlopen, verwijdert Hot
Folder Observer de opdracht uit de Hot Folder. Als een opdracht niet door Hot Folder
Observer naar de wachtrij kan worden verzonden, wordt de mislukte opdracht naar
de map ERROR verplaatst. Dit is een submap van de Hot Folder.

De poltijd kan in Hot Folder Observer worden ingesteld op 5 tot 10.000 seconden.

Selecteer Instelling  > Voorkeursinstellingen systeem > Opdrachtverwerking
 > Hot Folder.

FreeFlow Print Server moet opnieuw worden gestart om de gewijzigde poltijden van
kracht te laten worden.

Hot Folders aan een pc koppelen

Hot Folders kunnen volgens twee procedures aan een pc worden gekoppeld.

• Procedure 1
a) Ga naar Start en kies Uitvoeren.
b) Typ twee schuine strepen naar links en de hostnaam (bijvoorbeeld: \\chevelle).
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c) Dubbelklik in de lijst met zichtbare Hot Folders op een Hot Folder om deze te
koppelen.

• Procedure 2
a) Open een venster in de Verkenner.
b) Selecteer Beeld  > Werkbalken > Adresbalk.
c) Typ twee backslashtekens, de hostnaam, een backslashteken en de naam van

de wachtrij/Hot Folder. (Bijvoorbeeld: \\chevelle\HotFolderq)
d) Druk op Enter.

AppleTalk inschakelen via
Licentiebeheer
1. Selecteer Aanmelden in het menu Aanmelden.

2. Selecteer Systeembeheerder als gebruiker in de vervolgkeuzelijst Gebruikersnaam.

3. Voer de toegangscode van de systeembeheerder in (bijvoorbeeld administ) en klik
op OK.

4. Selecteer Toepassingslicenties in het menu Instelling.

5. Klik met de rechtermuisknop op de Ethernet-netwerklicentie en de horizontale
selectieregel genaamd AppleTalk Gateway. Selecteer Eigenschappen in het
pop-upmenu.

6. Zorg ervoor dat het keuzerondje Inschakelen onder de kop Toepassing is
geselecteerd.

7. Zorg ervoor dat AppleTalk-gateway de naam is die wordt weergegeven onder de
kop Licentienaam.

8. Klik op OK of Toepassen om uw instellingen op te slaan. Als er geen wijzigingen
nodig zijn of als u op Toepassen heeft geklikt, selecteert u Annuleren om het
venster te sluiten.

9. Als u zich af wilt melden, selecteert u Afmelden in het menu Aanmelden.

Fasetype en zonenaam bekijken of wijzigen
1. Selecteer Aanmelden... in het menu Aanmelden.

2. Selecteer Systeembeheerder als gebruiker in de vervolgkeuzelijst Gebruikersnaam.

3. Voer de toegangscode van de systeembeheerder in (bijvoorbeeld administ). Indien
nodig, kunt u contact opnemen met de Xerox-servicetechnicus die het apparaat
heeft geïnstalleerd voor de toegangscode voor de eerste aanmelding.

4. Selecteer OK.

5. Selecteer Gateways in het menu Instelling.

6. Selecteer het tabblad AppleTalk.

7. Controleer of er een vinkje staat in het selectievakje AppleTalk inschakelen.

Als de AppleTalk-licentie niet in Licentiebeheer is ingeschakeld, is het vakje
AppleTalk inschakelen ook uitgeschakeld. Plaats zo nodig een vinkje in het
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selectievakje AppleTalk inschakelen. Het selectievakje wordt nu door het systeem
in Licentiebeheer bijgewerkt en ingeschakeld.

8. Het fasetype is standaard ingesteld op 2. Dit geeft een netwerk aan met meerdere
zones van 256 werkstations per zone. Door op de keuzepijl te klikken kan de
instelling Fase 1 worden geselecteerd, een oudere fase met een limiet van 256
werkstations op een enkel netwerk.

9. De zonenaam is standaard ingesteld op een asterisk (*). Met deze instelling wordt
de dichtstbijzijnde router gebruikt voor toewijzing van een printer aan de
standaardzone.

10. Hoewel het niet te zien is op het scherm, is het mogelijk handig om te weten dat
het standaardprintertype voor AppleTalk LaserWriter is.

11. Wijzig de instellingen naar wens en klik vervolgens op Toepassen of OK. Als er
geen wijzigingen nodig zijn of als u op Toepassen heeft geklikt, selecteert u
Annuleren om het venster te sluiten.

12. Als u zich af wilt melden, selecteert u Afmelden in het menu Aanmelden.

AppleTalk-printernaam bekijken of wijzigen

De AppleTalk-printernaam, die via de Kiezer op het Macintosh-werkstation kan
worden geselecteerd, bestaat uit de interne wachtrijnaam of -namen van de printer.
Voor systemen met een één wachtrij is deze naam gelijk aan de IP-hostnaam gevolgd
door de letters VP. Bij systemen waarop de productiviteitspakketlicentie is
geïnstalleerd en ingeschakeld, kunnen alle wachtrijen onder Wachtrijbeheer via de
Kiezer als AppleTalk-printers worden geselecteerd.

OPMERKING
Het wijzigen van de wachtrijnaam kan problemen in client/server-omgevingen
veroorzaken wanneer clients de oudere wachtrijnaam voor hun
netwerkpoortverbinding gebruiken.
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6
Printerdrivers installeren

Selecteer een afdrukomgeving en volg de instructies.

• Drivers met opdrachtkaarten (Xerox-drivers)

• Afdrukken met TCP/IP Peer to Peer (LPR)

- Lees dit voordat u begint met installeren

- Controleren of TCP/IP is geïnstalleerd voor het werkstation

• Afdrukken via IPP

• Afdrukken met AppleTalk

- Lees dit voordat u begint met installeren

- Installeer de driver voor Macintosh OS

• Afdrukken met NetWare Bindery

- Lees dit voordat u begint met installeren

- Controleer of het juiste protocol en de juiste dienst zijn geïnstalleerd op het
werkstation

• Afdrukken met NetWare NDS

- Lees dit voordat u begint met installeren

- Controleer of het juiste protocol en de juiste dienst zijn geïnstalleerd op het
werkstation

• Common UNIX Printing System (CUPS)

- Lees dit voordat u begint met installeren

- CUPS installeren op een UNIX-werkstation

- Xerox PPD op het werkstation installeren

- Xerox-printer toevoegen

- Afdrukken met CUPS
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Drivers met opdrachtkaarten
(Xerox-drivers)
Behalve de standaardprinterdrivers voor afdrukken vanuit applicaties, kunnen er
drivers met opdrachtkaarten (aangepaste Xerox-drivers) worden geïnstalleerd op
Windows- en Macintosh-werkstations.

Deze drivers geven een opdrachtkaart-dialoogvenster weer waarin gebruikers de
volledige functionaliteit van het geselecteerde Xerox-apparaat kunnen benutten,
naast de instellingen die de standaard PostScript- of PCL5e-driver bieden.

De opdrachtkaarttoepassingen worden beschreven in de handleiding Aan de slag
voor CentreWare in de set CentreWare Drivers op de cd-rom CentreWare Drivers.

De drivers met opdrachtkaarten bevinden zich net als de standaardprinterdrivers
voor applicaties op een van de cd-roms die bij de printer werden geleverd. Deze
drivers zijn tevens beschikbaar op de website www.xerox.com.

Tenzij anderszins wordt aangegeven, zijn de installatieinstructies voor de drivers met
opdrachtkaarten hetzelfde als die voor de gewone applicatiedrivers, zoals beschreven
in het onderdeel Printerdrivers van deze Handleiding voor de systeembeheerder.

Tip: de HTTP- en IPP-gateway moeten zijn ingeschakeld op de printer. HTTP kunt u
inschakelen aan de hand van de instructies in het onderdeel Instellen - aanbevolen
stappen van deze handleiding. IPP kunt u inschakelen aan de hand van de instructies
in het onderdeel Instellen - aanbevolen stappen van deze handleiding.

OPMERKING
De printerdrivers die met het systeem zijn meegeleverd ondersteunen Microsoft
Windows Vista. Ga naar de downloadpagina voor drivers van www.xerox.com en
zoek de juiste printerdrivers.

Afdrukken met TCP/IP Peer to Peer (LPR)
Printerdriver installeren voor Windows 2000, 2003 Server/Professional en XP
Professional

Voordat u begint

Zoek de juiste printerdriver voor het besturingssysteem van uw werkstation. Drivers
staan op de cd-roms die bij de printer werden geleverd. Voor alle printerdrivergegevens
en installatie-instructies raadpleegt u de CentreWare-handleiding voor
Windows-printerdrivers. Deze handleiding is beschikbaar op de driver-cd of via
www.xerox.com.

OPMERKING
De printerdrivers die met het systeem zijn meegeleverd ondersteunen Microsoft
Windows Vista. Ga naar de downloadpagina voor drivers van www.xerox.com en
zoek de juiste printerdrivers.
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Controleren of TCP/IP is geïnstalleerd voor het werkstation
1. Op het bureaublad van Windows 2000 of Windows 2003 klikt u met de

rechtermuisknop op Mijn netwerklocaties en selecteert u Eigenschappen.

a) Klik met de rechtermuisknop op het pictogram LAN-verbinding en selecteer
Eigenschappen.

2. Klik op het bureaublad van Windows XP achtereenvolgens op Start en  >
Configuratiescherm. Dubbelklik vervolgens op Netwerkverbindingen.

a) Klik met de rechtermuisknop op het pictogram LAN-verbinding en selecteer
Eigenschappen.

3. Controleer of het Internet-protocol TCP/IP is geladen.

4. Zo ja, klik erop met de muis en op de toets Eigenschappen om te controleren of
het werkstation statisch dan wel dynamisch een geldig TCP/IP-adres krijgt
toegewezen.

5. Indien het TCP/IP-protocol NIET is geladen, klikt u op de toets Installeren en
selecteert u Protocol als het type netwerkonderdeel dat u wilt installeren.

a) Klik op de toets Toevoegen en selecteer Internetprotocol (TCP/IP).
b) Zorg dat u de installatieschijf van uw besturingssysteem bij de hand heeft.

Klik op de toets Diskette en volg de overige instructies.

Als het protocol is geïnstalleerd, klikt u met de muis op de optie (de optie markeren)
en op de toets Eigenschappen om de methode van TCP/IP-adressering te controleren
of in te stellen.

Controleren of Afdrukservices voor UNIX is geïnstalleerd voor
het werkstation
Als u liever afdrukt via de standaard TCP/IP-poort (Poort 9100) dan via een LPR-poort,
kunt u deze stap overslaan.
1. Op het bureaublad van Windows 2000 selecteert u vanuit het menu Start

Instellingen en  > Configuratiescherm en dubbelklikt u op Software.

• Klik op het bureaublad van Windows XP achtereenvolgens op Start >
Configuratiescherm en dubbelklik op Software.

2. Selecteer Windows-onderdelen toevoegen of verwijderen.

Bij Windows 2000 Professional dient u te zijn aangemeld als beheerder om deze
functie uit te voeren.

3. Selecteer Andere netwerkservices voor bestanden en printers en klik op Details.

4. Vink het vakje aan om Afdrukservices voor UNIX te selecteren. Klik op OK en op
Volgende.
Wanneer daarom wordt gevraagd, dient u de installatie-CD van het
besturingssysteem te plaatsen.

5. Sluit het venster Software.
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Printer aan het Windows-bureaublad toevoegen en de
printerdriver configureren

Zie de CentreWare-handleiding voor Windows-printerdrivers.

Afdrukken via IPP (Windows 2000, 2003
en XP)
Het Internet Printing Protocol (IPP) wordt door werkstations met Windows 2000,
2003 en XP ondersteund en biedt de mogelijkheid om via het internet of Intranet
af te drukken door een IPP-netwerkpoort te maken. Deze afdrukservice is tevens
beschikbaar voor andere besturingssystemen, aangezien de betreffende onderdelen
kunnen worden gedownload van de website van Microsoft. Volg de instructies van
Microsoft of andere betrouwbare bronnen op het internet om de IPP-service op
Windows-besturingssystemen te installeren.

Voor alle printerdrivergegevens en installatie-instructies raadpleegt u de
CentreWare-handleiding voor Windows-printerdrivers. Deze handleiding is beschikbaar
op de driver-cd of via www.xerox.com.

OPMERKING
De printerdrivers die met het systeem zijn meegeleverd ondersteunen Microsoft
Windows Vista. Ga naar de downloadpagina voor drivers van www.xerox.com en
zoek de juiste printerdrivers.

1. Zoek de juiste printerdriver voor het besturingssysteem van uw werkstation. De
drivers staan op één van de cd-roms die bij de printer werden geleverd.

Meestal kunnen ze ook worden gedownload in een ZIP-bestand van
www.xerox.com.

2. Meld u als systeembeheerder bij de printer aan en selecteer Netwerkconfiguratie
in het menu Instelling.

3. Controleer of IP is ingeschakeld en of aan de printer een geldig IP-adres,
subnetmasker en gateway-adres zijn toegekend.

4. Tevens controleren of DNS wordt gebruikt om hostnamen om te zetten naar
IP-adressen.

Als een of meerdere van deze instellingen opnieuw moeten worden geconfigureerd,
volgt u de stappen zoals beschreven in de procedure TCP/IP-adressering en
naamomzetting elders in deze handleiding.

5. Selecteer in het menu Instelling van de printer achtereenvolgens Gateways en
het tabblad IPP.

6. Controleer of er een vinkje staat in het selectievakje IPP inschakelen. Plaats zo
nodig een vinkje in het selectievakje IPP inschakelen.

a) Als de IPP-selecties niet beschikbaar zijn, selecteert u Toepassingslicenties in
het menu Instelling en controleert u of de IPP-licentie aanwezig en ingeschakeld
is.
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Volledige instructies vindt u in de procedure Geïnstalleerde opties bekijken via
Licentiebeheer, zoals beschreven in het onderdeel Vereiste stappen bij het
instellen van deze handleiding.

7. Controleer of TCP/IP op het werkstation is geïnstalleerd.

Als u de printer aan het Windows-bureaublad wilt toevoegen en de printerdriver wilt
configureren, raadpleegt u de CentreWare-handleiding voor Windows-printerdrivers.

Afdrukken met AppleTalk
Zoek voordat u start de Adobe PostScript-printerdriver voor uw Macintosh
OS-werkstation. De drivers staan op één van de cd-roms die bij de printer werden
geleverd. Deze kunt u doorgaans ook vanaf het internet downloaden op
www.xerox.com. Voor alle printerdrivergegevens en installatie-instructies raadpleegt
u de documentatie die met de printerdrivers is meegeleverd.

OPMERKING
De printerdrivers die met het systeem zijn meegeleverd ondersteunen Microsoft
Windows Vista. Ga naar de downloadpagina voor drivers van www.xerox.com en
zoek de juiste printerdrivers.

1. Selecteer in het menu Instelling van de printer achtereenvolgens Gateways en
het tabblad AppleTalk.

2. Controleer of het ingestelde fasetype overeenkomt met dat van uw netwerk.

Het fasetype is standaard ingesteld op 2. Dit geeft een netwerk aan met meerdere
zones van 256 werkstations per zone. Door op de keuzepijl te klikken kan de
instelling Fase 1 worden geselecteerd, een oudere fase met een limiet van 256
werkstations op een enkel netwerk. De zonenaam is standaard ingesteld op een
asterisk (*). Deze instelling zorgt ervoor dat de printer door de dichtstbijzijnde
router aan een zone wordt toegewezen.

De AppleTalk-printernaam bestaat uit de interne wachtrijnaam of -namen van
de printer. Op systemen met één wachtrij is deze naam hetzelfde als de naam
van de enkele interne wachtrij van de printer (ofwel XRX gevolgd door het
MAC-adres, of de IP-hostnaam gevolgd door de letters VP). Op systemen met
meerdere wachtrijen gebruikt u Wachtrijbeheer om wachtrijen te bekijken of een
nieuwe wachtrij aan te maken (met bijbehorende AppleTalk-printernaam). Voor
informatie over het gebruik van Wachtrijbeheer raadpleegt u het onderdeel over
het selecteren van netwerkbesturingssystemen elders in deze handleiding.

Als de AppleTalk-selecties niet beschikbaar zijn op het tabblad AppleTalk, selecteert
u Toepassingslicenties in het menu Instelling en controleert u of de AppleTalk-licentie
aanwezig en ingeschakeld is. Volledige instructies kunt u vinden in de procedure
Geïnstalleerde opties bekijken via Licentiebeheer in het hoofdstuk Vereiste stappen
bij het instellen van deze handleiding.
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De driver installeren voor Macintosh OS

Alvorens u de AdobePS-printerdriver en een van de Xerox PPD's of de plug-in gaat
installeren, dient u eventuele oudere Adobe-drivers, Xerox PPD's en
Xerox-printerplug-ins uit de map Printeromschrijvingen in de map Extensies te
verwijderen. Verwijder het Xerox-printervoorkeurenbestand uit de map Voorkeuren
en volg de installatieprocedures op de printerdriver-cd om de drivers te installeren
en de bestanden te configureren.

Afdrukken met NetWare Bindery
Zoek voordat u begint de juiste printerdriver voor het besturingssysteem van uw
werkstation. De drivers staan op één van de cd-roms die bij de printer werden geleverd.
Deze kunt u doorgaans ook vanaf het internet downloaden op www.xerox.com.

Voor alle printerdrivergegevens en installatie-instructies raadpleegt u de
CentreWare-handleiding voor Windows-printerdrivers. Deze handleiding is beschikbaar
op de driver-cd of via www.xerox.com.

OPMERKING
De printerdrivers die met het systeem zijn meegeleverd ondersteunen Microsoft
Windows Vista. Ga naar de downloadpagina voor drivers van www.xerox.com en
zoek de juiste printerdrivers.

Controleren of het juiste protocol en de juiste service zijn
geïnstalleerd voor het werkstation
• Controleer of het NW Link/IPX/SPX/NetBIOS-compatibele transportprotocol op

uw werkstation is geïnstalleerd.
a) Op het bureaublad van Windows 2000 of Windows 2003 klikt u met de

rechtermuisknop op Mijn netwerklocaties en selecteert u Eigenschappen. Klik
met de rechtermuisknop op het pictogram LAN-verbinding en selecteer
Eigenschappen.

b) Op het bureaublad van Windows XP klikt u achtereenvolgens op Start en  >
Configuratiescherm. Vervolgens dubbelklikt u op Netwerkverbindingen. Klik
met de rechtermuisknop op het pictogram LAN-verbinding en selecteer
Eigenschappen.

c) Controleer of het protocol is geladen.
d) Als het protocol NIET is geladen, klikt u op de toets Installeren en selecteert

u Protocol als het type netwerkonderdeel dat u wilt installeren.
e) Klik op de toets Toevoegen en selecteer NW

Link/IPX/SPX/NetBIOS-compatibel transportprotocol.
f) Zorg dat u de installatieschijf van uw besturingssysteem bij de hand heeft.

Klik op de toets Diskette en volg de overige instructies.

• Controleer of de Client Service voor NetWare op het werkstation is geïnstalleerd.
a) Op het bureaublad van Windows 2000 of Windows 2003 klikt u met de

rechtermuisknop op Mijn netwerklocaties en selecteert u Eigenschappen. Klik
met de rechtermuisknop op het pictogram LAN-verbinding en selecteer
Eigenschappen.

Xerox Nuvera Handleiding voor de systeembeheerder6-6

Printerdrivers installeren

http://www.xerox.com/
http://www.xerox.com/
http://www.xerox.com/


b) Op het bureaublad van Windows XP klikt u achtereenvolgens op Start en  >
Configuratiescherm. Vervolgens dubbelklikt u op Netwerkverbindingen. Klik
met de rechtermuisknop op het pictogram LAN-verbinding en selecteer
Eigenschappen.

c) Als de Clientservice voor NetWare NIET is geladen, klikt u op de toets
Installeren en selecteert u Client als het type netwerkonderdeel dat u wilt
installeren.

d) Klik op de toets Toevoegen en selecteer Clientservice voor NetWare.
e) Zorg dat u de installatieschijf van uw besturingssysteem bij de hand heeft.

Klik op de toets Diskette en volg de overige instructies.

Als u de printer aan het Windows-bureaublad wilt toevoegen en de printerdriver wilt
configureren, raadpleegt u de CentreWare-handleiding voor Windows-printerdrivers.

Afdrukken met NetWare NDS
Zoek voordat u begint de juiste printerdriver voor het besturingssysteem van uw
werkstation. De drivers staan op één van de cd-roms die bij de printer werden geleverd.
Deze kunt u doorgaans ook vanaf het internet downloaden op www.xerox.com.

Voor alle printerdrivergegevens en installatie-instructies raadpleegt u de
CentreWare-handleiding voor Windows-printerdrivers. Deze handleiding is beschikbaar
op de driver-cd of via www.xerox.com.

OPMERKING
De printerdrivers die met het systeem zijn meegeleverd ondersteunen Microsoft
Windows Vista. Ga naar de downloadpagina voor drivers van www.xerox.com en
zoek de juiste printerdrivers.

Controleer of het juiste protocol en de juiste service zijn
geïnstalleerd voor het werkstation
• Controleer of het NW Link/IPX/SPX/NetBIOS-compatibele transportprotocol op

uw werkstation is geïnstalleerd.
a) Op het bureaublad van Windows 2000 of Windows 2003 klikt u met de

rechtermuisknop op Mijn netwerklocaties en selecteert u Eigenschappen. Klik
met de rechtermuisknop op het pictogram LAN-verbinding en selecteer
Eigenschappen.

b) Op het bureaublad van Windows XP klikt u achtereenvolgens op Start en  >
Configuratiescherm. Vervolgens dubbelklikt u op Netwerkverbindingen. Klik
met de rechtermuisknop op het pictogram LAN-verbinding en selecteer
Eigenschappen.

c) Controleer of het protocol is geladen.
d) Als het protocol NIET is geladen, klikt u op de toets Installeren en selecteert

u Protocol als het type netwerkonderdeel dat u wilt installeren.
e) Klik op de toets Toevoegen en selecteer NW

Link/IPX/SPX/NetBIOS-compatibel transportprotocol.
f) Zorg dat u de installatieschijf van uw besturingssysteem bij de hand heeft.

Klik op de toets Diskette en volg de overige instructies.

• Controleer of de Client Service voor NetWare op het werkstation is geïnstalleerd.
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Op het bureaublad van Windows 2000 of Windows 2003 klikt u met de
rechtermuisknop op Mijn netwerklocaties en selecteert u Eigenschappen. Klik

a)

met de rechtermuisknop op het pictogram LAN-verbinding en selecteer
Eigenschappen.

b) Op het bureaublad van Windows XP klikt u achtereenvolgens op Start en  >
Configuratiescherm. Vervolgens dubbelklikt u op Netwerkverbindingen. Klik
met de rechtermuisknop op het pictogram LAN-verbinding en selecteer
Eigenschappen.

c) Als de Clientservice voor NetWare NIET is geladen, klikt u op de toets
Installeren en selecteert u Client als het type netwerkonderdeel dat u wilt
installeren.

d) Klik op de toets Toevoegen en selecteer Clientservice voor NetWare.
e) Zorg dat u de installatieschijf van uw besturingssysteem bij de hand heeft.

Klik op de toets Diskette en volg de overige instructies.

Als u de printer aan het Windows-bureaublad wilt toevoegen en de printerdriver wilt
configureren, raadpleegt u de CentreWare-handleiding voor Windows-printerdrivers.

Common UNIX Printing System (CUPS)
Het Common Unix Printing System (CUPS) is in 1998 door Easy Software Products
ontwikkeld als moderne vervanging voor het Line Printer Daemon (LPD) en Line
Printer (LP)-systeem dat in de jaren zeventig van de vorige eeuw door Berkeley
respectievelijk AT&T is ontwikkeld voor het afdrukken van tekst naar regelprinters.

CUPS kan worden gedownload van verschillende bronnen op Internet, bijvoorbeeld
www.cups.org, en is beschikbaar als broncode en als binaire distributie.

Controleer of IPP en Poort 9100 zijn ingeschakeld op de printer.

1. Selecteer in het menu Instelling van de printer achtereenvolgens Gateways en
het tabblad IPP.

2. Controleer of de URL-velden voor de printer zijn ingevuld.

De juiste indeling voor elk veld is:
http://controllernaam.domeinnaam.com:631/servlet/IPPServlet.IppPrinter.

OPMERKING

De controllernaam.domeinnaam.com kan worden vervangen door het IP-adres
van de printer. Volledige instructies vindt u in de procedure Geïnstalleerde opties
bekijken via Licentiebeheer, zoals beschreven in het onderdeel Vereiste stappen
bij het instellen van deze handleiding.

3. Als de IPP-selecties niet beschikbaar zijn, selecteert u Toepassingslicenties in het
menu Instelling en controleert u of de IPP-licentie aanwezig en ingeschakeld is.

4. Selecteer in het menu Instelling van de printer achtereenvolgens Gateways en
het tabblad Socket.

5. Controleer of Poort 9100 is ingeschakeld.

6. Is dit niet het geval, dan selecteert u Poort 9100, klikt u er met de rechtermuisknop
op en selecteert u Inschakelen.
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7. Klik op Toepassen of OK om de nieuwe instelling op te slaan.

8. Als de Poort 9100-selecties niet beschikbaar zijn, selecteert u Toepassingslicenties
in het menu Instelling en controleert u of de licentie voor TCP/IP-socket aanwezig
en ingeschakeld is.

Volledige instructies vindt u in de procedure Geïnstalleerde opties bekijken via
Licentiebeheer, zoals beschreven in het onderdeel Vereiste stappen bij het instellen
van deze handleiding.

CUPS installeren op een UNIX-werkstation

Instructies voor het installeren en opzetten van CUPS zijn beschikbaar in de CUPS
Software Administrators Manual, welke is geschreven door en eigendom is van Easy
Software Products; deze handleiding kan worden gedownload van
www.cups.org/documentation.php. Op deze site is ook een overzicht van versie 1.1
van het Common UNIX Printing System van Easy Software Products te vinden.

Een case-history van het maken van een build en installeren van de CUPS-broncode
op een computer met besturingssysteem FreeBSD 4.2 wordt beschreven in het artikel
"Using CUPS--the Common UNIX Printing System" van Ralph Krause, hetgeen te
vinden is op www.cups.org, via links/documentation/tutorials/BSD Today - Using
CUPS. De CUPS-bestanden die in dit artikel aan de orde komen, bevinden zich in de
volgende directorylocaties:

• Programma's zijn gekopieerd naar /usr/local/bin en usr/local/sbin.
• Documentatie is gekopieerd naar /usr/local/share/docs/cups.
• Er is een directory aangemaakt met de naam /usr/local/share/cups voor

verschillende CUPS-gegevensbestanden.
• De configuratiebestanden zijn gekopieerd naar /usr/local/etc/cups.

De binaire distributie van CUPS is beschikbaar in TAR-indeling met installatie- en
verwijderingsscripts, evenals in rpm- en dpkg-indelingen voor de RedHat- en
Debian-distributies van Linux. Nadat u zich heeft aangemeld bij het werkstation als
root (su) en de toepasselijke bestanden heeft gedownload naar de rootdirectory,
verloopt de installatieprocedure voor CUPS als volgt:

TAR-indeling:

Nadat de bestanden zijn gedecomprimeerd, voert u het installatiescript uit met
./cups.install (en drukt u vervolgens op Enter).

RPM-indeling:

rpm -e lpr

rpm -i cups-1.1-linux-M.m.n-intel.rpm (en druk op Enter).

Debian-indeling:

dpkg -i cups-1.1-linux-M.m.n-intel.deb (en druk op Enter).

OPMERKING
RedHat Linux biedt vanaf versie 7.3 ondersteuning voor CUPS, dus de software hoeft
niet te worden gedownload voor versie 7.3 en hoger. CUPS is ook het
standaardafdruksysteem dat wordt gebruikt voor Mandrake Linux.
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Xerox PPD op het werkstation installeren

De Xerox PPD voor CUPS staat op een van de cd-roms die bij de printer werden
geleverd en kan worden gedownload van www.xerox.com .

Kopieer het PPD-bestand van de cd-rom of van Internet met beheerdersrechten naar
de map cups ppd op het werkstation. Indien u niet zeker weet waar de map zich
bevindt, het commando Find gebruiken om de PPD-bestanden te zoeken. In RedHat
8.1 bevinden de ppd.gz-bestanden zich bijvoorbeeld op de locatie
/usr/share/cups/model.

Xerox-printer toevoegen
1. Gebruik het commando PS om er zeker van te zijn dat de CUPS-daemon is

geactiveerd.

De daemon kan opnieuw worden gestart in Linux met behulp van het script init.d,
dat is aangemaakt bij de installatie van CUPS RPM. Het commando is
/etc/init.d/cups restart.

Een soortgelijk script of directory-item dient te zijn aangemaakt in System V en
BSD. Voor het voorbeeld van CUPS geïnstalleerd op een FreeBSD 4.2-pc met de
broncode, dient u cupsd uit te voeren vanaf /usr/local/sbin. ( cd /usr/local/sbin cupsd druk
op Enter).

2. Typ http://localhost:631/admin in het adresvak van de webbrowser en druk op Enter.
3. Typ root als gebruikers-ID. Geef de toegangscode van de beheerder als

toegangscode op.

4. Klik op Add Printer (printer toevoegen) en volg de aanwijzingen op het scherm
om de printer aan de CUPS-printerlijst toe te voegen.

Afdrukken met CUPS

CUPS ondersteunt de afdrukcommando's van zowel System V (lp) als Berkeley (lpr).

• Gebruik de optie -d in combinatie met het commando lp om af te drukken naar
een specifieke printer.
lp -dprinter bestandsnaam (Enter)

• Gebruik de optie -P in combinatie met het commando lpr om af te drukken naar
een specifieke printer.
lpr -Pprinter bestandsnaam (Enter)

Raadpleeg voor meer informatie over CUPS de CUPS Software Users Manual; deze
kan worden gedownload van www.cups.org/documentation.php.
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7
Systeemtoepassingen
configureren

Raadpleeg dit gedeelte voor een lijst systeemtoepassingen en de bijbehorende
instelinstructies.

• Aanmelden met Microsoft ADS-gebruikersnamen

- Systeem aan het domein toevoegen

- Aanmelden bij het systeem met ADS-gebruikersnamen

• Afdrukopdrachten verzenden met de webinterface

- Configuratiestappen

- Toegang tot de webinterface

- Afdrukopdracht verzenden

• Afdrukken met FreeFlow

- Overzicht

- Printer configureren

- FreeFlow configureren

• Standaardinstellingen van de printer wijzigen

• Tellerinformatie openen

• Systeemvoorkeuren instellen

- Beschikbare instellingen voor configuratie

- Voorkeursinstellingen systeem openen

• Ondersteuning van CentreWare Web

- Overzicht

- Software installeren

- Homepage van CentreWare Web openen

- Systeem configureren voor communicatie met CentreWare Web

• Instellingen energiespaarstand

• Printerinstellingen configureren (inclusief voorbladen)

- Overzicht

- Printerinstellingen openen
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• Accountregistratie van opdrachten

- Automatisch export instellen

- Accountlogboek handmatig exporteren

- Accountlogboek naar een FTP-server kopiëren

- Gegevens manipuleren om in Equitrac te importeren

- Overzicht van FTP-opdrachten

• Optie Opdrachten vrijgeven/Opdrachten niet vrijgeven gebruiken

• Functie Scannen naar digitaal (bestand)

• Gegevensoverschrijving (schijfoverschrijving) uitvoeren

• Bestanden opslaan op netwerkstations

- Toegang tot de netwerkopslagmogelijkheden

- Instellingen van Bestemming of Opslaglocatie gebruiken

- Vereiste communicatie-instellingen ter ondersteuning van netwerkopslag

- Scannen naar bestand instellen met NFS (Linux/UNIX of FreeFlow)

• Ondersteuning voor LCDS

- Overzicht

- Aanwezigheid van de LCDS-licentie controleren

- Raadpleeg de LCDS-licentiedocumentatie

• Ondersteuning voor IPDS

- Overzicht

- Aanwezigheid van de IPDS-licentie controleren

- IPDS-wachtrijen instellen

• Externe controller voor een ander apparaat instellen

- Overzicht en instelling

- Externe controller voor een ander apparaat verwijderen

- Hints en tips

• Backup maken van configuratie en configuratie herstellen

- Overzicht

- Veel voorkomend gebruik

- Backup van de configuratie maken

- Backup van de configuratie herstellen

- Beperkingen

• Transport Layer Security (TLS/SSL) inschakelen

- Overzicht

- Zelf-ondertekend digitaal certificaat installeren

- Verzoek om certificaat genereren voor een certificeringsinstantie
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- TLS/SSL inschakelen en configureren

• IP-filter

- Overzicht

- Toegang tot het IP-filter en configuratie van het IP-filter

• Ondersteuning voor FreeFlow VI Interpreter (FF VII)

- Overzicht

- Aanwezigheid van VIPP-software controleren

- Aanwezigheid van de FreeFlow VI Interpreter-licentie controleren

- FreeFlow VI Interpreter-software of -licentie installeren, indien nodig

- VIPP-bronnen op de printer opslaan

- FreeFlow VI-projecten

- Nieuwe wachtrij toevoegen ter ondersteuning van de FreeFlow VI Interpreter

- Nieuwe wachtrij toewijzen voor de verwerking van VIPP (streaming) opdrachten

- Instellingen inschakelen onder Voorkeursinstellingen systeem ter ondersteuning
van de VIPP-wachtrij

- Papier (invoerladen) selecteren ter ondersteuning van de VIPP-wachtrij

- Papiersoorten definiëren met Printerbeheer

- Uitlegtafels instellen ter ondersteuning van VIPP

- FTP en NFS inschakelen ter ondersteuning van VIPP

• DFA-configuratiebeheer

- Overzicht

- Door Xerox geleverde vooraf gedefinieerde configuratie uit de catalogus
gebruiken

- DFA-profielen en -configuraties importeren

- DFA-configuraties exporteren

- DFA-profielen en -configuraties maken

- DFA-profielen en -configuraties bewerken

- DFA-profielen kopiëren

- DFA-configuraties of profielen uit een configuratie verwijderen

Aanmelden met Microsoft
ADS-gebruikersnamen
De toepassing ADS (ook wel Active Directory genoemd) biedt systeembeheerders
de mogelijkheid om het systeem aan een Windows 2000-domein toe te voegen,
zodat gebruikers zich kunnen aanmelden bij de printer met behulp van hun Microsoft
ADS-gebruikersnaam.
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Systeem aan het domein toevoegen

1. Meld u aan bij het systeem door Aanmelden te selecteren in het menu Aanmelden.

2. Selecteer Systeembeheerder als gebruiker in de vervolgkeuzelijst Gebruikersnaam.

3. Voer de toegangscode van de systeembeheerder in (bijvoorbeeld administ) en klik
op OK.

4. Selecteer Netwerkconfiguratie in het menu Instelling van het systeem.

5. Selecteer het tabblad DNS en controleer of het selectievakje DNS inschakelen
is aangevinkt en of in de lijst met DNS-servers de IP-adressen van maximaal drie
bij het omzetten van hostnamen naar IP-adressen te doorzoeken DNS-servers
zijn ingevuld.

Raadpleeg zo nodig de procedure voor het instellen van TCP/IP in het onderdeel
Vereiste stappen bij het instellen van deze handleiding.

6. Selecteer het tabblad ADS en klik op de toets Koppelen.

7. Voer de volledige domeinnaam van het ADS-domein in het betreffende vak in.
Of voer de ADS-sitenaam in en klik op de toets Koppelen. Het systeem wordt nu
aan het ADS-domein gekoppeld.

OPMERKING

De toets Koppelen is niet beschikbaar is als DNS niet is ingeschakeld.

8. Als u de toewijzing van ADS-groepen wilt bekijken en wijzigen voor de drie groepen
gebruikersaccounts (systeembeheerder, operateur, gebruiker) die zich op de printer
mogen aanmelden, selecteert u Gebruikers & groepen in het menu Instelling
van het systeem.

9. Selecteer het tabblad ADS-groepen.

10. Maak de benodigde aanpassingen en klik op OK of Toepassen om uw instellingen
op te slaan. Klik op Annuleren om het venster af te sluiten zonder de wijzigingen
op te slaan.

Aanmelden bij het systeem met ADS-gebruikersnamen

Selecteer in het menu Aanmelden ADS als verificatiemethode en meld u aan bij
het systeem met uw ADS-gebruikersnaam en -toegangscode.

Zoals hierboven werd vermeld, dient u om deze toepassing te laten functioneren
ervoor te zorgen dat de ADS-groepen zijn toegewezen aan de drie groepen
gebruikersaccounts (systeembeheerder, operateur, gebruiker) die zich mogen
aanmelden bij de printer.

Afdrukopdrachten verzenden met de
webinterface
Configuratiestappen
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Bij de webinterface gebruikt u een browser met een Java runtime plug-in om toegang
te krijgen tot vensters waarin u een documentbestand kunt selecteren, een
opdrachtkaart kunt instellen en het bestand naar de printer kunt verzenden.

1. Ervoor zorgen dat de HTTP-gateway is ingeschakeld zoals beschreven in de
procedure HTTP inschakelen in het onderdeel Instellen - aanbevolen stappen in
deze handleiding.

2. Er moet een browser beschikbaar zijn op het werkstation dat met het netwerk is
verbonden.

3. De verbindingsinstellingen van de browser controleren om er zeker van te zijn dat
u geen proxyserver gebruikt om verbinding te maken met adressen in het lokale
netwerk.

Toegang tot de webinterface
1. Ervoor zorgen dat de printer waarnaar u opdrachten wilt verzenden is ingeschakeld.

2. Open de Internet-browser op uw werkstation.

3. Voer http:// in, gevolgd door het IP-adres van de printer.

4. De startpagina van de printer wordt weergegeven met de volgende velden:

• Printerinformatie: de naam, het IP-adres en de locatie van de printer.

• Toets Opdrachtverzending: hiermee opent u het opdrachtinstellingsvenster
voor de webinterface.

5. Selecteer Opdrachtverzending op de homepage van de printer.
Het venster Opdrachtverzending wordt geopend, waarin opdrachtinstellings- en
afdrukopties worden weergegeven.

Afdrukopdracht verzenden
1. Open de webinterface (de startpagina van de printer).

2. Selecteer Opdrachtverzending op de homepage van de printer.
Het venster Opdrachtverzending wordt geopend, waarin opdrachtinstellings- en
afdrukopties worden weergegeven.

3. Selecteer een afdrukwachtrij (indien er meer dan één beschikbaar is).

4. Selecteer met behulp van de toets Bladeren een bestand dat u wilt afdrukken.

5. Maak een nieuwe opdrachtkaart voor het afdrukken van dit bestand of specificeer
de standaardopdrachtkaart.

Een opdrachtkaart is een set opgegeven opties die het systeem gebruikt voor de
verwerking van de afdrukopdracht. U kunt een nieuwe opdrachtkaart aanmaken
door opties te selecteren of in te voeren in de beschikbare velden van het venster
Opdrachtverzending. De standaardopdrachtkaart, indien een opdrachtkaart als
zodanig is opgeslagen, is de set opdrachtparameters die als eerste worden
weergegeven wanneer het venster Opdrachtverzending wordt geopend. De
standaardopdrachtkaart kan ook worden weergegeven door Mijn
standaardopdrachtkaart herstellen in het venster Opdrachtverzending te
selecteren.

6. Selecteer uw afdrukopties.
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7. Selecteer het type paginabeschrijvingstaal (page description language, PDL) dat
u wilt gebruiken voor de opdracht.

8. De resterende opdrachtkaartparameters selecteren.

9. Noteer indien gewenst opdrachtaantekeningen door de velden in te vullen in het
onderdeel Opdrachtaantekeningen.

10. Als u het bestand naar de printer wilt verzenden, klikt u op Afdrukken in het
niet-variabele deel van het venster Opdrachtverzending.

Afdrukken met FreeFlow
FreeFlow, voorheen bekend als DigiPath Production Software, is een krachtig
documentproductiesysteem, waarmee papieren documenten kunnen worden gescand
en met elektronische gegevens gecombineerd, gewijzigd en opgeslagen, en naar een
netwerkprinter kunnen worden verzonden om te worden afgedrukt.

FreeFlow werkt op een Windows XP-besturingssysteem, dat met de geïntegreerde
IPP-ondersteuning uitermate geschikt is om via internet of intranet af te drukken en
dat over uitgebreide afdrukstatusvoorzieningen beschikt.

Bij het verzenden van opdrachten naar een netwerkprinter maken de
FreeFlow-applicaties gewoonlijk gebruik van een procedure met de naam Production
Print Path (PPP). Wanneer een afdrukopdracht (met de bijbehorende opdrachtkaart)
wordt verzonden, stuurt de Production Print Path-software het bestand vanaf een
FreeFlow-werkstation naar de printer of naar het pc-serverplatform in de door de
gebruiker opgegeven bestandsindeling: TIFF, PCL, ASCII, PDF of PostScript PDL.

Indien gewenst, kunt u met de Production Print Path-software PDF-documenten
converteren naar PostScript om deze af te drukken. U kunt hiervoor de optie
PDF-bestanden naar PS converteren gebruiken. U vindt deze optie door de knoppen
Printer toevoegen of Printer bewerken te selecteren in het dialoogvenster
Printerinstellingen van de toepassing Printerbeheer. Om PDF-bestanden naar
PostScript te converteren tijdens het afdrukken, kunt u gebruikmaken van de Quick
Print-applicatie.

Naast Production Print Path is tevens een Common Print Path beschikbaar met
FreeFlow, zodat zowel in zwart/wit als in kleur kan worden afgedrukt op een groot
aantal Xerox-printers en printers van derden. De belangrijkste verschillen tussen
Common Print Path (CPP) en Production Print Path (PPP) zijn:

• Bij CPP is het bestand ingesloten in een PostScript-stroom en wordt het verzonden
via LPR, niet via FTP.

• De verzendsnelheid bij PPP is bijna twee keer zo hoog als bij CPP.
• De opdrachtkaartkenmerken met CPP zijn beperkt.

Raadpleeg de bij het systeem meegeleverde documentatie voor de klant voor alle
informatie over alle functies van de FreeFlow Prepress Suite en productie-afdrukken.

Printer configureren
1. Raadpleeg de procedure TCP/IP instellen in het gedeelte 'Vereiste stappen bij

het instellen' van deze handleiding om te controleren of de printer een geldig
IP-adres, subnetmasker en standaardgateway-adres heeft voor uw netwerk.

Xerox Nuvera Handleiding voor de systeembeheerder7-6

Systeemtoepassingen configureren



Als u de hostnaam van de printer gebruikt voor communicatie tussen het
werkstation en de printer, controleert u of DNS is ingeschakeld en of de DNS-server
is geconfigureerd om de hostnaam om te kunnen zetten in een IP-adres.

2. De IPP-procedure in het gedeelte NOS-selectielijst in deze handleiding raadplegen
voor informatie over het inschakelen van IPP op de printer.

3. De procedure voor het inschakelen van Directe TCP/IP (poort 9100) in het gedeelte
NOS-selectielijst van deze handleiding raadplegen om poort 9100 in te schakelen
voor ondersteuning van IPP-afdrukken.

4. De procedure voor afdrukken met TCP/IP (LPD inschakelen voor LPR) in het
gedeelte NOS-selectielijst van deze handleiding raadplegen om de Line Printer
Daemon in te schakelen voor ondersteuning van afdrukopdrachten die via LPR
worden verzonden.

5. Controleer of FTP is ingeschakeld door u in het menu Aanmelden als
systeembeheerder aan te melden.

a) Voer de toegangscode van de systeembeheerder in (bijvoorbeeld administ).

b) Selecteer FTP/Remote testen in het menu Instelling.

c) Selecteer FTP inschakelen en dan OK.

6. Controleer of het beveiligingsprofiel van het systeem is ingesteld op Geen, Laag
of Gemiddeld om (niet beveiligde) FTP-communicatie met voorafgaande versies
van DigiPath-werkstations mogelijk te maken.

Raadpleeg de procedure 'Beveiligingsprofielen selecteren en maken' in het
gedeelte 'Vereiste stappen bij het instellen' van deze handleiding voor instructies.

7. Raadpleeg de procedure 'Geïnstalleerde opties controleren met Licentiebeheer'
van het gedeelte 'Vereiste stappen bij het instellen' van deze handleiding om te
controleren of de printer een licentie heeft voor de ondersteuning van de Page
Description Language/bestandsindelingen die verzonden worden vanaf de
FreeFlow-werkstations.

Voor de aanschaf van eventuele extra licenties kunt u contact opnemen met het
Xerox Welcome Centre.

FreeFlow configureren

Voeg de printer toe aan uw systeem aan de hand van de instructies die bij uw
FreeFlow-systeem zijn geleverd. Hiervoor dient u wellicht een printerdriver voor
Windows XP te installeren of gebruik te maken van de toets Printer toevoegen in
het dialoogvenster Printerinstellingen van de applicatie Printerbeheer. Wanneer de
printer aan het systeem is toegevoegd, moet u een testafdruk naar de printer
verzenden om te controleren of de netwerkcommunicatie goed verloopt.

OPMERKING
Raadpleeg de procedure IPP-afdrukken (Windows 2000 en XP) in het gedeelte
Printerdrivers van deze handleiding voor nuttige informatie over het instellen van
IPP-afdrukken op Windows-werkstations.
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Standaardinstellingen van de printer
wijzigen
Op systemen zonder Productiviteitspakketlicentie kunnen gebruikers de
standaardinstellingen van de printer in het menu Printer wijzigen.

Voorbeelden van instellingen die de gebruiker kan wijzigen, zijn de
standaardinstellingen op de tabbladen Aflevering, Afdrukkwaliteit en Beeld bewerken
van Kopiëren en Afdrukken. Als deze instellingen eenmaal zijn gewijzigd en
opgeslagen, verschijnen de nieuwe standaardinstellingen wanneer de tabbladen
Aflevering, Afdrukkwaliteit en Beeld bewerken in Kopiëren of Afdrukken weer worden
geopend.

Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van de redenen dat
printerstandaardinstellingen soms moeten worden gewijzigd. In sommige gevallen
wordt hetzelfde soort origineel veelvuldig door gebruikers gekopieerd of gescand.
In dit geval kunnen de standaardinstellingen van afdrukkwaliteit voor deze
origineelsoort worden ingesteld. Als er bijvoorbeeld hoofdzakelijk donkere foto's
worden gekopieerd of gescand, kunnen de systeeminstellingen worden ingesteld
voor deze soort origineel, hetgeen de gebruikers veel tijd zal besparen.

OPMERKING
Op het tabblad PDL kunnen de standaardinstellingen voor de resolutie voor de
ondersteunde PDL's (Page Description Languages) PostScript/PDF, TIFF en PCL
worden ingesteld. De standaard fabrieksinstelling voor de resolutie is 1200 x 1200
x 1 voor alle systemen (met of zonder Productiviteitspakketlicentie). Voor elke PDL
zijn verschillende instellingen beschikbaar die op de printer worden gebruikt om de
resolutie in te stellen voor opdrachten waarvoor geen resolutie in de PDL van de
opdracht is opgegeven (deze instellingen worden door de printerdriver naar de printer
gestuurd).

De standaardinstellingen worden als volgt gewijzigd:

1. Meld u aan bij het systeem door Aanmelden te selecteren in het menu Aanmelden.

2. Selecteer Systeembeheerder als gebruiker in de vervolgkeuzelijst Gebruikersnaam.

3. Voer de toegangscode van de systeembeheerder in en klik op OK.

4. Selecteer Standaardinstellingen in het menu Printer.

5. Klik op het tabblad met de instellingen die u wilt bekijken of wijzigen.

6. Selecteer de instelling die u wilt bekijken of wijzigen.

7. Maak de gewenste wijzigingen.

Verdere informatie over de instellingen wordt weergegeven door op de toets Help
te klikken.

8. Klik op OK of Toepassen om uw instellingen op te slaan. Klik op Annuleren om
het venster af te sluiten zonder de wijzigingen op te slaan.
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Tellerinformatie openen
Afhankelijk van de voorwaarden van uw aankoopovereenkomst moet u soms
afdrukkentellerinformatie opvragen op uw apparaat ter ondersteuning van de
facturering door Xerox. Ook kan het gebeuren dat u tijdens onderhoud door Xerox
wordt gevraagd de tellerinformatie te openen, aan de hand waarvan de technisch
medewerker eventuele problemen op uw systeem kan identificeren, Toegang tot de
tellerinformatie is gewoonlijk beperkt tot de gebruikers die de toegangsrechten van
Operateur of Systeembeheerder hebben. Deze toegangsrechten kunnen worden
toegewezen met de optie Gebruikers en groepen... in het menu Instelling. De
procedure hiervoor wordt beschreven in het gedeelte 'Beheer van systeemtoegang
voor gebruikers' in het gedeelte 'Vereiste stappen bij het instellen' van deze
handleiding.

De tellerinformatie wordt als volgt geopend:

1. Meld u aan bij het systeem door Aanmelden te selecteren in het menu Aanmelden.

2. Selecteer Systeembeheerder als gebruiker in de vervolgkeuzelijst Gebruikersnaam.

3. Voer de toegangscode van de systeembeheerder in (bijvoorbeeld administ) en klik
op OK.

4. Selecteer Tellerregistratie in het menu Systeembeheer.

5. Vanuit het venster Tellerregistratie kan de weergegeven informatie worden
afgedrukt, of kan deze informatie telefonisch worden doorgegeven aan de
technisch medewerker.

Systeemvoorkeuren instellen
Beschikbare instellingen voor configuratie

Na de eerste installatie kan het systeem op uw specifieke werkomgeving worden
afgestemd door Voorkeursinstellingen systeem te selecteren in het menu Instelling.

OPMERKING
Als u wijzigingen aanbrengt in de instellingen op een tabblad en vervolgens naar
een ander tabblad gaat, worden de wijzigingen die u in het eerste tabblad hebt
aangebracht opgeslagen. Gebruik Annuleren voordat u een tabblad afsluit als u niet
wilt dat de wijzigingen worden opgeslagen.

De tabbladen in het venster geven toegang tot de volgende systeeminstellingen:

• Tabblad Internationaal: Met de internationale instellingen kunnen de taal en
verschillende weergaven op de printerserver, voorbladen en facturerings- en
accountingrecords worden afgestemd op de culturele normen van de omgeving
waarin het systeem is geïnstalleerd.

• Tabblad Opslaan: Met de instellingen in Opslaan wordt de locatie ingesteld van
directory's met opgeslagen opdrachten die door klanten zijn verzonden. De
opslaglocatie kan een hoofddirectory zijn, met subdirectory's voor elke gebruiker
of elk soort opdracht. De standaardlocatie op de FreeFlow Print Server is
/var/spool. Achtergrondformulieren kunnen in FreeFlow Print Server worden
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opgeslagen als meerdere directory's of via Network Printer Services (NPS) in een
directory.

• Tabblad PPML: Hiermee stelt u het pad naar de bronnendirectory van het
PPML-opdrachtpakket in.

• Tabblad Opdrachtverwerking: De opties in Opdrachtverwerking worden gebruikt
om de planning, de verwerkingsvolgorde voor opdrachten en de TIFF-beeldpositie
in te stellen. De planningsmode wordt gebruikt om op te geven hoe opdrachten
met een papiersoort of afwerkopties die niet beschikbaar zijn door het systeem
moeten worden verwerkt. Hier kunt u de poltijd voor de hot folders instellen.

• Tabblad Opdrachtbeleid: Hiermee kunt u de eigenschappen instellen voor
bepaalde afwerkopties, de papierformaatcontrole, de partitionering en het aantal
proefafdrukken, conflictsituaties met de tweede zijde oplossen en ervoor zorgen
dat opdrachten die niet actief zijn na een time-out worden geannuleerd.

• Tabblad Fontvervangingsbeleid: Met de opties op het tabblad
Fontvervangingsbeleid kan worden opgegeven welke fonts moeten worden
gebruikt als bepaalde fonts die in opdrachten voorkomen niet beschikbaar zijn
op het systeem. Hiervoor worden dan PostScript-fonts gebruikt die wel beschikbaar
zijn.

OPMERKING
Nadat u fonts hebt toegevoegd/verwijderd, moet FreeFlow Print Server opnieuw
worden gestart om de wijziging(en) van kracht te laten worden.

• Tabblad Papier en laden: Afhankelijk van het afdruksysteem dat u gebruikt kunt
u via de instellingen van papier en papierladen geavanceerde papierkenmerken
bekijken, papiersoorten vervangen, meerdere papiersoorten in een papierlade
toestaan, papiersoorten van een naam voorzien en een waarschuwingssysteem
instellen voor het bevestigen van papierladen.

• Tabblad Externe werkstroom: Via de instellingen van Externe werkstroom kunt
u de mogelijkheid om via Externe werkstroom vanaf een afstand met de FreeFlow
Print Server (met softwareversie 4.00.00 of hoger) te communiceren inschakelen
of uitschakelen. Als het keuzerondje Alle verbindingen inschakelen is geselecteerd
(ingeschakeld), kan de gebruikersinterface van FreeFlow Print Server op het
werkstation worden weergegeven, zodat een systeembeheerder of operateur
toegang kan krijgen tot het systeem en de printerstatus, opdrachtbeheer,
wachtrijbeheer en andere beheerfuncties kan gebruiken.

• Tabblad Standaardscherm: Met de opties op het tabblad Standaardscherm kan
het scherm zo worden ingesteld, dat apparaatgebruikers altijd hetzelfde
interfacescherm te zien krijgen wanneer zij het systeem gebruiken. In een keuzelijst
kan het gewenste weergavescherm worden geselecteerd. Met de opties voor
uitvaltijd op dit tabblad kan tevens de systeembeveiliging worden verbeterd, door
in te stellen hoe lang het systeem ongebruikt kan blijven werken voordat gebruikers
worden afgemeld.

Systeemvoorkeursinstellingen openen
1. Meld u aan bij het systeem door Aanmelden te selecteren in het menu Aanmelden.

2. Selecteer Systeembeheerder als gebruiker in de vervolgkeuzelijst Gebruikersnaam.

3. Voer de toegangscode van de systeembeheerder in (bijvoorbeeld administ) en klik
op OK.

4. Selecteer in het menu Instelling de optie Voorkeursinstellingen systeem.

5. Klik op het tabblad met de instellingen die u wilt bekijken of wijzigen.
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6. Selecteer de instelling die u wilt bekijken of wijzigen.

7. Maak de gewenste wijzigingen. Voor hulp bij het definiëren van de verschillende
instellingen, klikt u op de toets Help.

8. Klik op OK of Toepassen om uw instellingen op te slaan. Klik op Annuleren om
het venster af te sluiten zonder de wijzigingen op te slaan.

Ondersteuning van CentreWare Web
CentreWare Web is een website-applicatie die op een Windows 2000 Professional
(SP4) Windows-server, of Advanced Server (SP4), Windows Server 2003, Windows
XP Professional (SP2)-server is geïnstalleerd en waarmee de installatie, de configuratie,
de controle, het beheer en het oplossen van problemen bij printers in het netwerk
vanaf een extern werkstation via een webbrowser mogelijk wordt gemaakt.

Zie voor de recentste informatie over CentreWare Web
http://www.xerox.com/centrewareweb.

Printers en servers kunnen handmatig vanaf de pagina Printers aan de database
van de website worden toegevoegd (of verwijderd), of kunnen worden ingesteld om
op aanvraag of gepland te worden gelokaliseerd door SNMP via het IP/IPX-netwerk,
met de optie Discovery (printer ontdekken) op de beheerpagina. Elke printer die
voldoet aan SNMP en reageert op een SNMP GET REQ-pakket, wordt bij gebruik van
Discovery door CentreWare Web geïdentificeerd en de bijbehorende informatie
wordt in de CentreWare-database opgeslagen. De informatie kan dan worden bekeken
door een zoekbewerking uit te voeren op de pagina Printers, of door de printer in de
navigatiestructuur links in het scherm te selecteren.

Met gebruik van de wizard Installeren op de pagina Wizards kunnen afdrukwachtrijen
worden toegevoegd of verwijderd van de lokale server en van externe servers, waartoe
CentreWare Web beheersrechten heeft.

De polling-frequentie en GET Community-namen kunnen in CentreWare Web worden
ingesteld via de netwerk- en SNMP-opties op de beheerpagina (Administration),
zodat informatie van printers via SNMP kan worden opgehaald. Op de pagina
Overzichten kunnen rapporten worden gemaakt, weergegeven en per e-mail worden
verzonden en kunnen koppelingen worden ingesteld met overzichten over activa,
status, tellerinformatie, en printerwaarschuwingen. Met de optie Historical Data op
de pagina Administration kunt u precies opgeven welke informatie moet worden
verzameld voor uw tellerrapporten en waarschuwingsoverzichten.

Met de wizard Troubleshoot (Problemen oplossen) van de optie Troubleshoot op de
pagina Wizards kan automatisch worden gezocht naar printers en bijbehorende
printerservers die problemen opleveren. Met de wizard Troubleshoot wordt een query
van twee printerstatus-OID's (object identifiers) uitgevoerd en een Remote Procedure
Call (RCP) naar de bijbehorende printerserver geplaatst, om de laatste
afdrukwachtrijstatus op te halen. De resultaten van de Ping-test en de statusquery's
worden op het scherm weergegeven.

Software installeren
1. Bezoek de website van Xerox http://www.xerox.com/centrewareweb.
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2. Zoek en download de CentreWare Web user (installation) guide (Gebruikers- en
installatiehandleiding)

3. Zoek en download de software en volg de instructies voor installatie in de
gebruikershandleiding.

Voor het beheer van afdrukwachtrijen op Windows Server 2003 en Windows
2000-servers moeten een beheerdersaccount en -toegangscode worden ingevoerd.
De gebruikte account moet beheersrechten bezitten voor alle servers waarop
wachtrijen door CentreWare Web worden beheerd.

NTFS is vereist voor beveiliging met CentreWare Web, en voor installatie op een
vaste schijf wordt daarom formattering met NTFS (NT-bestandssysteem) aanbevolen.

Voor installatie op een systeem met Windows Server 2003, Windows 2000
Professional of Windows XP Professional dient IIS te worden geïnstalleerd. IIS kunt
u vinden op de installatiemedia van Windows Server 2003, Windows 2000
Professional of Windows XP Professional.

Homepage van CentreWare Web openen
1. Typ de naam in van de server waarop CentreWare Web is geïnstalleerd op een

netwerkstation met gebruik van de webbrowser. .
Bijvoorbeeld http://MyServer/CentreWareWeb.

OPMERKING

Controleer via de instellingen van uw browserverbindingen of er geen proxyserver
wordt gebruikt om verbinding te maken met LAN-adressen.

2. Op de CentreWare Web-homepage op een van de koppelingen klikken om de
voorzieningen en functies van het programma te starten.

Systeem configureren voor communicatie met CentreWare Web
1. Controleren of TCP/IP juist is geconfigureerd met een geldig TCP/IP-adres,

subnetmasker en geldige gateway, zoals beschreven in TCP/IP instellen in het
gedeelte 'Vereiste stappen bij het instellen' van deze handleiding.

2. Controleren of SNMP goed is geconfigureerd, zoals beschreven in de procedure
SNMP configureren in het gedeelte 'Vereiste stappen bij het instellen' van deze
handleiding.

Instellingen energiespaarstand
Functie voor energiespaarstand openen

1. Meld u aan bij het systeem door Aanmelden te selecteren in het menu Aanmelden.

2. Selecteer Systeembeheerder als gebruiker in de vervolgkeuzelijst Gebruikersnaam.

3. Voer de toegangscode van de systeembeheerder in (bijvoorbeeld administ) en klik
op OK.

4. Selecteer Instellingen energiespaarstand in het menu Printer.
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5. Het selectievakje van de instelling die u wilt configureren, inschakelen door met
de muis op het vakje te klikken.

6. Maak de gewenste wijzigingen.

Verdere informatie over de instellingen wordt weergegeven door op de toets Help
te klikken.

7. Klik op OK of Toepassen om uw instellingen op te slaan. Klik op Annuleren om
het venster af te sluiten zonder de wijzigingen op te slaan.

Printerinstellingen configureren
(inclusief voorbladen)
Met Printerinstellingen... in het menu Printer kan een aangemelde systeembeheerder
de instellingen voor voorzieningen zoals Informatiepagina's (afdrukken van
voorbladen of foutpagina's), 2-zijdig afdrukken, en het gebruik van het
waarschuwingslampje voor problemen op de printer, configureren.

Printerinstellingen openen
1. Meld u aan bij het systeem door Aanmelden te selecteren in het menu Aanmelden.

2. Selecteer Systeembeheerder als gebruiker in de vervolgkeuzelijst Gebruikersnaam.

3. Voer de toegangscode van de systeembeheerder in (bijvoorbeeld administ) en klik
op OK.

4. Selecteer Printerinstellingen in het menu Printer.

5. De instelling die u wilt configureren, selecteren.

6. Maak de gewenste wijzigingen.

Verdere informatie over de instellingen wordt weergegeven door op de toets Help
te klikken.

7. Klik op OK of Toepassen om uw instellingen op te slaan. Klik op Annuleren om
het venster af te sluiten zonder de wijzigingen op te slaan.

Functie Scannen naar digitaal (bestand)
Met Scannen naar bestand kunnen systeemgebruikers gescande documenten van
één of meerdere pagina's in digitale TIFF- of in PDF-bestandsindeling opslaan, en
deze bestanden opslaan op een locatie die is opgegeven op het tabblad van het
dialoogvenster dat aan deze voorziening is gekoppeld. In de TIFF-indeling voor enkele
pagina's wordt elke pagina van de opdracht als een apart TIFF-bestand opgeslagen,
terwijl met de TIFF-indeling voor meerdere pagina's de hele opdracht als een enkel
TIFF-bestand wordt opgeslagen. Als bestemming (opslaglocatie) voor de gescande
bestanden kunnen lokale mappen op de vaste schijf van het systeem worden gebruikt,
of beschikbare systeemstations en netwerkstations (indien beschikbaar).

7-13Xerox Nuvera Handleiding voor de systeembeheerder

Systeemtoepassingen configureren



Deze functie wordt als volgt gebruikt:

1. Aanmelden bij het systeem, tenzij dit door Automatisch aanmelden overbodig is
(deze functie kan in- of uitgeschakeld zijn in de Beveiligingsprofielen van het
systeem).

2. Selecteer Scannen naar bestand in de weergegeven lijst met diensten.

3. Voer in het tekstvak Opdrachtnaam een naam voor de scanopdracht in.

4. Typ in het tekstvak Opslaglocatie de locatie (indien bekend) waar u het gescande
bestand wilt opslaan of klik op de toets Opslaglocatie en gebruik het
directoryvenster om naar de gewenste bestemming te bladeren.

5. De tabbladen in het dialoogvenster Scannen naar bestand gebruiken om de
afzonderlijke instellingen voor het scannen in te stellen.

6. Klik op de toets Start om de scan te starten.

7. Indien nodig dient u zich in het systeem af te melden als de handeling voltooid
is.

Standaard opslagdirectory wijzigen

De standaard opslagdirectory wijzigen in FreeFlow Print Server:

1. Selecteer Voorkeursinstellingen systeem in het menu Instelling.

2. Selecteer het tabblad Opslaan.

3. Selecteer een bovenliggende directory. U kunt de directory kiezen die u wilt
gebruiken, of de directory van waaruit u kunt bladeren.

OPMERKING

Hoewel het mogelijk is om opdrachten in de rootdirectory en de /opt-directory
op te slaan, kunt u opdrachten hiervandaan niet opnieuw afdrukken met
operateursrechten. U wordt aanbevolen een nieuwe directory te maken waar u
opdrachten kunt opslaan om deze nogmaals af te drukken en die gemakkelijk
door de operateur kan worden geopend.

4. Selecteer de opslagdirectory in de directorystructuur. Wanneer u de opslagdirectory
markeert, wordt deze weergegeven in het lege pad onder aan het venster van de
bovenliggende directory).

5. Klik op OK.

OPMERKING
Ook al wordt het tekstvak Opdrachten van het label "bovenliggende directory"
voorzien, moet u niet de waarde invoeren die u voor de opslagdirectory in gedachten
hebt. Klik op OK. Hierdoor wordt alleen de root van de structuurweergave eronder
gewijzigd. U moet de gewenste directory selecteren.
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Gegevensoverschrijving
(schijfoverschrijving) uitvoeren
Met behulp van deze procedure kan de systeembeheerder gevoelige gegevens wissen
van alle vaste schijven (zoals de systeemschijf en beeldschijven). Het wisalgoritme
en de wispatronen voldoen aan de overschrijvingsvereisten van het Amerikaanse
Ministerie van Defensie.

OPMERKING
Deze toepassing werkt alleen als de schijfoverschrijvingssoftware aanwezig is en u
hiervoor een licentie heeft. De schijfoverschrijvingssoftware staat op een cd die deel
uitmaakt van de schijfoverschrijvingsset. De software moet geïnstalleerd zijn voordat
u de licentie inschakelt. Als u wilt controleren of deze licentie aanwezig is en is
ingeschakeld op het systeem, raadpleegt u de procedure Geïnstalleerde opties
bekijken via Licentiebeheer in het gedeelte Vereiste stappen bij het instellen van
deze handleiding.

Voer de volgende stappen uit om de gegevens op uw vaste schijf te overschrijven.

1. Aanmelden op het systeem als systeembeheerder.

2. Selecteer Gegevens overschrijven in het menu Systeem.

3. Kijk desgevraagd welke standaarditems worden overschreven en selecteer alle
eventuele extra items die u wilt overschrijven.

4. Selecteer andere gewenste opties, zoals Snelle mode gebruiken.

OPMERKING

Snelle mode is een eenmalige schoonmaakoperatie van de schijf voor klanten
die de schijf willen wissen maar geen behoefte hebben aan de extra beveiliging
die wordt geëist door het Amerikaanse Ministerie van Defensie.

5. Selecteer OK om door te gaan. Als u het venster wilt afsluiten zonder door te
gaan, selecteert u Annuleren.

6. Er wordt een informatievenster weergegeven. Let goed op de informatie die wordt
gegeven en klik op OK om door te gaan. Als u het venster wilt afsluiten zonder
door te gaan, klikt u op Annuleren.

7. De FreeFlow Print Server-gebruikersinterface en het Solaris-besturingssysteem
worden uitgeschakeld.

8. Het systeem start opnieuw in de modus voor één gebruiker en vraagt om de
root-toegangscode (UNIX-superuser). Voer de root-toegangscode in (die u van
het Xerox Welcome Centre kunt krijgen) en druk op Enter.

9. Er wordt een waarschuwingsbericht weergegeven, waarin u wordt gevraagd of u
echt het gegevensoverschrijvingsproces wilt starten. Typ J of Ja en druk op Enter.
Als u N of Nee typt, wordt het proces afgesloten.

10. Het schijfoverschrijvingsproces start.
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11. Indien het proces om welke reden dan ook moet worden gestopt, drukt u op de
toetsen CTRL en C. Het systeem schoont alles op en start opnieuw met FreeFlow
Print Server.

12. Wanneer het schijfoverschrijvingsproces is voltooid, start het systeem opnieuw.

Het schijfoverschrijvingsproces houdt een gedetailleerd logboek bij van het gehele
proces, inclusief de start- en stoptijd voor elke partitie, de naam en de grenzen van
de partitie, de uitgebreide berichten en foutberichten. Het logbestand is cumulatief
en telkens wanneer het proces wordt uitgevoerd, worden gegevens aan het logboek
toegevoegd. Het bestand wordt bijgehouden in
/var/spool/XRXnps/log/dataOverwrite.log. Er moet regelmatig een backup van het
logbestand worden gemaakt en het moet regelmatig van het systeem worden
verwijderd.

Automatisch export instellen
Met het programma Automatisch exporteren/leegmaken slaat u automatisch het
accountregistratielog op wanneer het log tachtig procent van de bestandscapaciteit
bereikt, ongeacht het gekozen aantal accountregistratie-logingangen. U kunt
bijvoorbeeld kiezen tussen 400 en 1000 logingangen, maar het exporteren vindt
nog steeds plaats bij 80%. De volgende procedure gebruiken om Auto export in te
stellen.

Automatisch exporteren instellen

1. Meld u aan bij het systeem door Aanmelden te selecteren in het menu Aanmelden.

2. Selecteer Operateur (of Systeembeheerder) als gebruiker in de vervolgkeuzelijst
Gebruikersnaam.

3. Voer de toegangscode van de operateur (of de systeembeheerder) in en klik op
OK.

4. Selecteer Beheer in het menu Accountregistratie.

5. Wacht tot het accountlogboek is binnengehaald in het venster Accountregistratie
en klik vervolgens op de toets Opties.

6. Klik onder Automatisch exporteren/leegmaken op Inschakelen en selecteer
Instellingen.

7. Selecteer in het venster Instelling automatisch exporteren/leegmaken de directory
uit de geïnitialiseerde bestandssystemen.

8. Selecteer met behulp van de menu's de gewenste bestandseigenschappen, zoals
bestandsindeling, versie, type en codering.

Selecteer Help voor informatie over deze bestandseigenschappen. Selecteer in
het menu FreeFlow Print Server Help Beheer  > Het menu Systeembeheer
gebruiken > Info over accountregistratie  > Accountlog exporteren.

9. Klik op OK.

TIP
U kunt het accountlog uitschakelen. Zo worden er geen opdrachtgegevens
opgeslagen.
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Accountlogboek handmatig exporteren

Als de functie Automatisch exporteren/leegmaken is ingeschakeld, hoeft deze
handeling veelal niet te worden uitgevoerd. Met de functie Automatisch
exporteren/leegmaken wordt het accountlogboek automatisch opgeslagen als het
logboek tachtig procent vol is. De opties van de functie Automatisch
exporteren/leegmaken worden geopend door te klikken op de toets Opties in het
venster Accountregistratie, dat wordt geopend door selectie van Accountregistratie
in het menu Systeembeheer. Bij gebruik van de functie Automatisch
exporteren/leegmaken dient u op te letten dat u weet waar het logboekbestand
wordt opgeslagen.

1. Meld u aan bij het systeem door Aanmelden te selecteren in het menu Aanmelden.

2. Selecteer Operateur (of Systeembeheerder) als gebruiker in de vervolgkeuzelijst
Gebruikersnaam.

3. Voer de toegangscode van de operateur (of de systeembeheerder) in en klik op
OK.

4. Selecteer Accountregistratie in het menu Systeembeheer.

5. Wacht tot het accountlogboek is binnengehaald in het venster Accountregistratie
en klik vervolgens op de toets Exporteren.

6. Selecteer in het venster Accountlogboek exporteren de directory waarin u het
logboek wilt opslaan. Zorg dat dit een directory is die makkelijk kan worden
gevonden, zodat het bestand altijd te vinden en te openen is.

OPMERKING

U wordt aanbevolen een speciale directory te maken voor uw
accountregistratiebestanden. Zodoende zijn de bestanden makkelijker te vinden
en te beheren. Bijvoorbeeld: /opt/accountregistratie.

7. De gewenste bestandskenmerken selecteren, zoals Type, Codering en
Bestandsindeling. Als u het bestand rechtstreeks in een spreadsheet of database
wilt importeren, dient u uit te proberen wat de beste indeling is.
Standaardindelingen, zoals tab- of komma-gescheiden bestanden, zijn het
gemakkelijkst in het gebruik.

8. De records opgeven die u wilt exporteren door een enkele opdracht-id, een reeks
opdracht-id's of alle id's te selecteren.

9. Klik op OK.

10. De accountrecords worden in de opgegeven indeling opgeslagen met het
bestandsnaamvoorvoegsel AccExport, en een datum- en tijdstempel. Als meerdere
bestanden worden opgeslagen, wordt u aanbevolen de volledige bestandsnamen
te behouden door de bestanden in een tar-bestand te plaatsen.

11. Als deze handeling eenmaal is voltooid, kunt u het accountlogboek leegmaken.
Alvorens het logboek leeg te maken, controleren of de gegevens goed zijn
geëxporteerd.

12. Klik op de toets Leegmaken nadat u de gegevens heeft gecontroleerd.
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13. Klik op OK wanneer u wordt gevraagd te bevestigen of u het logboek wilt
leegmaken.

TIP
Operateurs en beheerders kunnen het logboek handmatig exporteren en het
vervolgens leegmaken. Zo wordt de status verwijderd en verschijnen in het logboek
de opdrachten die verwerkt zijn.

Accountlogboek naar een FTP-server kopiëren

Nadat u deze handeling heeft uitgevoerd, kunt u het accountlogboek op het lokale
systeem leegmaken, indien dit niet reeds is gedaan. Controleer voordat u overgaat
tot het leegmaken van de gegevens op het lokale systeem, eerst of de
serverbestanden compleet en de overgebrachte gegevens in orde zijn.

1. Meld u aan bij het systeem door Aanmelden te selecteren in het menu Aanmelden.

2. Selecteer Operateur (of Systeembeheerder) als gebruiker in de vervolgkeuzelijst
Gebruikersnaam.

3. Voer de toegangscode van de operateur (of de systeembeheerder) in en klik op
OK.

4. Selecteer UNIX-terminalvenster in het menu Systeem.

5. Start een client-FTP-sessie met de opdracht ftp en druk op Enter.
6. Verbinding maken met de gewenste FTP-server en naar de directory gaan (cd)

waar de accountregistratiebestanden worden opgeslagen.

Indien nodig kunt u het overzicht van FTP-opdrachten aan het einde van dit
document raadplegen.

7. Gebruik de opdracht lcd om naar de lokale directory te gaan waar de
geëxporteerde accountbestanden zijn opgeslagen.

8. Als u meerdere bestanden tegelijk overbrengt, kunt u een prompt-opdracht
invoeren zodat u niet elk bestand apart hoeft te bevestigen. In dat geval wordt
weergegeven dat de interactieve stand is uitgeschakeld. Indien gewenst, kunt u
een #-opdracht invoeren om de voortgang van de gegevensoverdracht op het
scherm weer te geven.

9. Breng de bestanden over met de opdracht put of mput.

10. Gebruik de opdracht ls l om te controleren of de bestanden zijn overgebracht.

11. Als de handeling is voltooid, beëindigt u de FTP-sessie met de opdracht bye.

Gegevens manipuleren om in Equitrac te importeren

Met deze procedure kan de persoon die verantwoordelijk is voor het importeren van
gegevens in Equitrac, zorgen dat niet van toepassing zijnde gegevens worden
weggelaten en dat de gegevens in de juiste volgorde staan om te worden
geïmporteerd.

1. De accountregistratiebestanden van de FTP-server naar de lokale computer
kopiëren via een FTP-sessie of FTP-hulpprogramma.

Het overzicht van FTP-opdrachten aan het einde van dit document raadplegen
als ftp via de opdrachtregel gebruikt wordt.
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2. Het accountlogboekbestand openen of importeren. U wordt aanbevolen deze
handeling eerst uit te voeren met een spreadsheetprogramma, omdat gegevens
hiermee makkelijker kunnen worden uitgesloten en gemanipuleerd.

3. Alle kolommen die overbodige gegevens bevatten, uit de spreadsheet verwijderen.
Dit kunnen bijvoorbeeld de kolommen Verlopen verwerkingstijd, Overgeslagen
pitches, enz., zijn.

4. Als alle overbodige kolommen zijn verwijderd, de resterende kolommen
rangschikken in de volgorde waarin deze in Equitrac geïmporteerd kunnen worden.

5. Indien gewenst, de koprij verwijderen.

6. Het bestand opslaan of exporteren als een CSV (komma-gescheiden bestand) of
tab-gescheiden bestand.

7. Het bestand kan nu worden geïmporteerd in een databaseprogramma, zoals
Microsoft Access, en aan een bestaande database-tabel worden toegevoegd.

8. Het bestand opslaan voor gebruik in Equitrac.

Overzicht van FTP-opdrachten
ActieOpdracht

Begint FTP-sessie op lokale computerftp

Maakt verbinding met server met IP-adres
xxx.xxx.xxx.xxx of ftp.remote.com.

open xxx.xxx.xxx.xxx of ftp.remote.com
(De laatste optie werkt alleen als er een
geldige DNS-server en ingang is.)

Naar een andere directory op de externe
server gaan

cd

Naar een andere directory op de lokale
computer gaan

lcd

Geeft de huidige werkdirectory op de externe
server weer

pwd

plaatst een enkel bestand (put) of meerdere
bestanden (mput)

put of mput

haalt een enkel bestand (get) of meerdere
bestanden op (mget)

get of mget

Stel de overdrachtsmode in op ASCIIascii

Stel de overdrachtsmode in op binairbinair

Schakelt het vragen in bij elk bestand in een
overdracht van meerdere bestanden

vragen

Geeft het hekje-symbool (meestal #) weer
voor elk gegevensblok dat is overgedragen

hekje

Geeft een lijst weer van beschikbare
opdrachten

help

Sluit de FTP-sessie afquit of bye
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Optie Opdrachten vrijgeven/Opdrachten
niet vrijgeven gebruiken
Alleen bij systemen zonder de productiviteitspakketlicentie stelt de optie Opdrachten
vrijgeven/Opdrachten niet vrijgeven operateurs en systeembeheerders in staat
opdrachten in de wachtrij Actieve opdrachten te zetten. De opdrachten worden
weergegeven met de status Wachtend. Als u naar de wachtrij verzonden opdrachten
wilt vasthouden, selecteert u Opdrachten niet vrijgeven in het menu Systeem. Alle
vastgehouden opdrachten kunnen tegelijk worden vrijgegeven, of elke vastgehouden
opdracht kan afzonderlijk worden vrijgegeven. Als u de hele groep wilt vrijgeven,
selecteert u Opdrachten vrijgeven in het menu Systeem. Als u afzonderlijke
opdrachten wilt vrijgeven, selecteert u de wachtende opdracht met de muis in de
wachtrij Actieve opdrachten, klikt u er met de rechtermuisknop op en selecteert u
vervolgens Vrijgeven in het pop-upmenu.

Deze functie wordt als volgt gebruikt:

1. Meld u aan bij het systeem door Aanmelden te selecteren in het menu Aanmelden.

2. Selecteer Operateur (of Systeembeheerder) als gebruiker in de vervolgkeuzelijst
Gebruikersnaam.

3. Voer de toegangscode van de operateur (of de systeembeheerder) in en klik op
OK.

4. Selecteer Opdrachten niet vrijgeven in het menu Systeem.

5. Selecteer Afmelden in het menu Aanmelden.

6. Wanneer nodig weer aanmelden bij het systeem als Operateur (of
Systeembeheerder).

7. Als u alle vastgehouden opdrachten in de wachtrij Actieve opdrachten tegelijk
wilt vrijgeven, selecteert u Opdrachten vrijgeven in het menu Systeem.

8. Als u afzonderlijke opdrachten in de wachtrij Actieve opdrachten wilt vrijgeven,
gebruikt u de systeemmuis om de wachtende opdracht in de actieve wachtrij te
selecteren, klikt u er met de rechtermuisknop op en selecteert u Vrijgeven in het
pop-upmenu.

9. Selecteer Afmelden in het menu Aanmelden.

Bestanden opslaan op
netwerkschijfeenheden
Toegang tot Netwerkopslag

Wanneer het systeem goed is geconfigureerd, ondersteunt het netwerkopslag met
behulp van FTP of SMB in een TCP/IP-omgeving. Het systeem kan ook worden
ingesteld om het opslaan van bestanden op gekoppelde NFS (Network File System),
gedeelde (Linux/UNIX/Windows met Services voor UNIX) schijfeenheden te
ondersteunen.
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Gebruikers kunnen op verschillende manieren toegang krijgen tot deze mogelijkheid,
zoals:

• Klikken op de toets Kopiëren en vervolgens het tabblad Geavanceerd selecteren
(alleen NFS).

• Klikken op de toets Scannen naar bestand en vervolgens het tabblad Basis (FTP,
SMB en NFS) selecteren.

• Klikken op de toets Opdrachtbeheer, een opdracht selecteren, Eigenschappen
kiezen en vervolgens Bestemming (alleen NFS) selecteren.

• Klikken op de toets Opdrachtbeheer en vervolgens het tabblad Opgeslagen
selecteren (alleen NFS, bij systemen waarop het productiviteitspakket is
ingeschakeld).

• Klikken op de toets Afdrukken, vervolgens Opgeslagen opdrachten in de keuzelijst
Directory selecteren (alleen NFS, bij systemen waarop het productiviteitspakket
is ingeschakeld).

Instellingen van Bestemming of Opslaglocatie gebruiken (alleen
FTP/SMB)

Ongeacht de weergegeven naam, is het doel van de instellingen van Bestemming
of Opslaglocatie om gebruikers in staat te stellen opdrachten op te slaan op
netwerkschijfeenheden (en andere beschikbare systeemschijfeenheden).

De volgende stappen uitvoeren om een bestand op te slaan op een netwerkschijf:

1. De instellingen van Bestemming of Opslaglocatie openen door te klikken op een
van de toetsen die hierboven vetgedrukt zijn afgebeeld.

2. Indien beschikbaar (bijvoorbeeld via de toets Kopiëren), selecteert u het
keuzerondje Afdrukken en opslaan of het keuzerondje Opslaan om de instellingen
van de opslaglocatie in te schakelen.

3. Indien beschikbaar, klikt u op de toets Opslaglocatie.

4. In de keuzelijst Directory selecteert u de opslagmethode.

5. Voer desgevraagd de vereiste gegevens voor serveraanmelding in en klik op OK.

6. Als netwerkverificatie succesvol is, selecteert u de bestemmingsdirectory in de
weergegeven lijst van serverdirectory's en klikt u op OK.

7. Selecteer in de keuzelijst Opslagindeling de indeling die u wilt gebruiken voor het
opslaan van het bestand.

8. Als het document in de AOD is geplaatst, klikt u op Start om de opdracht te
scannen en op te slaan.

Vereiste communicatie-instellingen ter ondersteuning van
netwerkopslag

TCP/IP en DNS moeten correct zijn geconfigureerd,  zoals aangegeven in de
procedure TCP/IP instellen in het gedeelte Instellen - vereiste stappen van deze
handleiding. Als de DNS niet goed is ingesteld, moet u het IP-adres gebruiken om
naar de externe server te verwijzen.
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Het gewenste bestandsprotocol (FTP of SMB) moet zijn ingeschakeld. Dit doet u
door u als systeembeheerder bij het systeem aan te melden en vervolgens
Netwerkconfiguratie in het menu Instelling te selecteren. Selecteer het tabblad
SMB/FTP en vervolgens Inschakelen als instelling voor het opslagprotocol. Klik op
OK.

Om het SMB-bestandsprotocol te ondersteunen moet WINS zijn ingeschakeld,
zoals aangegeven in de procedure TCP/IP instellen in het gedeelte Vereiste stappen
bij het instellen van deze handleiding. Als WINS niet is ingeschakeld, moet u het
IP-adres gebruiken om naar de externe server te verwijzen. Als er geen WINS-server
is opgegeven, moet de externe server zich in hetzelfde subnet bevinden om het
omzetten van de naam goed te laten verlopen.

Scannen naar bestand met NFS instellen
OPMERKING
U moet zijn aangemeld als root (of een andere gebruiker met voldoende rechten)
op uw lokale Linux/UNIX-systeem om deze handeling goed uit te kunnen voeren.

Selecteer hieronder een koppeling op basis van uw systeemtype.

• Scannen naar bestand met NFS instellen vanuit het externe
Linux/UNIX-opslagsysteem

• Scannen naar bestand met NFS instellen vanaf het scherm van de FreeFlow Print
Server

Scannen naar bestand met NFS instellen vanuit het externe
Linux/UNIX-opslagsysteem

1. Als root moet u de bij uw versie van het Linux/UNIX-besturingssysteem
meegeleverde documentatie gebruiken om een gedeelde NFS-directory te maken
om gescande beelden in op te slaan.

Alle NFS-verzoeken worden verzonden met gebruik van de uid van de root en de
gid van xrxgrp. U moet ervoor zorgen dat alle gebruikers (other) of minimaal de
xrxgrp (gid) bevoegd zijn om naar de gedeelde NFS-directory te schrijven. De
gedeelde NFS-directory mag niet het kenmerk Alleen-lezen hebben en moet een
correcte uid en gid hebben.

2. Leg het IP-adres en het volledige pad naar de gedeelde NFS-directory vast. Het
IP-adres wordt aanbevolen, omdat dit altijd werkt, ervan uitgaande dat de
standaardrouter en andere netwerkinstellingen juist zijn, zelfs zonder dat er een
naamservice wordt uitgevoerd.
VOORBEELD: <IP-adres> /local/var/spool/data

OPMERKING
Houd er rekening mee dat er voor dit opslagsysteem voldoende ruimte beschikbaar
moet zijn om de gescande beelden op te slaan. Het is belangrijk om regelmatig een
backup uit te voeren en oude bestanden te verwijderen.
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Scannen naar bestand met NFS instellen vanaf het scherm van de
FreeFlow Print Server

1. Meld u via het hoofdscherm van FreeFlow Print Server met de juiste toegangscode
aan als systeembeheerder.

2. Selecteer het menu Systeem en vervolgens UNIX-terminalvenster.
3. Wanneer het terminalvenster verschijnt, typt u su en drukt u op de toets RETURN.

4. Voer de toegangscode van de superuser in en druk op de toets RETURN. Er wordt
een #-prompt weergegeven.

5. Voer de opdracht cd /etc in om naar de directory /etc te gaan.

6. Voer de opdracht cp vfstab vfstab.bak in om een back-up te maken van het bestand
vfstab.

In deze stap vervangt u het daadwerkelijke IP-adres van het externe systeem
door <Ipaddress> en het daadwerkelijke directorypad op het externe systeem
door /local/var/spool/data.

7. Typ de hele opdracht op een regel. Er zijn 6 TAB-tekens (druk op de TAB-toets;
typ niet TAB) die de zeven vermeldingen die tussen de aanhalingstekens worden
weergegeven, van elkaar scheiden.
echo "<IPaddress>:/local/var/spool/data[TAB] - [TAB] /var/spool/XRXnps/saved
[TAB] nfs [TAB] - [TAB] yes [TAB] soft,bg,retry=5" >> vfstab

8. Typ poweroff om de printer uit te schakelen.

9. Wacht 30 seconden en schakel de printer weer in. De koppeling is nu actief.

Als de koppeling niet werkt wegens een fout in de vfstab-vermelding, dan kunt u de
oorspronkelijke vfstab mogelijk herstellen door de opdracht cp /etc/vfstab.bak /etc/vfstab
op de opdrachtregel in te voeren, nadat u zich als root-gebruiker of superuser heeft
aangemeld.

Ondersteuning voor LCDS
Aanwezigheid van de LCDS-licentie controleren

Om LCDS-opdrachten af te drukken en de LCDS-console in te schakelen, moet u
controleren of de LCDS-licentie (LCDS-interpreter) is geïnstalleerd en ingeschakeld
op het systeem. Volg hiertoe de stappen van de procedure Geïnstalleerde opties
bekijken via Licentiebeheer, zoals beschreven in het onderdeel Vereiste stappen bij
het instellen in deze handleiding.

OPMERKING
Wanneer u de FreeFlow Print Server-software voor EPS (Enterprise Printing System)
installeert, samen met de groepsingestelde kanaalinterface-kaart en de Bus en
Tag-hardware, kunt u als u Gateway selecteert in het menu Instellingen het tabblad
Online-instellingen zien en in het menu Systeem geldt dit voor Online-beheer. Dit
zijn vereiste systeemtoepassingen om het afdrukken via LCDS (streaming) te
ondersteunen. De channel-kaart is alleen vereist als u gegevens via Bus en Tag wilt
versturen. Zonder channel-kaart kunt u altijd nog via TCP/IP afdrukken via LCDS
(streaming).
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Overzicht van LCDS

Xerox Line Conditioned Data Stream (LCDS) is een mainframe-naar-printer, Page
Description Language (PDL) die gebruikmaakt van (op het systeem opgeslagen)
opdrachten waarnaar wordt verwezen, alsmede stream-embedded (Dynamic Job
Descriptor Entry) opdrachten, om de verwerking van de inkomende afdrukopdracht
te regelen. Deze afdrukbenadering met opdrachten waarnaar wordt verwezen zorgt
voor een aanzienlijke vermindering van de bandbreedtevereisten door het uiteindelijke
samenbrengen van documentelementen op de printer te laten plaatsvinden (waar
de bronnen zijn opgeslagen). Dit voorkomt de noodzaak om complexe elementen,
zoals formulieren, herhaaldelijk van de host naar de printer te verzenden, als onderdeel
van de gegevensstroom. De host hoeft alleen de werkelijk variabele gegevens naar
de printer te verzenden. De printer biedt de mogelijkheid om de opmaak van de
uiteindelijk afgedrukte pagina te besturen, van buiten de applicatie waarmee de
variabele gegevens zijn gegenereerd. Om deze manier van afdrukken te visualiseren
kunt u bijvoorbeeld denken aan voorbedrukte formulieren waarbij de printer variabele
gegevens afdrukt op de blanco gebieden van het formulier.

Ter ondersteuning van LCDS moet de operateur of systeembeheerder ervoor zorgen
dat de bestanden die de betreffende verwerkingsopdrachten (JDL/JDE) en
ondersteunende bronnen (zoals formulieren en fonts) bevatten, op het systeem zijn
geïnstalleerd onder LCDS-bronnen. De systeembeheerder moet ook één specifieke
wachtrij maken op het systeem en deze specifiek aanwijzen voor de verwerking van
LCDS (streaming)-opdrachten.

OPMERKING
Via Wachtrijbeheer kunt u nog meer wachtrijen instellen, ieder met verschillende
vooraf geprogrammeerde parameters om bepaalde LCDS-opdrachten volgens een
bepaalde routine naar de printer te verzenden. Individuele wachtrijen kunnen ook
voor spooling worden ingesteld. Dit gebeurt minder vaak dan voor streaming. Voor
LCDS-opdrachten die via een TCP/IP-verbinding worden verzonden, moet u in plaats
van het Bus en Tag-kanaal te gebruiken, VPS (VTAM Print Service) op poort 9100
inschakelen en de gewenste LCDS-wachtrij in de keuzelijst selecteren.

LCDS-licentiedocumentatie raadplegen

Voor volledige informatie over het afdrukken van LCDS-opdrachten en het instellen
van wachtrijen, raadpleegt u de LCDS-afdrukdocumentatie die samen met de
LCDS-licentie op de software-cd wordt meegeleverd.

Ondersteuning voor IPDS
IPDS (Intelligent Print Data Stream) is een paginabeschrijvingstaal (PDL) die is
ontwikkeld door IBM ten behoeve van hun Advanced Function Printing
(AFP)-omgeving. Deze gegevensstroom maakt communicatie mogelijk tussen de
printer en de printerdriver van de host, hetgeen moet leiden tot een samenwerkend
afdrukbeheersysteem. De gegevensstroom bevat vervolgens alle informatie die nodig
is om de functies van de printer te identificeren, controleren en besturen.

OPMERKING
De productiviteitspakketlicentie moet zijn ingeschakeld om IPDS-opdrachten te
kunnen afdrukken.
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Aanwezigheid van de IPDS-licentie controleren

Controleer of de IPDS-licentie op het systeem is geïnstalleerd en ingeschakeld. U
moet deze licentie hebben om IPDS-opdrachten te kunnen afdrukken en om IPDS
met behulp van de grafische gebruikersinterface in te stellen. Volg hiervoor de stappen
uit de procedure Geïnstalleerde opties bekijken via Licentiebeheer, zoals wordt
beschreven in het onderdeel Instellen - vereiste stappen in de IPDS Handleiding voor
de gebruiker.

IPDS-wachtrijen instellen

Als u een IPDS-wachtrij wilt toevoegen en IPDS-opdrachten wilt beheren, raadpleegt
u de gebruikershandleiding van IPDS.

Externe controller voor een ander
apparaat instellen
Een externe controller voor een ander apparaat is een fysiek apparaat dat op het
systeem is aangesloten via een 15-pin kabel en printkaart (ander interface-apparaat)
waarmee het afdrukken en/of kopiëren door een extern apparaat kan worden
gestuurd. De Xerox Welcome Centre-monteur installeert het optionele andere
interface-apparaat in het systeem. De klant moet doorgaans zorgen voor de externe
controller. Na het aansluiten van de externe controller op het andere
interface-apparaat, wordt de software-instelling van het extern gestuurde afdrukken
en/of kopiëren als volgt gedaan door de Xerox Welcome Centre-monteur of de
systeembeheerder.

1. Aanmelden op het systeem als systeembeheerder.

2. Selecteer FDI in het menu Instelling.

3. Te beginnen met het dialoogvenster Apparaat selecteren, selecteert u
Ingeschakeld voor de Instelling externe controller.

4. In de weergegeven lijst selecteert u uw type externe controller. Als u niet weet
welk type externe controller zal worden gebruikt, selecteert u
Betaal-per-pagina-apparaat.

5. Klik op Volgende.

6. Selecteer in het dialoogvenster Diensten blokkeren welke diensten u door het
externe apparaat wilt laten besturen.

7. Klik op Volgende.

8. Selecteer in het dialoogvenster Opdrachtinstellingen welke toepassing u wilt laten
aangeven door de Premium Pin.

Met de selectie Premium Pin kunt u aangeven wanneer een speciale toepassing
wordt gebruikt voor tellerregistratiedoeleinden.

9. Klik op Volgende.

10. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld in het dialoogvenster Opdrachttimer
om Opdrachttimer annuleren te gebruiken.
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Deze timer geeft aan hoeveel tijd een gebruiker heeft om geld of een andere
vorm van krediet te verkrijgen voordat het systeem de opdracht automatisch
verwijdert.

11. Klik op Volgende.

12. Selecteer in het dialoogvenster Pagina-uitsluitingen alle pagina's die u wilt
uitsluiten van de registratietelling voor klanten.

13. Klik op Volgende.

14. Selecteer in het dialoogvenster Gebruikstellerinstellingen alle voorzieningen die
u dubbel wilt tellen (twee invoer- of uitvoerpulsen leveren) voor de tellerregistratie.
Standaard worden alle toepassingen één keer geteld.

OPMERKING

Wanneer u een dubbeltelling gebruikt en er een apparaat is aangesloten dat een
berekening moet maken van het resterende krediet, zoals een magneetkaartlezer
of een muntautomaat, kan het nodig zijn de breedte van de invoer- of uitvoerpuls
in te stellen op een langere tijd om een nauwkeurige tellerregistratie te verkrijgen.
De maximumtijd is 100 milliseconden. Wanneer deze tijd is ingesteld, kunnen de
systeemprestaties hierdoor worden beïnvloed, afhankelijk van de andere
instellingen en het papierformaat dat wordt gebruikt.

15. Klik op Voltooien.

16. Reageer op het informatiebericht door het bericht te lezen, alle eventuele
aanbevolen extra acties te ondernemen en vervolgens op OK te klikken.

Externe controller voor een ander apparaat verwijderen
1. Aanmelden op het systeem als systeembeheerder.

2. Selecteer FDI in het menu Instelling.

3. Te beginnen met het dialoogvenster Apparaat selecteren, selecteert u
Ingeschakeld voor de Instelling externe controller.

4. Klik herhaaldelijk op Volgende om door alle schermen te gaan.

5. Bij het laatste scherm verandert de toets Volgende in Voltooien.

6. Klik op Voltooien.

7. Schakel het systeem uit en verwijder het externe apparaat.

Verwante hints en tips
Wanneer er een Xerox-auditron/teller in
gebruik is en de operateur een storing aan
het verhelpen is of een taak aan het uitvoeren
is, kan er een time-out optreden in de
auditron. De operateur moet dan zijn/haar
accountnummer opnieuw invoeren. Om deze
situatie te voorkomen, kan de
systeembeheerder de tijd voordat de time-out
zich in de auditron voordoet verlengen of de
time-outtoepassing uitschakelen.

Time-out teller
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Het externe apparaat heeft een probleem
met "tellen" wanneer een opdracht direct uit
de wachtrij wordt verwijderd (aangezien
FreeFlow Print Server PSIP hiervan niet op de
hoogte kan brengen). Verwijder opdrachten
die door het externe apparaat worden
beheerd niet rechtstreeks uit de wachtrij.
Gebruik de wizard om de toepassing
Opdrachttimer annuleren in te stellen en zorg
dat onnodige opdrachten automatisch
worden verwijderd wanneer de uiterste datum
is verlopen.

Opdrachten verwijderen

Voor opdrachten waarbij meerdere pagina's
op één vel worden afgedrukt en die door het
externe apparaat worden beheerd, kan geen
speciale of dubbele prijs worden berekend.

Meerdere pagina's op een vel afdrukken

Backup van configuratie en configuratie
herstellen
Het hulpprogramma CBR (Configuration Backup and Restore) heeft twee functies:
u kunt de huidige configuratie van de FreeFlow Print Server (FFPS) opslaan en de
opgeslagen configuratie vervolgens herstellen op de FFPS wanneer dat noodzakelijk
is.

Voorbeelden van informatie die in een backup met het hulpprogramma CBR wordt
opgeslagen:

• Gebruikers-TRC's
• FFPS-licentiegegevens
• Wachtrijen
• Papierdatabase
• DFA-apparaten

Veel voorkomend gebruik
OPMERKING
De huidige versie van CBR ondersteunt niet het herstel van FFPS-configuraties ouder
dan versie 5.1.

Een van de meest voorkomende gebruiken van CBR is het maken van een backup
van de huidige configuratie van de FFPS voordat u de vaste schijf van de server
opnieuw gaat formatteren. Nadat de FFPS-software weer is geïnstalleerd, wordt CBR
gebruikt om de vorige configuratie te herstellen.

Backup van de configuratie maken
Een gebruiker moet zich aanmelden als systeembeheerder of operateur om een
backup van de configuratie te kunnen maken.
1. Selecteer het menu Systeem en laat de muiscursor rusten op Backup/Herstellen.

2. Selecteer Backup van configuratie.
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3. Houd de toets CTRL ingedrukt en selecteer de beschikbare categorieën die u wilt
opnemen voor de backup van de configuratie.

4. Selecteer Doorgaan.
Er wordt een schatting van de omvang van het archief weergegeven.

5. Selecteer OK om met de backup van de configuratie te beginnen.

Terwijl de FFPS de backup uitvoert, wordt voor iedere geselecteerde categorie de
huidige status van het proces weergegeven.

Deze statussen zijn:

• Wachtend: Deze status geeft aan dat het CBR wacht tot er bronnen beschikbaar
zijn voordat een backup van een categorie kan worden gemaakt.

• Wordt uitgevoerd: Deze status geeft aan dat het CBR momenteel een backup
maakt van een categorie.

• Voltooid: Deze status geeft aan dat het CBR een backup heeft gemaakt van een
categorie.

• Mislukt: Deze status geeft aan dat er een fout is opgetreden bij het maken van
een backup van een categorie. Neem contact op met Xerox als u dit meemaakt.

Backup van de configuratie herstellen
Een gebruiker moet zich aanmelden als systeembeheerder of operateur om een
backup van de configuratie te kunnen herstellen.
1. Selecteer het menu Systeem en laat de muiscursor rusten op Backup/Herstellen.

2. Selecteer Configuratie herstellen.

3. Houd de toets CTRL ingedrukt en selecteer de beschikbare categorieën die u wilt
opnemen voor het herstel van de configuratie.

4. Selecteer Doorgaan om te beginnen met het herstel van de configuratie.

Er wordt een venster met informatie weergegeven.

5. Selecteer OK.

Beperkingen
• Het hulpprogramma CBR slaat een backup-bestand alleen op ondersteunde

middelen op (cd-r, cd-rw, USB-stick)

- Cd-r-schijven die al gegevens bevatten zijn niet geschikt voor opslag van een
backup-bestand

- Cd-rw-schijven en USB-sticks met een ander bestandssysteem dan dat van
FFPS zijn niet zonder meer geschikt voor opslag van een backup-bestand. Ze
kunnen echter opnieuw worden geformatteerd en zo compatibel worden
gemaakt

• Het hulpprogramma CBR kan geen backup maken van categorieën of deze
categorieën herstellen als deze niet geselecteerd kunnen wanneer u een backup
maakt van een configuratie of deze herstelt

• Het hulpprogramma CBR kan geen backup-bestand opslaan dat te groot is voor
een enkele cd-r-schijf, cd-rw-schijf of USB-stick

• Het hulpprogramma CBR kan geen backup maken van configuratiegegevens die
specifiek het besturingssysteem betreffen

• Het hulpprogramma CBR kan geen backup-bestanden opslaan op tape
• Het hulpprogramma CBR kan alleen opgeslagen configuratiecategorieën herstellen
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De FFPS integreert niet automatisch alle herstelde configuratiecategorieën in
de huidige FFPS

-

- Bepaalde informatie zoals licentiebestanden en kalibratiegegevens moet door
de gebruiker worden ingesteld

Transport Layer Security (TLS/SSL)
inschakelen
Transport Layer Security (TLS) is een netwerkbeveiligingsprotocol dat wordt gebruikt
voor het coderen en verzenden van gegevens via HTTP en IPP (Internet Printing
Protocol) via het TCP/IP-netwerk. Hoewel TLS 1.0 soms wel SSL 3.1 wordt genoemd,
zijn de twee protocollen verschillend genoeg om onderlinge samenwerking onmogelijk
te maken. Als onderdeel van het communicatieproces bepalen de netwerkclient en
het afdruksysteem (de server) welk protocol zal worden gebruikt (TLS of SSL) voor
gegevensoverdracht en communicatie.

Wanneer TLS/SSL ingeschakeld is en er een digitaal certificaat is geïnstalleerd, zijn
externe gebruikers die toegang zoeken tot het systeem via een op HTTP gebaseerde
interface (zoals Internet Services) er zeker van dat de netwerkcommunicatie met
sterke codering beveiligd is tegen afluisteren of inbreuk door derden. De enige actie
die nodig is aan de kant van werkstationgebruikers is het typen van https://, gevolgd
door het IP-adres (of de Fully Qualified Domain Name) van het systeem in het adres-
of URL-vak van de webbrowser. Met de hierop volgende acceptatie van een digitaal
certificaat wordt de uitwisseling van een openbare sleutel voltooid, waarmee het
coderingsproces voortgang kan vinden.

Zelf-ondertekend digitaal certificaat installeren

TLS/SSL kan alleen worden ingeschakeld wanneer er een digitaal certificaat op het
systeem is geïnstalleerd met de toets Certificaat toevoegen. Voer de volgende stappen
uit om een zelf-ondertekend certificaat te installeren:

1. Meld u aan bij het systeem door Aanmelden te selecteren in het menu Aanmelden.

2. Selecteer Systeembeheerder als gebruiker in de vervolgkeuzelijst Gebruikersnaam.

3. Voer de toegangscode van de systeembeheerder in en klik op OK.

4. Selecteer SSL/TLS in het menu Instelling.

5. Klik op de toets Certificaat toevoegen om de wizard Certificaat toevoegen te
starten.

6. Selecteer Zelf-ondertekend certificaat, indien u daar om wordt gevraagd.

Het gebruik van een zelf-ondertekend certificaat is natuurlijk minder veilig dan
het installeren van een certificaat dat is ondertekend door een vertrouwde, externe
certificeringsinstantie (CA). Het specificeren van een zelf-ondertekend certificaat
is echter de handigste en makkelijkste manier om het gebruik van SSL/TLS te
beginnen. Een zelf-ondertekend certificaat is ook de enige optie als uw bedrijf
geen server heeft die fungeert als certificeringsinstantie (Windows 2000 met
Certificate Services, bijvoorbeeld), of geen externe CA wil gebruiken.

7. Alle overige, voor zichzelf sprekende, stappen in de wizard uitvoeren.
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Verzoek om certificaat genereren voor een certificeringsinstantie

Naast het installeren van een zelf-ondertekend certificaat op het systeem, kunt u
als volgt ook een verzoek aan een certificeringsinstantie om een certificaat opstellen:

1. Als u zich nog niet als systeembeheerder bij het systeem heeft aangemeld, doet
u dit nu.

2. Selecteer SSL/TLS in het menu Instelling.

3. Klik op de toets Certificaat toevoegen om de wizard Certificaat toevoegen te
starten.

4. Selecteer Ondertekend certificaat van een certificeringsinstantie, wanneer u
daar om wordt gevraagd.

5. De informatie verstrekken waarnaar in de wizard wordt gevraagd, zoals de Fully
Qualified Domain Name, het IP-adres, de organisatie en het land.

6. Desgevraagd het bestand met certificaatgegevens (verzoek) opslaan in een
directory naar keuze op het systeem of op een cd in het cd-read/write-rom-station.

7. Het verzoek op cd, via e-mail of FTP naar de certificeringsinstantie verzenden.

8. Wanneer u het certificaat op cd, per e-mail of FTP, terug ontvangt van de
certificeringsinstantie, dit indien nodig (niet bij een cd) opslaan in de eerder door
u gekozen directory.

9. Meld u bij het systeem aan als systeembeheerder en selecteer SSL/TLS in het
menu Instelling.

10. Klik op Ontvangen certificaat installeren.

11. Geef de directory in het systeem, of de cd in het cd-rom-station op waar het
ondertekende certificaat van de certificeringsinstantie zich bevindt.

12. Klik op Installeren.

TLS/SSL inschakelen en configureren
1. Als u zich nog niet als systeembeheerder bij het systeem heeft aangemeld, doet

u dit nu.

2. Selecteer SSL/TLS in het menu Instelling.

3. Klik op het vak met de aanduiding SSL/TLS inschakelen om dit in te schakelen.

OPMERKING

Deze instelling is alleen beschikbaar wanneer er een digitaal certificaat is
toegevoegd (geïnstalleerd op het systeem).

4. Klik op Normaal of Beveiligd voor de gewenste bedrijfsmode. Bij Normaal kunt
u zowel beveiligde als onbeveiligde communicatie voeren. Bij Beveiligd is alleen
gecodeerde (https of beveiligde IPP) communicatie mogelijk.

• Normaal: hierbij wordt poort 80 gebruikt voor HTTP, en poort 631 voor IPP.
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• Beveiligd: Hierbij wordt poort 443 voor zowel HTTP als IPP gebruikt (beide
URL's beginnen met https://).

OPMERKING

TLS/SSL kan alleen worden ingeschakeld als er een digitaal certificaat op het
systeem is geïnstalleerd. Alle overige items worden grijs weergegeven als TLS/SSL
is uitgeschakeld.

5. Selecteer het gewenste coderingsniveau in de keuzelijst Coderingsniveau.

6. Als u een certificaat wilt bekijken, configureren of verwijderen nadat het is
geïnstalleerd, klikt u op de toets Certificaat bekijken, Certificaatweergave
configureren of Certificaat verwijderen.

7. Op Sluiten klikken om het dialoogvenster SSL/TLS te sluiten.

IP-filters
IP (Internet Protocol)-filters bieden een methode voor het beperken van de toegang
tot het afdruksysteem tot specifieke IP-adressen of bereiken van IP-adressen.
Netwerkhosts met IP-adressen buiten de opgegeven adressen of adresbereiken
mogen geen afdrukopdrachten naar het systeem verzenden. Dergelijke beperkingen
kunnen nuttig blijken, bijvoorbeeld bij het besturen van peer-to-peer netwerkafdrukken
via de LPR- en 9100 (onbewerkt TCP/IP) poort. In dit geval kan de toegang worden
beperkt tot het IP-adres of de IP-adressen van netwerkprinterservers, zodat gebruikers
moeten afdrukken via een serverwachtrij in plaats van dat ze rechtstreeks toegang
tot de printer hebben. Houd er rekening mee dat de optie IP-filter het gebruik van
uitgaande verbindingen, zoals het scannen naar het netwerk (het opslaan van
bestanden op netwerkstations), niet beperkt. De optie IP-filter is van toepassing op
de volledige set applicatiepoorten waarop het systeem LPR-, IPP-, HTTP-, HTTPS-,
Onbewerkt TCP/IP-afdrukken en FTP-verbindingen accepteert.

Toegang tot het IP-filter en configuratie van het IP-filter
1. Meld u aan bij het systeem door Aanmelden te selecteren in het menu Aanmelden.

2. Selecteer Systeembeheerder als gebruiker in de vervolgkeuzelijst Gebruikersnaam.

3. Voer de toegangscode van de systeembeheerder in en klik op OK.

4. Selecteer IP-filter in het menu Instelling.

5. Wanneer het dialoogvenster IP-filter verschijnt, selecteert u het keuzerondje
Gespecificeerde verbindingen inschakelen.
Er wordt een venster geopend, waarin twee overdrachtvakken staan, met de
opschriften Adressen en Leden, waarmee u kunt specificeren welke IP-adressen
toegang hebben tot het systeem.

OPMERKING

Wanneer adressen zijn gespecificeerd zoals hieronder aangegeven, kunnen deze
worden overgebracht naar en van het vak Leden (toegang toegestaan) net zoals
bij het overdragen van bestanden met FTP.
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6. Als u een adres of adresbereik wilt toevoegen, klikt u met de rechtermuisknop op
het vak Adressen dat zich links bevindt en selecteert u Nieuw in het pop-upmenu.

7. Klik met behulp van het venster IP bewerken op een van de drie beschikbare
toetsen en voer in de daarvoor bestemde vakken uw filtervoorkeuren in.

8. Een naam opgeven voor uw IP-adres of IP-adresbereik.

9. Klik op Toevoegen om het genoemde adres of adresbereik aan het
linkeroverdrachtsvak Adressen toe te voegen.

10. Op de naam van het adres of adresbereik klikken om het te selecteren, vervolgens
klikken op de naar rechts wijzende overdrachtspijl om het genoemde adres of
adresbereik over te brengen naar het rechtervak Leden.

11. Klik op OK.

Als u een bepaald adres of adresbereik uit het vak Leden terug wilt zetten in het vak
Adressen, selecteert u de naam in het vak Leden en klikt u op de naar links wijzende
overdrachtspijl.

Als u de eigenschappen van een genoemd adres of adresbereik wilt bewerken, klikt
u met de rechtermuisknop op het vak Adressen of het vak Leden en selecteert u
Bewerken in het pop-upmenu.

Als u een genoemd adres of adresbereik wilt verwijderen, brengt u de naam vanuit
het vak Leden over naar het vak Adressen, klikt u met de rechtermuisknop op de
naam en selecteert u Verwijderen in het pop-upmenu.

Ondersteuning voor FreeFlow VI
Interpreter
De FreeFlow VI Interpreter (FF VII) is een optionele softwarelicentie die vooraf op
de FreeFlow Print Server is geïnstalleerd. U kunt deze licentie inschakelen, om de
VIPP-taal (Variable-data Intelligent PostScript Printware) te kunnen interpreteren.
VIPP en FreeFlow VI Interpreter zijn uitwisselbaar. De FF VI Interpreter verwijst
echter naar de software die wordt gebruikt om de VIPP-opdrachten te interpreteren.
VIPP wordt gebruikt als communicatiemiddel voor alles dat te maken heeft met de
VIPP-opdrachten of op VIPP gebaseerde applicaties.

De VIPP-taal is een open programmeringstaal die gebruikmaakt van de flexibiliteit
van PostScript bij het maken van dynamische documenten. VIPP werd in 1993
geïntroduceerd en maakt het mogelijk variabele documenten in realtime op de
printer samen te stellen. VIPP maakt gebruik van dezelfde Dynamic Document
Construction-concepten als LCDS. Fonts, formulieren en beelden bevinden zich in
directory's op de printer.

Het samenstellen van pagina's wordt geregeld door het interpreteren van de
VIPP-opdrachten binnen de volgende bestanden:

• Data Base Master (DBM) wordt gebruikt om door tekens gescheiden gegevens
te verwerken,

• Job Descriptor Ticket (JDT) wordt gebruikt om gegevens in lijnmodus of afdrukklare
gegevens te verwerken, of
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• XML Job Descriptor (XJT) wordt gebruikt om een XML-gegevensbestand te
verwerken

Deze bestanden worden samen met de bronnen ervan (fonts, beelden, formulieren,
etc.) in bibliotheken op de vaste schijf van het apparaat opgeslagen (of op een met
het netwerk verbonden server). Omdat de documenten met behulp van de FF VI
Interpreter zijn gemaakt, worden doorgaans uitsluitend de variabele gegevens via
het netwerk verzonden wanneer het netwerk online is.

Voor volledige informatie over de FreeFlow VI Interpreter en de VIPP-taal, raadpleegt
u de referentiehandleiding over de FreeFlow VIPP-taal, die beschikbaar is op de
documentatie-cd van de FreeFlow VI Suite in het met VIPP meegeleverde pakket.

Aanwezigheid van VIPP-software controleren

Als u wilt controleren of de FreeFlow VI Interpreter op het systeem is geïnstalleerd,
gebruikt u het UNIX-terminalvenster om te kijken of de directory's /usr/xgf en
/usr/xgfc aanwezig zijn op het systeem.

1. Aanmelden op het systeem als systeembeheerder.

2. Selecteer UNIX-terminalvenster in het menu Systeem.

3. Typ su bij de shell-prompt ($) (en druk op Enter). Typ vervolgens uw toegangscode
voor superuser en druk op Enter.

4. Achter de prompt (#), typt u ls -a /usr (met een spatie achter ls en -a) en drukt u
op Enter.

OPMERKING

U kunt achter de rootprompt ook de opdracht pkginfo | grep VIP typen. Daarmee
krijgt u ook de naam van het geïnstalleerde VIPP-pakket, indien dit op het systeem
aanwezig is.

5. Kijk of xgf en xgfc als directory's worden weergegeven. Als dit het geval is, is de
FreeFlow VI Interpreter-software geïnstalleerd. Als dit niet het geval is, is de
FreeFlow VI Interpreter-software NIET geïnstalleerd. De FreeFlow VI
Interpreter-software is doorgaans vooraf op het systeem geïnstalleerd.

6. Typ exit achter de root-prompt (#) en druk op Enter.
7. Typ exit achter de shell-prompt ($) en druk op Enter.

Aanwezigheid van de FreeFlow VI Interpreter-licentie controleren

Indien u meer dan 200 pagina's (meer dan in de demo-mode) aan VIPP-opdrachten
wilt afdrukken, moet u controleren of de FreeFlow VI Interpreter-licentie op het
systeem is geïnstalleerd en ingeschakeld. Volg hiertoe de stappen uit de procedure
Geïnstalleerde opties bekijken via Licentiebeheer, zoals beschreven in het onderdeel
Vereiste stappen bij het instellen van deze handleiding.
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FreeFlow VI Interpreter-software of -licentie installeren, indien
nodig

Als u de FreeFlow VI Interpreter-software of -licentie op het systeem wilt installeren,
volgt u de instructies in de referentiehandleiding over de FreeFlow VIPP-taal, die
beschikbaar is op de documentatie-cd van de FreeFlow VI Suite in het met VIPP
meegeleverde pakket.

VIPP-bronnen op de printer opslaan

Ter ondersteuning van het afdrukken van afzonderlijke VIPP-opdrachten, dienen
bronnen (opnieuw te gebruiken documentonderdelen) voor elke opdracht te worden
opgeslagen in verschillende subdirectory's van de directory /usr op het systeem. Deze
bronnen bestaan uit Job Descriptor Ticket (JDT)-bestanden, Data Base Master
(DBM)-bestanden, formulieren en andere bestanden die te herkennen zijn aan
extensies zoals .ps, .eps, .tif, .jpg en .dbf. Raadpleeg de referentiehandleiding van de
FreeFlow VIPP-taal die bij de software van de FreeFlow VI Interpreter wordt
meegeleverd, voor een uitgebreide uitleg over deze bestanden.

Voer de volgende stappen uit om bronnen op de printer op te slaan:

1. Meld u aan bij het systeem door Aanmelden te selecteren in het menu Aanmelden.

2. Selecteer Systeembeheerder als gebruiker in de vervolgkeuzelijst Gebruikersnaam.

3. Voer de toegangscode van de systeembeheerder in en klik op OK.

4. Plaats een cd waarop de bronnen staan die u wilt gebruiken bij uw
VIPP-opdrachten in het cd-rom-station.

5. Selecteer UNIX-terminalvenster in het menu Systeem.

6. Typ su bij de shell-prompt ($) (en druk op Enter). Typ vervolgens uw toegangscode
voor superuser en druk op Enter.

7. Typ /usr/openwin/bin/filemgr& achter root-prompt (#) en druk op Enter.
8. Selecteer de cd in Bestandsbeheer en klik met de rechtermuisknop op het bestand

dat u wilt kopiëren. Selecteer Kopiëren in het popup-menu.

9. Selecteer de gewenste lokale directory op het systeem en selecteer Plakken in het
popup-menu. De volgende bestandstypen moeten worden gekopieerd naar de
aangegeven directory's:

Kopieer de .jdt-bestanden naar /usr/xgfc/jdtlib. Kopieer de .dbm-bestanden
naar /usr/xgfc/formlib. Kopieer de .ps- en .eps-bestanden naar
/usr/xgfc/formlib. Kopieer de .tif- of .jpg-bestanden naar
/usr/xgfc/imglib. Kopieer de .dbf-bestanden naar een willekeurige
bibliotheek, zoals /usr/xgfc/mislib. PostScript-fonts kunnen worden
geïnstalleerd met behulp van de PDL-fontselectie van het menu Systeembeheer
van het systeem of kunnen in /usr/xgfc/fontlib worden geplaatst.

OPMERKING

Raadpleeg VIPP-projecten voor meer informatie over het gebruik van VI-projecten.

10. Wanneer u de bestanden heeft gekopieerd, selecteert u Bestandsbeheer afsluiten
in het menu Bestand.
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11. Typ exit achter de root-prompt (#) en druk op Enter.
12. Typ exit achter de shell-prompt ($) en druk op Enter.

FreeFlow VI-projecten

Met FreeFlow VI-projecten kunnen VIPP-applicaties gemakkelijker worden afgedrukt.
Alle bronnen voor een bepaalde opdracht kunnen nu onder een enkele opdrachtmap
op het systeem worden opgeslagen. Wanneer de FreeFlow VI Interpreter wordt
geïnstalleerd, wordt er een map "projecten" onder de directory /usr/xgfc
aangemaakt. Dit is een standaardlocatie. De gebruiker kan een willekeurige map en
projectnaam opgeven. Een VI Project Container (.vpc) is een gecomprimeerde versie
van een opdrachtmap. Het bevat alles wat een VIPP-applicatie nodig heeft om af
te drukken. FreeFlow Print Server ondersteunt het rechtstreeks afdrukken van een
vpc-bestand via het afdrukpad. Hierdoor is het afdrukken van een VIPP-applicatie
net zo eenvoudig als het afdrukken van en .vpc-bestand naar een wachtrij. U moet
de eigenschappen van de wachtrij bewerken en de filteroptie selecteren. Selecteer
een van de drie VIPP-opties voor de filter, zoals Gebruiken en afdrukken. Als een
wachtrij is geconfigureerd met het VI Project Container-filter (vpcf) ingesteld op
"Gebruiken en afdrukken", kan de gebruiker een .vpc-bestand rechtstreeks naar de
wachtrij afdrukken (lpr). FreeFlow Print Server breidt het vpd-bestand automatisch
uit, installeert de VIPP-bronbestanden in de juiste mappen en voert de applicaties
uit. Het gebruik van VI-projecten wordt ten zeerste aanbevolen.

Nieuwe wachtrij toevoegen ter ondersteuning van de FreeFlow
VI Interpreter

U kunt een nieuwe wachtrij aan het systeem toevoegen door de stappen in de
procedure Wachtrijbeheer gebruiken in het gedeelte NOS-selectielijst van deze
handleiding uit te voeren.

OPMERKING
Systemen waarop de productiviteitspakketlicentie is ingeschakeld, kunnen niet meer
dan één streaming-opdracht tegelijk verwerken, ongeacht het aantal
streaming-wachtrijen dat op het systeem aanwezig is.

Nieuwe wachtrij toewijzen voor de verwerking van VIPP
(streaming) opdrachten
1. Meld u aan bij het systeem door Aanmelden te selecteren in het menu Aanmelden.

2. Selecteer Systeembeheerder als gebruiker in de vervolgkeuzelijst Gebruikersnaam.

3. Voer de toegangscode van de systeembeheerder in en klik op OK.

4. Open Wachtrijbeheer door Wachtrij te selecteren in de weergegeven lijst met
beheerprogramma's.

5. De nieuw gemaakte wachtrij selecteren en dubbelklikken met de muis om
Eigenschappen wachtrij te openen.

6. Selecteer het tabblad PDL-instellingen.

7. Klik op de toets PDF/PostScript en doe het volgende:

• Beveiligde wachtrij: Selecteer het keuzerondje Beveiligd om de wachtrij alle
printerinstellingen te laten beëindigen die worden gemaakt door de PS PDL
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nadat de opdracht is voltooid. Selecteer Niet beveiligd alleen als u instellingen
die door PDL zijn gewijzigd, van opdracht tot opdracht wilt behouden.

• Initialisatiebestand: Het doel van een initialisatiebestand is een VIPP-koptekst
te plaatsen op een gegevensstroom die niet de vereiste startopdracht bevat
aan het begin van het gegevensbestand (zoals STARTLM, STARTDBM of
STARTXML). Voor doorsnee VIPP-gegevensstromen, met een startopdracht,
selecteert u Geen voor de instelling van het initialisatiebestand. Voor
VIPP-gegevensstromen die geen startopdracht bevatten, raadpleegt u de
referentiehandleiding voor de FreeFlow VIPP-taal of neemt u contact op met
een Xerox-medewerker voor advies over de juiste instelling voor het
initialisatiebestand.

8. De gewenste resolutie voor de wachtrij instellen. De aanbevolen instelling is 600
dpi.

9. Selecteer een afwerkeenheid in de keuzelijst Standaardafwerking.

10. Selecteer het tabblad Instellingen.

11. Stel de instelling Invoer in op Streaming.

12. Klik op OK.

Papier en laden instellen ter ondersteuning van VIPP

Instellingen inschakelen onder Voorkeursinstellingen systeem ter
ondersteuning van de VIPP-wachtrij

1. Meld u zo nodig bij het systeem aan als operateur of systeembeheerder, in het
menu Aanmelden.

2. Selecteer in het menu Instelling de optie Voorkeursinstellingen systeem.

3. Selecteer het tabblad Papier en laden.

4. Schakel de optie met het opschrift Ladeselectie door wachtrij toestaan in door
een vinkje in het selectievakje Optie te plaatsen.
Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt de keuzelijst Papierselectie op het
tabblad Papier van Wachtrijbeheer weergegeven.

5. Klik op OK om de instellingen op te slaan.

Papier (invoerladen) selecteren ter ondersteuning van de
VIPP-wachtrij

1. U zo nodig bij het systeem aanmelden als operateur of systeembeheerder, in het
menu Aanmelden.

2. Open Wachtrijbeheer door Wachtrij te selecteren in de weergegeven lijst met
beheerprogramma's.

3. De VIPP-wachtrij selecteren en dubbelklikken met de muis om Eigenschappen
wachtrij te openen.

4. Selecteer het tabblad Papier.
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5. Selecteer Papier programmeren (of Invoerlade) in de keuzelijst Papierselectie.

OPMERKING

Indien Invoerlade wordt geselecteerd, wordt die lade exclusief gebruikt voor alle
opdrachten in de wachtrij. Dit is mogelijk niet wenselijk voor VIPP-opdrachten
die vragen om een papiernaam die eigenlijk een papierdefinitie is die
gebruikmaakt van verscheidene voorkeursprinterladen met verschillende
papierformaten (gedefinieerd met de Papierbibliotheek in Printerbeheer).

6. Selecteer in de keuzelijst Naam een papiernaam (of papierdefinitie). Klik op de
toets Papierlijst voor meer selectiemogelijkheden.

7. Klik op OK om de instellingen op te slaan.

Papiersoorten definiëren met Printerbeheer
1. U zo nodig bij het systeem aanmelden als operateur of systeembeheerder, in het

menu Aanmelden.

2. Open Afdrukbeheer door Printer te selecteren in de weergegeven lijst met
beheerprogramma's.

3. Selecteer het tabblad Papierbibliotheek.

4. Gebruik het menu Bekijken om het bekijken van de kolommen Voorkeurslade en
Auto-formaat in te schakelen (indien deze nog niet worden weergegeven).

5. Dubbelklik met de muis in de weergegeven lijst papiersoorten op een
papierselectieregel.

6. Selecteer Nieuw papier in het pop-upmenu om een nieuwe papiervariant te
maken of kies Eigenschappen om de eigenschappen van het op dit moment
geselecteerde papier te bekijken.

7. Ervoor zorgen dat de naam van het papier de naam is die u wilt selecteren voor
gebruik door de wachtrij bij VIPP-opdrachten.

8. Vink in het dialoogvenster Eigenschappen met de muis het selectievakje van de
optie Auto-formaat aan.

De parameter Auto-formaat geeft aan of het genoemde papier in verschillende
formaten in verschillende (voorkeurs)laden ter ondersteuning van VIPP-opdrachten
kan worden geplaatst.

9. Plaats in het dialoogvenster Eigenschappen met de muis een vinkje in het
selectievakje Voorkeurslade.

Voorkeursladen is een lijst invoerladen waarbij is aangeven welk papier moet
worden geplaatst ter ondersteuning van VIPP-opdrachten.

10. Klik op OK om de instellingen op te slaan.

Uitlegtafels instellen ter ondersteuning van VIPP
1. U zo nodig bij het systeem aanmelden als operateur of systeembeheerder, in het

menu Aanmelden.

2. Open Afdrukbeheer door Printer te selecteren in de weergegeven lijst met
beheerprogramma's.
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3. Selecteer het tabblad Uitlegtafels.

4. U kunt de eigenschappen van alle systeemuitlegtafels instellen door Instellingen
in de keuzelijst Uitlegtafel te selecteren. Als u de eigenschappen van afzonderlijke
uitlegtafels wilt instellen, selecteert u een uitlegtafel in de lijst van het venster
Stapelen en klikt u er met de rechtermuisknop op. Selecteer Instellingen in het
pop-upvenster.

5. Schakel de instelling met het opschrift PDL-waarden toestaan in door een vinkje
in het selectievakje van de instelling te plaatsen.

6. Klik op OK om de instelling op te slaan.

FTP en NFS inschakelen ter ondersteuning van VIPP
1. Controleer of FTP is ingeschakeld door u aan te melden als systeembeheerder in

het menu Aanmelden.

2. Voer de toegangscode voor de systeembeheerder in.

3. Selecteer FTP/Remote testen in het menu Instelling.

4. Selecteer FTP inschakelen.

5. Selecteer OK.

Controleer of het beveiligingsprofiel van het systeem is ingesteld op Geen, Laag of
Gemiddeld om (niet beveiligde) FTP-communicatie en NFS (Network File Sharing)
met DigiPath 3.0- en 2.x-werkstations mogelijk te maken. Raadpleeg de procedure
'Beveiligingsprofielen selecteren en maken' in het gedeelte 'Vereiste stappen bij het
instellen' van deze handleiding voor instructies. Raadpleeg voor FreeFlow MakeReady
de MakeReady-documentatie voor configuratie- en netwerkinstellingen.

DFA-configuratiebeheer
Document Finishing Architecture (DFA) is een set openbaar gemaakte specificaties
waarmee fabrikanten van afwerkeenheden inline afwerkapparatuur kunnen
ontwikkelen die compatibel is met Xerox-afdrukapparatuur. De FTM is een apparaat
dat voldoet aan de DFA-specificaties.

De toepassing DFA-configuratiebeheer in FreeFlow Print Server biedt u, de
systeembeheerder, de mogelijkheid om DFA-configuraties uit de directory van een
ander systeem te importeren. U kunt bijvoorbeeld bestaande DFA-profielen bekijken
en configuraties en profielen maken. Voor elke serie door Xerox goedgekeurde
DFA-compatibele afwerkeenheden die op het systeem zijn geïnstalleerd, wordt er
vooraf een set standaard DFA-configuraties en -profielen geïnstalleerd. Het
DFA-profiel wordt gewoonlijk door de verkoper van de afwerkeenheid geleverd en
tijdens de installatie van de afwerkeenheid geïnstalleerd.

OPMERKING
Als uw systeem is uitgerust met een afwerkeenheid van derden, neemt u contact op
met uw Xerox-vertegenwoordiger voor meer informatie over DFA-configuraties en
voor de handleiding met DFA-bronnen voor de Xerox Nuvera.
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Vooraf gedefinieerde door Xerox geleverde configuratie uit de
catalogus gebruiken

Het venster Externe afwerkeenheid is leeg tot u een configuratie importeert uit de
systeemmap, van cd of USB-station of uit de door Xerox geleverde
configuratiecatalogus die u kunt bekijken door op de toets Catalogus te klikken.

1. Meld u aan bij het systeem door Aanmelden te selecteren in het menu Aanmelden.

2. Selecteer Systeembeheerder als gebruiker in de vervolgkeuzelijst Gebruikersnaam.

3. Voer de toegangscode van de systeembeheerder in en klik op OK.

4. Selecteer Printerbeheer in de FreeFlow Print Server-gebruikersinterface.

5. Selecteer het tabblad Afwerking.

6. Selecteer de vervolgkeuzelijst Afwerkeenheden en kies Externe afwerkeenheid.
Het scherm Externe afwerkeenheid verschijnt.

7. Selecteer de toets Catalogus.
Het venster van de configuratiecatalogus verschijnt met alle door Xerox geleverde
configuraties (met profielen).

8. Selecteer uw configuratie en klik op OK.
De configuratie en de profielen worden geïmporteerd in het venster met de
configuratielijst. Vervolgens moet u de profielen inschakelen om de configuratie
online te plaatsen.

9. Vanuit het venster met de lijst externe afwerkeenheden kunt u de configuratie
uitvouwen om alle bijbehorende profielen te bekijken.

10. Selecteer het profiel, klik met de rechtermuisknop en selecteer Inschakelen.
Het profiel wordt ingeschakeld en de configuratie is online.

11. Selecteer Sluiten en programmeer uw opdrachtinstellingen via FreeFlow Print
Server zoals u altijd doet.

Rechts van het venster Externe afwerkeenheid ziet u de vakken met de naam, de
beschrijving en het type. In het veld Type wordt aangegeven of het om een vooraf
gedefinieerde configuratie van Xerox gaat of dat deze gemaakt en gedefinieerd is
door de gebruiker.

DFA-profielen en -configuraties importeren
1. Meld u aan bij het systeem door Aanmelden te selecteren in het menu Aanmelden.

2. Selecteer Systeembeheerder als gebruiker in de vervolgkeuzelijst Gebruikersnaam.

3. Voer de toegangscode van de systeembeheerder in en klik op OK.

4. Selecteer Printerbeheer in de FreeFlow Print Server-gebruikersinterface.

5. Selecteer het tabblad Afwerking.

6. Selecteer de vervolgkeuzelijst Afwerkeenheden en kies Externe afwerkeenheid.
Het scherm Externe afwerkeenheid verschijnt.

7. Importeer uw DFA-configuratie door Configuratie > Importeren te selecteren.
Selecteer de configuratie van cd, USB-station of bestandsmap en selecteer de
toets Importeren.
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De geïmporteerde configuratie bevat al profielen (u kunt er extra profielen voor
maken). Vervolgens moet u de profielen inschakelen om de configuratie online
te plaatsen.

8. Ga naar het venster met de lijst externe afwerkeenheden en vouw de zojuist
geïmporteerde configuratie uit om de bijbehorende profielen te bekijken.

9. Selecteer het profiel, klik met de rechtermuisknop en selecteer Inschakelen.
Het profiel wordt ingeschakeld en de configuratie is online.

10. Selecteer Sluiten.

DFA-configuraties exporteren
1. Meld u aan bij het systeem door Aanmelden te selecteren in het menu Aanmelden.

2. Selecteer Systeembeheerder als gebruiker in de vervolgkeuzelijst Gebruikersnaam.

3. Voer de toegangscode van de systeembeheerder in en klik op OK.

4. Selecteer Printerbeheer in de FreeFlow Print Server-gebruikersinterface.

5. Selecteer het tabblad Afwerking.

6. Selecteer de vervolgkeuzelijst Afwerkeenheden en kies Externe afwerkeenheid.
Het scherm Externe afwerkeenheid verschijnt.

7. Selecteer de configuratie die u wilt exporteren.

8. U kunt met de rechtermuisknop klikken en Exporteren selecteren of Configuratie >
Exporteren selecteren op de menubalk.

9. Selecteer de bestemming waarnaar u de configuratie wilt exporteren en waarop
u deze wilt opslaan (cd, USB-station of als bestand in een map).

10. Selecteer Exporteren of OK.

De configuratie wordt op die bestemming opgeslagen.

DFA-profielen en -configuraties maken
1. Meld u aan bij het systeem door Aanmelden te selecteren in het menu Aanmelden.

2. Selecteer Systeembeheerder als gebruiker in de vervolgkeuzelijst Gebruikersnaam.

3. Voer de toegangscode van de systeembeheerder in en klik op OK.

4. Selecteer Printerbeheer in de FreeFlow Print Server-gebruikersinterface.

5. Selecteer het tabblad Afwerking.

6. Selecteer de vervolgkeuzelijst Afwerkeenheden en kies Externe afwerkeenheid.
Het scherm Externe afwerkeenheid verschijnt.

7. Om een configuratie te maken en er vervolgens een profiel bij te maken, selecteert
u op de menubalk Configuratie > Nieuwe configuratie.
Het venster Eigenschappen configuratie verschijnt.

8. Voer de configuratienaam en beschrijving in (beschrijving is optioneel, maar wordt
wel aanbevolen). Het wordt aanbevolen om de indeling module + module + module
als naam te gebruiken.

9. Selecteer OK.
U keert terug naar het venster Externe afwerkeenheid.

Xerox Nuvera Handleiding voor de systeembeheerder7-40

Systeemtoepassingen configureren



10. Als u een DFA-profiel wilt maken, selecteert u de configuratie die u net heeft
gemaakt en klikt u er met de rechtermuisknop op.

11. Selecteer Nieuw profiel op de menubalk. U kunt ook Profiel  > Nieuw profiel
selecteren.
Het venster Profieleigenschappen verschijnt. Raadpleeg de handleiding met
DFA-bronnen of de handleiding van de afwerkeenheid om de timings en alle
andere waarden voor dit profiel in te stellen.

12. Selecteer Opslaan.

13. Als u zowel het profiel als de configuratie wilt inschakelen, gaat u naar het venster
met de lijst externe afwerkeenheden. Vouw de zojuist gemaakte configuratie uit
om de bijbehorende profielen te bekijken.

14. Klik met de rechtermuisknop op het profiel en selecteer Inschakelen.
Het profiel is nu ingeschakeld en de configuratie is online.

15. Selecteer Sluiten.

DFA-profielen en -configuraties bewerken

U kunt alleen door de gebruiker gedefinieerde configuraties en profielen bewerken,
niet de bij het systeem geleverde configuraties. Configuraties en profielen die
ingeschakeld zijn en op dit moment in gebruik zijn op de printer kunnen niet bewerkt
worden.

1. Meld u aan bij het systeem door Aanmelden te selecteren in het menu Aanmelden.

2. Selecteer Systeembeheerder als gebruiker in de vervolgkeuzelijst Gebruikersnaam.

3. Voer de toegangscode van de systeembeheerder in en klik op OK.

4. Selecteer Printerbeheer in de FreeFlow Print Server-gebruikersinterface.

5. Selecteer het tabblad Afwerking.

6. Selecteer de vervolgkeuzelijst Afwerkeenheden en kies Externe afwerkeenheid.
Het scherm Externe afwerkeenheid verschijnt.

7. Selecteer het profiel dat u wilt bewerken, klik er met de rechtermuisknop op en
selecteer Uitschakelen.

8. Klik met de rechtermuisknop op het geselecteerde profiel en selecteer
Eigenschappen.
Het venster Profieleigenschappen verschijnt.

9. Wijzig de naam en/of beschrijving en eventuele andere kenmerken van het profiel.

10. Selecteer Opslaan.

11. Als u zowel het profiel als de configuratie wilt inschakelen, gaat u naar het venster
met de lijst externe afwerkeenheden. Vouw de zojuist gemaakte configuratie uit
om de bijbehorende profielen te bekijken.

12. Klik met de rechtermuisknop op het profiel en selecteer Inschakelen.
Het profiel is nu ingeschakeld en de configuratie is online.

13. Selecteer Sluiten.
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DFA-profielen kopiëren

U kunt zowel door de gebruiker gedefinieerde als bij het systeem meegeleverde
profielen kopiëren.

1. Meld u aan bij het systeem door Aanmelden te selecteren in het menu Aanmelden.

2. Selecteer Systeembeheerder als gebruiker in de vervolgkeuzelijst Gebruikersnaam.

3. Voer de toegangscode van de systeembeheerder in en klik op OK.

4. Selecteer Printerbeheer in de FreeFlow Print Server-gebruikersinterface.

5. Selecteer het tabblad Afwerking.

6. Selecteer de vervolgkeuzelijst Afwerkeenheden en kies Externe afwerkeenheid.
Het scherm Externe afwerkeenheid verschijnt.

7. Selecteer het profiel dat of de configuratie die u wilt kopiëren, klik er met de
rechtermuisknop op en selecteer Kopiëren.

8. In het venster Eigenschappen wijzigt u de naam van het profiel in het veld Naam
en eventuele andere profielkenmerken.

9. Selecteer Opslaan.

10. Als u zowel het profiel als de configuratie wilt inschakelen, gaat u naar het venster
met de lijst externe afwerkeenheden. Vouw de zojuist gemaakte configuratie uit
om de bijbehorende profielen te bekijken.

11. Klik met de rechtermuisknop op het profiel en selecteer Inschakelen.
Het profiel is nu ingeschakeld en de configuratie is online.

12. Selecteer Sluiten.

DFA-configuraties of profielen uit een configuratie verwijderen

U kunt alle configuraties die niet online zijn en ingeschakelde profielen die in het
venster met configuraties staan vermeld verwijderen. Configuraties met profielen
die op dit moment online zijn, kunnen niet worden verwijderd.

1. Meld u aan bij het systeem door Aanmelden te selecteren in het menu Aanmelden.

2. Selecteer Systeembeheerder als gebruiker in de vervolgkeuzelijst Gebruikersnaam.

3. Voer de toegangscode van de systeembeheerder in en klik op OK.

4. Selecteer Printerbeheer in de FreeFlow Print Server-gebruikersinterface.

5. Selecteer het tabblad Afwerking.

6. Selecteer de vervolgkeuzelijst Afwerkeenheden en kies Externe afwerkeenheid.
Het scherm Externe afwerkeenheid verschijnt.

7. Als de configuratie online blijkt te zijn, moet u alle bijbehorende profielen
uitschakelen alvorens de configuratie te kunnen verwijderen.

8. Selecteer het profiel dat of de configuratie die u wilt verwijderen, klik er met de
rechtermuisknop op en selecteer Verwijderen. Of selecteer Configuratie >
Verwijderen of Profiel > Verwijderen op de menubalk.

9. Bevestig de verwijdering in het weergegeven bericht Verwijderen.

Wanneer u een configuratie verwijdert, verwijdert u alle profielen die onder die
configuratie worden vermeld.
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8
Tips voor het oplossen van
problemen

Raadpleeg dit gedeelte voor het oplossen van problemen met netwerkcommunicatie
en andere systeemproblemen.

OPMERKING
U hebt systeembeheerderstoegangsrechten nodig om de communicatie-instellingen
op de printer te kunnen controleren.

• Checklists voor het oplossen van problemen met TCP/IP

- Communicatie-instellingen op de printer controleren

- Communicatie-instellingen op het werkstation controleren

• Checklists voor het oplossen van problemen met IPP

- Fysieke media en netwerkinterfacekaarten (NIC's) controleren

- Communicatie-instellingen op de printer controleren

- Communicatie-instellingen op het werkstation controleren

• Problemen met NetWare Bindery oplossen (NetWare 3.1x)

- Fysieke media en netwerkinterfacekaarten (NIC's) controleren

- Communicatie-instellingen op de printer controleren

- Communicatie-instellingen op het werkstation controleren

- Taken die moeten worden uitgevoerd op de server

• Problemen met NetWare NDS oplossen (NetWare 4.x/5.x)

- Fysieke media en netwerkinterfacekaarten (NIC's) controleren

- Communicatie-instellingen op de printer controleren

- Communicatie-instellingen op het werkstation controleren

- Taken die moeten worden uitgevoerd op de server

• Problemen met AppleTalk oplossen

- Fysieke media en netwerkinterfacekaarten (NIC's) controleren

- Communicatie-instellingen op de printer controleren

- Taken die moeten worden uitgevoerd op het Macintosh-werkstation
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• Auto-Repair Boot (reparatieprocedure waarbij automatisch opnieuw wordt gestart)
uitvoeren (File System Check, FSCK, controle van bestandssysteem)

- Wanneer er een automatische reparatieprocedure of een
bestandssysteemcontrole moet worden uitgevoerd

- Automatische reparatieprocedure of een bestandssysteemcontrole uitvoeren

• Systeemblokkering herstellen (gebruikersinterface reageert niet)

- Als de cursor nog kan worden verplaatst

- Afsluiten vanuit een terminalvenster

- Als het menu Systeem niet kan worden geopend

- Als de cursor niet over het scherm kan worden verplaatst

Problemen oplossen - TCP/IP
Gebruik de volgende checklists om communicatieproblemen op uw netwerk op te
lossen. U kunt de instellingen op de printer controleren als u uzelf aanmeldt als
systeembeheerder.

Fysieke media en netwerkinterfacekaarten (NIC's) controleren
1. Controleer of de printer is ingeschakeld.

2. Controleer of de juiste kabels voor communicatie via het netwerk worden gebruikt
voor de printer en het werkstation. Gebruik categorie 5 UTP patch (geen cross-over)
kabel voor 10 BaseT / 100 BaseTX communicatie.

3. Controleer of de kabel van het werkstation en de printer goed op de
netwerkinterfacekaart zijn aangesloten. Controleer of het verbindingslampje
brandt (meestal een groene LED). Soms is er een tweede, oranje lampje op de
netwerkinterfacekaart, dat knippert om aan te geven dat er netwerkverkeer is.
Als geen van deze twee lampjes brandt, duidt dit op een probleem met de NIC,
een probleem met de netwerkverbinding, of een probleem met de kabel.

OPMERKING

De NIC van de printer bevindt zich achter een toegangspaneel aan de linkerkant
van de printer. Raadpleeg de onderwerpen Kabelverbinding en NIC-snelheid
instellen in het gedeelte Vereiste stappen bij het instellen van deze handleiding
voor informatie over de locatie. Dit paneel is ter beveiliging vergrendeld; als u
problemen heeft om toegang te krijgen tot de NIC, voert u de volgende stappen
uit.

4. Voer de volgende stappen uit om de functie van de netwerkkaart van de printer
via de software te controleren:

a) Meld u bij het systeem aan als systeembeheerder (met administ als
standaardtoegangscode).

b) Selecteer UNIX-terminalvenster in het menu Systeem.
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c) Na de shell-prompt ($) typt u su (en drukt u op Enter). Vervolgens typt u de
(root)toegangscode voor superuser wanneer de prompt verschijnt (en drukt u
op Enter).

De standaardtoegangscode kan worden aangevraagd bij het Xerox Welcome
Centre.

d) Na de root-prompt (#) typt u ifconfig -a (met een spatie vóór -a) en drukt u op
Enter.
Als de netwerkkaart werkt, wordt dit weergegeven met UP en kunt u IP-adres
van de printer zien.

e) Typ exit achter de root-prompt (#) en druk op Enter.
f) Typ exit achter de shell-prompt ($) en druk op Enter.

Communicatie-instellingen op de printer controleren

OPMERKING
U hebt systeembeheerderstoegangsrechten nodig om de communicatie-instellingen
op de printer te kunnen controleren.

1. Controleer de TCP/IP-adresinstellingen.

a) Selecteer Netwerkconfiguratie in het menu Instelling van het systeem.

b) Klik op het selectievakje IP inschakelen om deze functie te activeren als het
selectievakje niet reeds standaard is ingeschakeld.

c) Bepaal welke methode moet worden gebruikt voor het toewijzen van
TCP/IP-adressen aan de printer.

De fabrieksstandaard is ingesteld op de DHCP-methode.

d) Controleer of het IP-adres, subnetmasker en de gateway-adressen juist zijn
voor uw netwerk en of de eerdere instellingen niet zijn gewijzigd.

OPMERKING

Als DHCP (de DHCP-server) wordt gebruikt bij een korte lease-periode, kan de
printer een nieuw IP-adres toegewezen hebben gekregen als het apparaat
gedurende langere tijd uitgeschakeld is geweest. Hierdoor zal communicatie
met werkstations die het oude IP-adres gebruiken, niet langer werken. U moet
alle werkstations opnieuw configureren.

e) Als u niet wilt dat het IP-adres constant wordt veranderd, dient u de lease-tijd
op de DHCP-server te verlengen of Statische IP-configuratie als
adresseringsmethode te selecteren.

f) Geef een geldig IP-adres, subnetmasker en gateway-adres (indien gebruikt)
voor uw netwerk op.

g) Als u een name-server gebruikt voor het omzetten van host- of NetBIOS-namen
in IP-adressen, controleert u of deze instellingen juist op de printer zijn
geconfigureerd door de instructies in TCP/IP instellen in het gedeelte 'Vereiste
stappen bij het instellen' van deze handleiding te volgen.

2. Selecteer Gateways in het menu Instelling.
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Selecteer het tabblad LPD.a)

b) Controleer of LPD is ingeschakeld als u via een LPR-poort met de printer
communiceert. Als deze functie niet is ingeschakeld, selecteert u het
keuzerondje Ingeschakeld.

c) Selecteer het keuzerondje Ingeschakeld voor de LPD-standaardwachtrij
(verplicht voor Office-systemen met één wachtrij, optioneel voor
productiesystemen met meerdere interne wachtrijen).

d) Controleer of het weergegeven poortnummer 515 is. Is dat niet het geval, dan
stelt u de poortnummer op 515 in.

3. Selecteer Gateways in het menu Instelling.

a) Selecteer het tabblad Socket.

b) Controleer of poort 9100 is ingeschakeld om te zorgen dat de printer
automatisch kan bepalen welke PDL (page description language) moet worden
gebruikt voor de verwerking van onbewerkte gegevensstromen (zoals verzonden
door de standaard TCP/IP-poort in Windows 2000).

c) Selecteer Poort 9100, klik er met de rechtermuisknop op en selecteer
Inschakelen.

d) Selecteer Poort 9100 nogmaals, klik met de rechtermuisknop en selecteer
Eigenschappen.

e) Selecteer Niet-VPS voor gebruik bij PCL- en PostScript PDL's. Selecteer VPS
alleen voor gebruik bij mainframe-gegevensstromen, zoals LCDS.

OPMERKING

Als de Poort 9100-selecties niet beschikbaar zijn, selecteert u
Toepassingslicenties... in het menu Instelling en controleert u of de licentie
voor TCP/IP-socket aanwezig en ingeschakeld is. Volledige instructies vindt u
in de procedure Geïnstalleerde opties bekijken via Licentiebeheer, zoals
beschreven in het onderdeel Vereiste stappen bij het instellen van deze
handleiding.

4. Selecteer Toepassingslicenties in het menu Instelling.

a) Klik met de rechtermuisknop op de regel HTTP-gateway en selecteer
Eigenschappen.

b) Controleer of de keuzerondjes Activeren (onder licentie) en Inschakelen (onder
Toepassing) beide zijn geselecteerd.

c) Voor opdrachtverzending vanaf werkstations via de webinterface of NDS
Plus-software, moet de HTTP-gateway zijn ingeschakeld. Als de
HTTP-gatewaylicentie niet goed werkt of geheel afwezig is, moet u contact
opnemen met het Xerox Welcome Centre.

5. Als wordt aangegeven dat het systeem opnieuw moet worden gestart om de
nieuwe instellingen te activeren, start u het systeem opnieuw volgens de stappen
in Het systeem opnieuw starten in het gedeelte Vereiste stappen bij het instellen
van deze handleiding.
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Communicatie-instellingen op het werkstation controleren
1. Open uw webbrowser en typ het TCP/IP-adres van de printer in het veld Adres of

Locatie. Druk op Enter.

• Als de homepage van de printer op het werkstation verschijnt, wil dit zeggen
dat er met de printer wordt gecommuniceerd. Voer de volgende stap uit.

• Is dit niet het geval, controleren of uw webbrowser geen proxyserver gebruikt
om verbinding met LAN-adressen te maken, en de procedure herhalen.

2. Controleer of er een IP-adres, subnetmasker en gateway-adres aan het werkstation
zijn toegewezen door een opdrachtprompt in te voeren, ipconfig/all (Windows NT)
te typen en op Enter te drukken. (Voor UNIX-werkstations is het commando
ifconfig.)

3. Als de adressen onjuist of afwezig zijn, controleren of het TCP/IP-protocol op uw
werkstation is geïnstalleerd en goed is geconfigureerd, zoals vermeld in de
procedure Afdrukken met TCP/IP Peer to Peer (LPR) in het gedeelte Printerdrivers
installeren van deze handleiding.

4. Voer een opdracht-prompt op het werkstation in en voer ping-tests uit om goede
pakkettransmissie naar de NIC op het werkstation, dan naar de gateway (indien
gebruikt) en dan naar de NIC van de printer, te controleren. Typ voor het uitvoeren
van de pingtests achter de opdrachtprompt: ping xxx.xxx.xxx.xxx en druk op Enter.

OPMERKING

Er moet een spatie staan tussen het woord ping en de eerste xxx. De eerste serie
xxx.xxx.xxx.xxx vertegenwoordigt het IP-adres van uw werkstation, de tweede
serie het IP-adres van de standaard-gateway, en de derde serie het IP-adres van
de printer. Indien ping mislukt, krijgt u een antwoord als: Reply from
xxx.xxx.xxx.xxx: bytes=32 time<10ms TTL=128. Indien u het bericht "Time Out"
of "0 bytes received" krijgt, is het apparaat waarmee u tracht te pingen verkeerd
geconfigureerd of werkt het niet goed.

5. Als de webbrowser en pingtests met succes worden doorlopen maar u nog steeds
niet op de printer kunt afdrukken, controleert u of de driver de juiste LPR-poort
gebruikt om af te drukken.

a) Controleer vanuit het besturingssysteem dat u gebruikt of het IP-adres op de
LPR-poort waarnaar wordt afgedrukt, overeenkomt met het IP-adres van de
printer.

b) Als het IP-adres niet overeenkomt, wordt naar een ander apparaat op het
netwerk afgedrukt. Selecteer de juiste poort in de weergegeven lijst of gebruik
de toets Poort toevoegen om een poort toe te voegen met een IP-adres dat
overeenkomt met het adres van de printer.

6. Als de driver de juiste poort gebruikt maar u nog steeds niet kunt afdrukken, voert
u de volgende procedure uit. Volg in Windows 2000 en XP de instructie voor
afdrukken met TCP/IP Peer to Peer (LPR) in het gedeelte Printerdrivers installeren
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in deze handleiding, om te controleren of afdrukdiensten voor UNIX op het
werkstation zijn geïnstalleerd.

7. Merk op, dat toegang tot de diensten van deze printer beperkt kunnen zijn door
host IP-adresreeksen. Met deze toepassing kan communicatie in bepaalde gevallen
lijken te mislukken. Raadpleeg de IP-filterinformatie via de koppeling van het
tabblad Algemeen van de procedure Beveiligingsprofielen selecteren en maken,
in het gedeelte Instellen - aanbevolen stappen van deze handleiding.

8. Voor goede afdrukresultaten moet u controleren of de printer is ingesteld voor
ondersteuning van de PDL (Page Description Language) die door uw driver wordt
gebruikt. Druk een testopdracht naar een bestand af om te controleren welke
PDL door de driver wordt gebruikt.

a) Open en bekijk de opdracht in een tekstbewerkingsprogramma, bijvoorbeeld
in Kladblok. Op de eerste regels van de weergegeven printeropdrachttaal wordt
de PDL getoond die door de driver wordt gebruikt.

b) Bepaal vervolgens welke PDL's (Page Description Languages) door de printer
worden ondersteund met gebruik van de procedure Geïnstalleerde opties
controleren met Licentiebeheer, in het gedeelte 'Vereiste stappen bij het
instellen' van deze handleiding.

OPMERKING

Om een goede werking van de printer te verzekeren, moet de PDL die wordt
gebruikt door uw driver overeenkomen met de PDL die door de printer wordt
ondersteund. Als de PDL's niet overeenkomen, moet u een driver installeren
die de in licentie gegeven PDL's van de printer ondersteunt, of een PDL-licentie
aanschaffen en installeren die overeenkomt met de uitvoer van de drivers op
uw werkstation.

Problemen oplossen - IPP
Houd de volgende checklist aan om communicatieproblemen op uw netwerk op te
lossen. Voor het controleren van de instellingen op de printer, moet u zich aanmelden
als systeembeheerder en een toegangscode zoals administ (de
standaardfabrieksinstelling) gebruiken.

Fysieke media en netwerkinterfacekaarten (NIC's) controleren
1. Controleer of de printer is ingeschakeld.

2. Controleer of de juiste kabels voor communicatie via het netwerk worden gebruikt
voor de printer en het werkstation. Gebruik categorie 5 UTP patch (geen cross-over)
kabel voor 10 BaseT / 100 BaseTX communicatie.

3. Controleer of de kabel van het werkstation en de printer goed op de
netwerkinterfacekaart zijn aangesloten. Controleer of het verbindingslampje
brandt (meestal een groene LED). Soms is er een tweede, oranje lampje op de
netwerkinterfacekaart, dat knippert om aan te geven dat er netwerkverkeer is.
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Als geen van deze twee lampjes brandt, duidt dit op een probleem met de NIC,
een probleem met de netwerkverbinding, of een probleem met de kabel.

OPMERKING

De NIC van de printer bevindt zich achter een toegangspaneel aan de linkerkant
van de printer. Raadpleeg de onderwerpen Kabelverbinding en NIC-snelheid
instellen in het gedeelte Vereiste stappen bij het instellen van deze handleiding
voor informatie over de locatie. Dit paneel is ter beveiliging vergrendeld; als u
problemen heeft om toegang te krijgen tot de NIC, voert u de volgende stappen
uit.

4. Voer de volgende stappen uit om de functie van de netwerkkaart van de printer
via de software te controleren:

a) Meld u bij het systeem aan als systeembeheerder (met administ als
standaardtoegangscode).

b) Selecteer UNIX-terminalvenster in het menu Systeem.

c) Na de shell-prompt ($) typt u su (en drukt u op Enter). Vervolgens typt u de
(root)toegangscode voor superuser wanneer de prompt verschijnt (en drukt u
op Enter).

De standaardtoegangscode kan worden aangevraagd bij het Xerox Welcome
Centre.

d) Na de root-prompt (#) typt u ifconfig -a (met een spatie vóór -a) en drukt u op
Enter.
Als de netwerkkaart werkt, wordt dit weergegeven met UP en kunt u IP-adres
van de printer zien.

e) Typ exit achter de root-prompt (#) en druk op Enter.
f) Typ exit achter de shell-prompt ($) en druk op Enter.

Communicatie-instellingen op de printer controleren
1. Controleer de TCP/IP-adresinstellingen.

a) Selecteer Netwerkconfiguratie in het menu Instelling van het systeem.

b) Klik op het selectievakje IP inschakelen om deze functie te activeren als het
selectievakje niet reeds standaard is ingeschakeld.

c) Bepaal welke methode moet worden gebruikt voor het toewijzen van
TCP/IP-adressen aan de printer.

De fabrieksstandaard is ingesteld op de DHCP-methode.
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d) Controleer of het IP-adres, subnetmasker en de gateway-adressen juist zijn
voor uw netwerk en of de eerdere instellingen niet zijn gewijzigd.

OPMERKING

Als DHCP (de DHCP-server) wordt gebruikt bij een korte lease-periode, kan de
printer een nieuw IP-adres toegewezen hebben gekregen als het apparaat
gedurende langere tijd uitgeschakeld is geweest. Hierdoor zal communicatie
met werkstations die het oude IP-adres gebruiken, niet langer werken. U moet
alle werkstations opnieuw configureren.

e) Als u niet wilt dat het IP-adres constant wordt veranderd, dient u de lease-tijd
op de DHCP-server te verlengen of Statische IP-configuratie als
adresseringsmethode te selecteren.

f) Geef een geldig IP-adres, subnetmasker en gateway-adres (indien gebruikt)
voor uw netwerk op.

g) Als u een name-server gebruikt voor het omzetten van host- of NetBIOS-namen
in IP-adressen, controleert u of deze instellingen juist op de printer zijn
geconfigureerd door de instructies in TCP/IP instellen in het gedeelte 'Vereiste
stappen bij het instellen' van deze handleiding te volgen.

2. Selecteer Gateways in het menu Instelling.

a) Selecteer het tabblad IPP.

b) Controleer of er een vinkje staat in het selectievakje IPP inschakelen. Plaats,
indien nodig, met de muis een vinkje in het selectievakje IPP inschakelen.

OPMERKING

Als de IPP-selecties niet beschikbaar zijn, selecteert u Toepassingslicenties in
het menu Instelling en controleert u of de IPP-licentie aanwezig en ingeschakeld
is. Volledige instructies vindt u in de procedure Geïnstalleerde opties bekijken
via Licentiebeheer, zoals beschreven in het onderdeel Vereiste stappen bij het
instellen van deze handleiding.

3. Selecteer Gateways in het menu Instelling.

a) Selecteer het tabblad Socket.

b) Controleer of poort 9100 is ingeschakeld om te zorgen dat de printer
automatisch kan bepalen welke PDL (page description language) moet worden
gebruikt voor de verwerking van onbewerkte gegevensstromen (zoals verzonden
door de standaard TCP/IP-poort in Windows 2000).

c) Selecteer Poort 9100, klik er met de rechtermuisknop op en selecteer
Inschakelen.

d) Selecteer Poort 9100 nogmaals, klik met de rechtermuisknop en selecteer
Eigenschappen.
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e) Selecteer Niet-VPS voor gebruik bij PCL- en PostScript PDL's. Selecteer VPS
alleen voor gebruik bij mainframe-gegevensstromen, zoals LCDS.

OPMERKING

Als de Poort 9100-selecties niet beschikbaar zijn, selecteert u
Toepassingslicenties... in het menu Instelling en controleert u of de licentie
voor TCP/IP-socket aanwezig en ingeschakeld is. Volledige instructies vindt u
in de procedure Geïnstalleerde opties bekijken via Licentiebeheer, zoals
beschreven in het onderdeel Vereiste stappen bij het instellen van deze
handleiding.

4. Selecteer Toepassingslicenties in het menu Instelling.

a) Klik met de rechtermuisknop op de regel HTTP-gateway en selecteer
Eigenschappen.

b) Controleer of de keuzerondjes Activeren (onder licentie) en Inschakelen (onder
Toepassing) beide zijn geselecteerd.

c) Voor opdrachtverzending vanaf werkstations via de webinterface of NDS
Plus-software, moet de HTTP-gateway zijn ingeschakeld. Als de
HTTP-gatewaylicentie niet goed werkt of geheel afwezig is, moet u contact
opnemen met het Xerox Welcome Centre.

Communicatie-instellingen op het werkstation controleren

IPP (het protocol voor afdrukken via Internet) wordt door alle Windows 2000- en
XP-werkstations ondersteund; de onderstaande procedure is daarom hoofdzakelijk
op deze besturingssystemen afgestemd. Voor andere besturingssystemen op
werkstations kan de IPP-afdrukservice van de Microsoft-website worden gedownload.
Volg de instructies van Microsoft, of andere veilige bronnen op het Internet, op voor
installatie van IPP op andere besturingssystemen dan Windows 2000 en XP. De
procedures voor het oplossen van problemen op andere besturingssystemen zijn in
grote lijnen gelijk aan deze.

1. Open uw webbrowser en typ het TCP/IP-adres van de printer in het veld Adres of
Locatie. Druk op Enter.

• Als de homepage van de printer op het werkstation verschijnt, wil dit zeggen
dat er met de printer wordt gecommuniceerd. Voer de volgende stap uit.

• Is dit niet het geval, controleren of uw webbrowser geen proxyserver gebruikt
om verbinding met LAN-adressen te maken, en de procedure herhalen.

2. Controleer of het Internetprotocol (TCP/IP) op het Windows 2000- of
XP-werkstation is geïnstalleerd. Controleer of het Internet-protocol TCP/IP is
geladen.

• Op het bureaublad van Windows 2000 klikt u met de rechtermuisknop op het
pictogram Mijn netwerklocaties en selecteert u Eigenschappen. Klik met de
rechtermuisknop op het pictogram LAN-verbinding en selecteer Eigenschappen.

• Op het bureaublad van Windows XP klikt u achtereenvolgens op Start en  >
Configuratiescherm. Vervolgens dubbelklikt u op Netwerkverbindingen. Klik
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met de rechtermuisknop op het pictogram LAN-verbinding en selecteer
Eigenschappen.

a) Klik in dit geval met de muis op deze optie (de optie markeren) en klik op de
toets Eigenschappen om te controleren of dit werkstation een dynamische
of statische methode gebruikt voor het verkrijgen van een geldig TCP/IP-adres,
en dat de hostnaam van het werkstation via DNS wordt omgezet.

b) Als het TCP/IP-protocol niet is geladen, klikt u op de toets Installeren en
selecteert u Protocol als het type netwerkonderdeel dat u wilt installeren.

c) Klik op de toets Toevoegen en selecteer Internetprotocol (TCP/IP).
d) Zorg dat u de installatieschijf van uw besturingssysteem bij de hand heeft.

Klik op de toets Diskette en volg de overige instructies.

e) Als het protocol is geïnstalleerd, klikt u met de muis op de optie (u markeert
de optie) en klikt u op de toets Eigenschappen om de methode van
TCP/IP-adressering te controleren of in te stellen.

3. Voer een opdracht-prompt op het werkstation in en voer ping-tests uit om goede
pakkettransmissie naar de NIC op het werkstation, dan naar de gateway (indien
gebruikt) en dan naar de NIC van de printer, te controleren. Typ voor het uitvoeren
van de pingtests achter de opdrachtprompt: ping xxx.xxx.xxx.xxx en druk op Enter.

OPMERKING

Er moet een spatie staan tussen het woord ping en de eerste xxx. De eerste serie
xxx.xxx.xxx.xxx vertegenwoordigt het IP-adres van uw werkstation, de tweede
serie het IP-adres van de standaard-gateway, en de derde serie het IP-adres van
de printer. Indien ping mislukt, krijgt u een antwoord als: Reply from
xxx.xxx.xxx.xxx: bytes=32 time<10ms TTL=128. Indien u het bericht "Time Out"
of "0 bytes received" krijgt, is het apparaat waarmee u tracht te pingen verkeerd
geconfigureerd of werkt het niet goed.

4. Als de webbrowser en pingtests met succes verlopen maar u nog steeds niet op
de printer kunt afdrukken, moet u controleren of de driver voor het afdrukken
gebruikmaakt van een IPP-poort.

a) Selecteer op het Windows 2000-bureaublad Start > Instellingen > Printers
(op het XP-bureaublad Start > Printers en faxapparaten), klik met de
rechtermuisknop op het printerpictogram en selecteer Eigenschappen.

OPMERKING

Als het printerpictogram afwezig is, installeert u de driver opnieuw.

b) Selecteer het tabblad Poorten en controleer of het IP-adres van de gebruikte
IPP-poort overeenkomt met het IP-adres, of de volledige domeinnaam, van
de printer.

c) Als het IP-adres (of de volledige domeinnaam) niet overeenkomt, wordt naar
een ander apparaat in het netwerk afgedrukt. Selecteer de juiste poort uit de
weergegeven lijst of gebruik de toets Poort toevoegen om een nieuwe
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IPP-poort toe te voegen met een IP-adres (of domeinnaam) dat overeenkomt
met het adres van de printer.

OPMERKING

Een volledige domeinnaam bestaat uit de internethostnaam van de printer,
gevolgd door de internetdomeinnaam, gescheiden door punten.

5. Merk op, dat toegang tot de diensten van deze printer beperkt kunnen zijn door
host IP-adresreeksen. Met deze toepassing kan communicatie in bepaalde gevallen
lijken te mislukken. Raadpleeg de IP-filterinformatie via de koppeling van het
tabblad Algemeen van de procedure Beveiligingsprofielen selecteren en maken,
in het gedeelte Instellen - aanbevolen stappen van deze handleiding.

6. Voor goede afdrukresultaten moet u controleren of de printer is ingesteld voor
ondersteuning van de PDL (Page Description Language) die door uw driver wordt
gebruikt. Druk een testopdracht naar een bestand af om te controleren welke
PDL door de driver wordt gebruikt.

a) Open en bekijk de opdracht in een tekstbewerkingsprogramma, bijvoorbeeld
in Kladblok. Op de eerste regels van de weergegeven printeropdrachttaal wordt
de PDL getoond die door de driver wordt gebruikt.

b) Bepaal vervolgens welke PDL's (Page Description Languages) door de printer
worden ondersteund met gebruik van de procedure Geïnstalleerde opties
controleren met Licentiebeheer, in het gedeelte 'Vereiste stappen bij het
instellen' van deze handleiding.

OPMERKING

Om een goede werking van de printer te verzekeren, moet de PDL die wordt
gebruikt door uw driver overeenkomen met de PDL die door de printer wordt
ondersteund. Als de PDL's niet overeenkomen, moet u een driver installeren
die de in licentie gegeven PDL's van de printer ondersteunt, of een PDL-licentie
aanschaffen en installeren die overeenkomt met de uitvoer van de drivers op
uw werkstation.

Problemen oplossen - NetWare Bindery
Houd de volgende checklist aan om communicatieproblemen op uw netwerk op te
lossen. Voor het controleren van de instellingen op de printer, moet u zich aanmelden
als systeembeheerder en een toegangscode zoals administ (de
standaardfabrieksinstelling) gebruiken.

Fysieke media en netwerkinterfacekaarten (NIC's) controleren
1. Controleer of de printer is ingeschakeld.

2. Controleer of de juiste kabels voor communicatie via het netwerk worden gebruikt
voor de printer en het werkstation. Gebruik categorie 5 UTP patch (geen cross-over)
kabel voor 10 BaseT / 100 BaseTX communicatie.
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3. Controleer of de kabel van het werkstation en de printer goed op de
netwerkinterfacekaart zijn aangesloten. Controleer of het verbindingslampje
brandt (meestal een groene LED). Soms is er een tweede, oranje lampje op de
netwerkinterfacekaart, dat knippert om aan te geven dat er netwerkverkeer is.
Als geen van deze twee lampjes brandt, duidt dit op een probleem met de NIC,
een probleem met de netwerkverbinding, of een probleem met de kabel.

OPMERKING

De NIC van de printer bevindt zich achter een toegangspaneel aan de linkerkant
van de printer. Raadpleeg de onderwerpen Kabelverbinding en NIC-snelheid
instellen in het gedeelte Vereiste stappen bij het instellen van deze handleiding
voor informatie over de locatie. Dit paneel is ter beveiliging vergrendeld; als u
problemen heeft om toegang te krijgen tot de NIC, voert u de volgende stappen
uit.

4. Voer de volgende stappen uit om de functie van de netwerkkaart van de printer
via de software te controleren:

a) Meld u bij het systeem aan als systeembeheerder (met administ als
standaardtoegangscode).

b) Selecteer UNIX-terminalvenster in het menu Systeem.

c) Na de shell-prompt ($) typt u su (en drukt u op Enter). Vervolgens typt u de
(root)toegangscode voor superuser wanneer de prompt verschijnt (en drukt u
op Enter).

De standaardtoegangscode kan worden aangevraagd bij het Xerox Welcome
Centre.

d) Na de root-prompt (#) typt u ifconfig -a (met een spatie vóór -a) en drukt u op
Enter.
Als de netwerkkaart werkt, wordt dit weergegeven met UP en kunt u IP-adres
van de printer zien.

e) Typ exit achter de root-prompt (#) en druk op Enter.
f) Typ exit achter de shell-prompt ($) en druk op Enter.

Communicatie-instellingen op de printer controleren
1. Selecteer Gateways in het menu Instelling. Selecteer het tabblad NetWare.

OPMERKING

Als het tabblad NetWare niet actief is, selecteert u Toepassingslicenties in het
menu Instelling en controleert u of de Novell NetWare Gateway-licentie aanwezig
en ingeschakeld is. Instructies over het controleren van licenties kunt u vinden in
de procedure Geïnstalleerde opties controleren met Licentiebeheer in het gedeelte
'Vereiste stappen bij het instellen' van deze handleiding. Als de licentie niet
aanwezig is, neemt u contact op met het Xerox Welcome Centre.

2. Op het tabblad NetWare worden de NetWare-routes en bijbehorende
ondersteunde frametypen aangegeven. In de standaardinstelling wordt de
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detectie automatisch geconfigureerd, maar deze kan ook handmatig worden
gewijzigd.

a) Controleer of het weergegeven frametype en het Novell-netwerknummer
overeenkomen met uw netwerkinstellingen.

b) Als u de weergegeven informatie wilt wijzigen, klikt u op de toets Instelling,
selecteert u Handmatige configuratie en klikt u op OK.

c) Wanneer de waarschuwing verschijnt, klikt u op OK.

d) Selecteer de regel voor de instelling die u wilt wijzigen en klik erop met de
rechtermuisknop.

e) Selecteer Eigenschappen, Toevoegen of Verwijderen in het weergegeven
dialoogvenster, zodat u uw wijzigingen kunt aanbrengen.

3. Selecteer Gateways in het menu Instelling. Selecteer het tabblad Wachtrijserver.

OPMERKING

Controleer of het selectievakje NetWare inschakelen in de linkerbovenhoek van
het dialoogvenster Wachtrijserver is ingeschakeld. In dezelfde hoek wordt ook de
mode voor uw systeem weergegeven. Als de weergegeven mode niet met uw
systeem overeenkomt, klikt u op de toets Instelling, selecteert u de juiste mode
en klikt u op OK.

4. Het venster Wachtrijserver bevat twee tabellen voor de configuratie van de
printerverbinding met de NetWare-server. De bovenste tabel wordt gebruikt voor
het configureren van NDS-verbindingen, en de onderste tabel wordt gebruikt voor
het configureren van Bindery-verbindingen. Als de verbindingsconfiguratie naar
de server in de Bindery-tabel wordt weergegeven, kan er een goede communicatie
met de Novell-server tot worden gebracht.

5. Klik in de Bindery-tabel met de rechtermuisknop op een horizontale selectieregel
en selecteer Eigenschappen in het pop-upmenu om de verdere eigenschappen
van een bestaande verbindingsconfiguratie weer te geven.

OPMERKING

Voor een goede Bindery-verbinding moeten een bestandsservernaam,
printerservernaam en toegangscode, en een query-interval (interval voor
wachtrij-pollen) worden ingevoerd.

6. Als de verbindingsconfiguratie niet in de Bindery-tabel staat, moet u een nieuwe
verbindingsconfiguratie voor uw Novell-server instellen. .

a) Klik op de toets Nieuw rechtsonder in het venster en selecteer Nieuw in het
pop-upmenu.

b) Voer de instructies uit die in het gedeelte NOS-selectielijst van deze handleiding
worden vermeld, in de procedure NetWare (NDS en Bindery), onder het kopje
Wachtrijserver voor uw mode configureren.
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Communicatie-instellingen op het werkstation controleren
1. Controleer op werkstations met Windows 2000, 2003 en XP of het juiste protocol

en de juiste service zijn geïnstalleerd.

a) Controleer of het NW Link/IPX/SPX/NetBIOS compatibele transportprotocol
op uw werkstation is geïnstalleerd. Op het bureaublad van Windows 2000 klikt
u met de rechtermuisknop op Mijn netwerklocaties en selecteert u
Eigenschappen. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram LAN-verbinding
en selecteer Eigenschappen. Op het bureaublad van Windows XP klikt u
achtereenvolgens op Start en  > Configuratiescherm. Vervolgens dubbelklikt
u op Netwerkverbindingen. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram
LAN-verbinding en selecteer Eigenschappen.

b) Controleer of het protocol is geladen. Als het protocol niet is geladen, klikt u
op de toets Installeren en selecteert u Protocol als het type netwerkonderdeel
dat u wilt installeren.

c) Klik op de toets Toevoegen en selecteer NW
Link/IPX/SPX/NetBIOS-compatibel transportprotocol.

d) Zorg dat u de installatieschijf van uw besturingssysteem bij de hand heeft.
Klik op de toets Diskette en volg de overige instructies.

e) Controleer of de Clientservice voor NetWare op het werkstation is geïnstalleerd.
Op het bureaublad van Windows 2000 klikt u met de rechtermuisknop op het
pictogram Mijn netwerklocaties en selecteert u Eigenschappen. Klik met de
rechtermuisknop op het pictogram LAN-verbinding en selecteer Eigenschappen.
Op het bureaublad van Windows XP klikt u achtereenvolgens op Start en  >
Configuratiescherm. Vervolgens dubbelklikt u op Netwerkverbindingen. Klik
met de rechtermuisknop op het pictogram LAN-verbinding en selecteer
Eigenschappen.

f) Als de Clientservice voor NetWare niet is geladen, klikt u op de toets Installeren
en selecteert u Client als het type netwerkonderdeel dat u wilt installeren.

g) Klik op de toets Toevoegen en selecteer Clientservice voor NetWare.

h) Zorg dat u de installatieschijf van uw besturingssysteem bij de hand heeft.
Klik op de toets Diskette en volg de overige instructies.

2. Controleer voor alle werkstations of de driver de juiste netwerkpoort gebruikt om
af te drukken.

a) Selecteer op het Windows-bureaublad Start > Instellingen > Printers (op het
XP-bureaublad Start > Printers en faxapparaten), klik met de rechtermuisknop
op het printerpictogram en selecteer Eigenschappen.

OPMERKING

Als het printerpictogram afwezig is, installeert u de driver opnieuw.

b) Selecteer het tabblad Poorten (2000/2003/XP) en controleer of de
netwerkpoort waarnaar wordt afgedrukt, de naam van de primaire
(bestands)server en printerwachtrij bevat. Als de primaire (bestands)server
niet overeenkomt met de naam die in de Bindery-tabel van het venster
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Wachtrijserver op de printer staat, wordt naar de verkeerde server op het
netwerk afgedrukt. Selecteer in dit geval de juiste poort in de weergegeven
lijst of gebruik de toets Poort toevoegen om een nieuwe netwerkpoort te
maken.

c) Stuur vanuit het tabblad Algemeen een testpagina naar de printer om te
controleren of u kunt afdrukken.

3. Controleer voor alle werkstations of de PDL (Page Description Language) die door
uw driver wordt gebruikt, door de printer wordt ondersteund.

a) Druk een testopdracht naar een bestand af om te controleren welke PDL door
de driver wordt gebruikt. Open en bekijk de opdracht in een
tekstbewerkingsprogramma, bijvoorbeeld in Kladblok. Op de eerste regels van
de weergegeven printeropdrachttaal wordt de PDL getoond die door de driver
wordt gebruikt.

b) Bepaal vervolgens welke PDL's (Page Description Languages) door de printer
worden ondersteund met gebruik van de procedure Geïnstalleerde opties
controleren met Licentiebeheer, in het gedeelte 'Vereiste stappen bij het
instellen' van deze handleiding.

c) Om een goede werking van de printer te verzekeren, moet de PDL die wordt
gebruikt door uw driver overeenkomen met de PDL die door de printer wordt
ondersteund. Als de PDL's niet overeenkomen, moet u een driver installeren
die de in licentie gegeven PDL's van de printer ondersteunt, of een PDL-licentie
aanschaffen en installeren die overeenkomt met de uitvoer van de drivers op
uw werkstation.

Handelingen die op de primaire (bestands)server moeten
worden uitgevoerd

Voer de volgende extra handelingen voor het oplossen van problemen uit op de
primaire (bestands)server:

• Aanmelding van de printer controleren met PCONSOLE

• Als de printer niet is aangemeld, controleren of het apparaat bij een andere server
is aangemeld

• Controleren of er een configuratiebestand voor de printer bestaat

• Als het printerconfiguratiebestand aanwezig is en de juiste naam heeft, de
printerserver- en wachtrijnamen controleren

• Printerconfiguratiebestand bewerken

• Controleren of de printer nu in het netwerk is aangemeld

• Controleren of de printeraanmelding mislukt door een tekort aan beschikbare
Novell-licenties

• Als u denkt dat het probleem wordt veroorzaakt door de server
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Aanmelding van de printer controleren met PCONSOLE

1. Vanaf een werkstation met een netwerkverbinding, aanmelden (met
toegangsrechten van systeembeheerder) bij de primaire server.

OPMERKING

Voor het gebruik van PCONSOLE zoals hieronder wordt beschreven, hoeft u niet
te zijn aangemeld als systeembeheerder. Als u echter de printerconfiguratie op
de server wilt aanpassen of wijzigingen wilt maken, dient u wel over de
toegangsrechten van systeembeheerder te beschikken.

2. Controleren of er een station is, dat is gekoppeld aan het SYS volume. Dit is het
volume dat de directory's LOGIN en PUBLIC bevat.

3. Als u nog niet in de directory PUBLIC bent, typt u na de opdrachtprompt cd public

en drukt u op Enter om naar deze directory te gaan.

4. Typ pconsole na de prompt PUBLIC en druk op Enter.
5. De informatie bovenin het scherm PCONSOLE opvolgen om te controleren of u

met de juiste primaire bestandsserver bent verbonden. Bij verbinding met de
juiste server komt de naam van de server overeen met de bestandsservernaam
in de Bindery-tabel van het venster Wachtrijserver op de printer.

OPMERKING

Als u niet met de juiste server bent verbonden, bent u de aanmelding van de
printer op een verkeerde locatie aan het controleren.

6. Markeer Afdrukwachtrij-informatie in Beschikbare opties en druk op Enter.
De printerwachtrijen worden in een lijst weergegeven.

7. Selecteer de naam van de printerwachtrij van uw printer in de lijst en druk op
Enter.

8. Markeer de optie Huidig aangesloten servers onder Afdrukwachtrij-informatie en
druk op Enter.
Als er een printerserver wordt weergegeven, wil dit zeggen dat de printer goed in
het netwerk is aangemeld. Als er niets verschijnt, is de printer niet goed bij het
netwerk aangemeld. Controleer of de printer bij een andere server is aangemeld,
of start de printer opnieuw om te zien of het apparaat nu wel goed bij de
bestandsserver wordt aangemeld.

9. Sluit alle menu's en schermen af door herhaalde malen op de Escape-toets te
drukken totdat de prompt Pconsole afsluiten verschijnt. Selecteer Ja en druk op
Enter.

Als de printer niet is aangemeld, controleren of het apparaat bij een
andere server is aangemeld

1. Typ slist na de prompt PUBLIC en druk op Enter om uit te vinden hoeveel
bestandsservers het netwerk bevat.

2. Als u denkt dat het printerconfiguratiebestand (met de namen van de
printerwachtrij en printerserver) op een andere bestandsserver staat, aanmelden
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bij de betreffende server. Typ login (servernaam)\(uw aanmeldingsnaam) en druk
op Enter om u aan te melden bij een van de weergegeven servers.

OPMERKING

Voeg een spatie in tussen login en de servernaam.

3. Controleer de aanmelding van de printer met PCONSOLE, zoals eerder beschreven.

Controleren of er een configuratiebestand voor de printer bestaat

1. Nadat u bij de server bent aangemeld, op de bekende primaire bestandsserver
controleren of er een station is dat gekoppeld is aan het SYS-volume waarop de
directory's LOGIN en PUBLIC staan.

2. Het printerconfiguratiebestand moet zich op de primaire server bevinden en heeft
gewoonlijk de volgende directorystructuur: SYS/LOGIN/XEROX. Naar de directory
XEROX gaan (door cd (directory) te typen en op Enter te drukken), en controleren
of het printerconfiguratiebestand bestaat (door dir te typen).

Als er een printerconfiguratiebestand voor uw printer bestaat, ziet u een bestand
met een naam als x(plus de laatste 6 cijfers van het NIC (MAC)-adres van de printer).
Als dit bestand afwezig is, kan de printer niet met het Novell-netwerk communiceren
en dient u het bestand te maken. In de Novell-documentatie worden de stappen
beschreven die u moet volgen om dit type bestand te maken. Het onderstaande
gedeelte Printerconfiguratiebestand bewerken raadplegen om een bestaand bestand
te wijzigen.

Als het printerconfiguratiebestand aanwezig is en de juiste naam
heeft, de printerserver- en wachtrijnamen controleren

1. Ga naar de directory PUBLIC (als u niet reeds in die directory bent) door cd public

te typen, op Enter te drukken, pconsole te typen en nogmaals op Enter te drukken.

2. Selecteer Printerwachtrij-informatie in het scherm Beschikbare opties in
PCONSOLE.

3. De wachtrij voor uw printer opzoeken in de weergegeven lijst printerwachtrijen,
en de naam noteren (bijvoorbeeld RHINO2_Q).

4. Selecteer Printerserverinformatie in het scherm Beschikbare opties.

5. De server voor uw printer opzoeken in de weergegeven lijst printerservers, en de
naam noteren (bijvoorbeeld RHINO2_PS).

6. Sluit alle menu's en schermen af door herhaalde malen op de Escape-toets te
drukken totdat de prompt Pconsole afsluiten verschijnt. Selecteer Ja en druk op
Enter.

Printerconfiguratiebestand bewerken
Voor deze procedure zijn de toegangsrechten van systeembeheerder vereist.
1. Verander van directory (cd login, cd xerox) om de prompt LOGIN\XEROX weer te

geven, typ EDIT x (plus de laatste 6 cijfers van het NIC (MAC)-adres van de printer)
en druk op Enter.

2. Op uw scherm verschijnt een tekststring die lijkt op de volgende:
PQA1_312:FHINO2_Q:RHINO2_PS:Parallel::
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3. Het eerste item in dit bestand is de naam van de primaire server (in dit geval dus
PQA1_312), die overeen moet komen met de naam van de bestandsserver die in
de Bindery-tabel van het venster Wachtrijserver op de printer wordt weergegeven.
Het volgende item is de wachtrijnaam (FHINO2_Q), die overeen moet komen
met de wachtrij (RHINO2_Q) die in PCONSOLE werd weergegeven.

OPMERKING

In dit voorbeeld (FHINO2_Q) wordt een onjuist item weergegeven, om u een idee
te geven waar u op moet letten.

4. Het volgende item is de printerserver (RHINO2_PS), die overeen moet komen
(zoals in dit geval) met de printerserver die in PCONSOLE werd weergegeven.

5. Het laatste item :Parallel:: komt in alle correcte printerconfiguratiebestanden
voor. Let op de dubbele punt vóór en de twee dubbele punten achter "Parallel."
Als dit niet precies gelijk is, dient het bestand opnieuw te worden gemaakt.

6. RHINO2_Q op de plaats van FHINO2_Q typen om de onjuiste invoer voor de
printerwachtrij te corrigeren.

7. Selecteer Nieuw in het menu Bestand en druk op Enter.
8. Selecteer Ja als u wordt gevraagd of u het geladen bestand wilt opslaan en druk

op Enter.
9. Start de printer opnieuw nadat wijzigingen zijn aangebracht in het

printerconfiguratiebestand op de primaire (bestands)server (waarnaar de printer
verwijst wanneer deze in het netwerk wordt aangemeld), om de printer opnieuw
in het Novell-netwerk aan te melden. Wacht twee tot drie minuten totdat de
printer de aanmeldingsprocedure heeft voltooid.

Controleren of de printer nu in het netwerk is aangemeld

Met gebruik van USERLIST: typ na de prompt PUBLIC (cd public) userlist en druk op
ENTER. Als de printer goed bij het netwerk is aangemeld, verschijnt de
printerservernaam (bijvoorbeeld RHINO2_PS) met de tijd van aanmelding in de lijst.

OPMERKING
De printer meldt zich bij de server aan als een gebruiker. Zorg daarom dat het
maximum aantal Novell-gebruikerslicenties NIET wordt overschreden, aangezien de
printer zich dan niet kan aanmelden.

Met gebruik van PCONSOLE: de eerder beschreven procedure onder Aanmelding van
de printer controleren met PCONSOLE.

Controleren of de printeraanmelding mislukt door een tekort aan
beschikbare Novell-licenties

Terwijl monitor.nlm wordt uitgevoerd, typt u 'version' op de serverconsole om het
aantal geïnstalleerde licenties weer te geven. In Monitorscherm in het venster
Informatie voor server, wordt het totale aantal licenties weergegeven dat in gebruik
is.
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Als u denkt dat het probleem wordt veroorzaakt door de server

Als alle hierboven beschreven stappen voor het oplossen van problemen zijn
uitgevoerd maar de printer nog steeds niet goed bij het netwerk wordt aangemeld,
kan het zijn dat er een storing is op de server. In dit geval wordt u aanbevolen het
huidige printerconfiguratiebestand en alle bijbehorende server-items te verwijderen
en het printerconfiguratiebestand opnieuw op te stellen, en een printerserver (Wachtrij
maken, Afdrukserver maken, en printer definiëren) te installeren zoals beschreven in
de Novell-documentatie.

Problemen oplossen - NetWare NDS
Houd de volgende checklist aan om communicatieproblemen op uw netwerk op te
lossen. Voor het controleren van de instellingen op de printer, moet u zich aanmelden
als systeembeheerder en een toegangscode zoals administ (de
standaardfabrieksinstelling) gebruiken.

Fysieke media en netwerkinterfacekaarten (NIC's) controleren
1. Controleer of de printer is ingeschakeld.

2. Controleer of de juiste kabels voor communicatie via het netwerk worden gebruikt
voor de printer en het werkstation. Gebruik categorie 5 UTP patch (geen cross-over)
kabel voor 10 BaseT / 100 BaseTX communicatie.

3. Controleer of de kabel van het werkstation en de printer goed op de
netwerkinterfacekaart zijn aangesloten. Controleer of het verbindingslampje
brandt (meestal een groene LED). Soms is er een tweede, oranje lampje op de
netwerkinterfacekaart, dat knippert om aan te geven dat er netwerkverkeer is.
Als geen van deze twee lampjes brandt, duidt dit op een probleem met de NIC,
een probleem met de netwerkverbinding, of een probleem met de kabel.

OPMERKING

De NIC van de printer bevindt zich achter een toegangspaneel aan de linkerkant
van de printer. Raadpleeg de onderwerpen Kabelverbinding en NIC-snelheid
instellen in het gedeelte Vereiste stappen bij het instellen van deze handleiding
voor informatie over de locatie. Dit paneel is ter beveiliging vergrendeld; als u
problemen heeft om toegang te krijgen tot de NIC, voert u de volgende stappen
uit.

4. Voer de volgende stappen uit om de functie van de netwerkkaart van de printer
via de software te controleren:

a) Meld u bij het systeem aan als systeembeheerder (met administ als
standaardtoegangscode).

b) Selecteer UNIX-terminalvenster in het menu Systeem.

c) Na de shell-prompt ($) typt u su (en drukt u op Enter). Vervolgens typt u de
(root)toegangscode voor superuser wanneer de prompt verschijnt (en drukt u
op Enter).
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De standaardtoegangscode kan worden aangevraagd bij het Xerox Welcome
Centre.

d) Na de root-prompt (#) typt u ifconfig -a (met een spatie vóór -a) en drukt u op
Enter.
Als de netwerkkaart werkt, wordt dit weergegeven met UP en kunt u IP-adres
van de printer zien.

e) Typ exit achter de root-prompt (#) en druk op Enter.
f) Typ exit achter de shell-prompt ($) en druk op Enter.

Communicatie-instellingen op de printer controleren
1. Selecteer Gateways in het menu Instelling. Selecteer het tabblad NetWare.

OPMERKING

Als het tabblad NetWare niet actief is, selecteert u Toepassingslicenties in het
menu Instelling en controleert u of de Novell NetWare Gateway-licentie aanwezig
en ingeschakeld is. Instructies over het controleren van licenties kunt u vinden in
de procedure Geïnstalleerde opties controleren met Licentiebeheer in het gedeelte
'Vereiste stappen bij het instellen' van deze handleiding. Als de licentie niet
aanwezig is, neemt u contact op met het Xerox Welcome Centre.

2. Op het tabblad NetWare worden de NetWare-routes en bijbehorende
ondersteunde frametypen aangegeven. In de standaardinstelling wordt de
detectie automatisch geconfigureerd, maar deze kan ook handmatig worden
gewijzigd.

a) Controleer of het weergegeven frametype en het Novell-netwerknummer
overeenkomen met uw netwerkinstellingen.

b) Als u de weergegeven informatie wilt wijzigen, klikt u op de toets Instelling,
selecteert u Handmatige configuratie en klikt u op OK.

c) Wanneer de waarschuwing verschijnt, klikt u op OK.

d) Selecteer de regel voor de instelling die u wilt wijzigen en klik erop met de
rechtermuisknop.

e) Selecteer Eigenschappen, Toevoegen of Verwijderen in het weergegeven
dialoogvenster, zodat u uw wijzigingen kunt aanbrengen.

3. Selecteer Gateways in het menu Instelling. Selecteer het tabblad Wachtrijserver.

OPMERKING

Controleer of het selectievakje NetWare inschakelen in de linkerbovenhoek van
het dialoogvenster Wachtrijserver is ingeschakeld. In dezelfde hoek wordt ook de
mode voor uw systeem weergegeven. Als de weergegeven mode niet met uw
systeem overeenkomt, klikt u op de toets Instelling, selecteert u de juiste mode
en klikt u op OK.

4. Het venster Wachtrijserver bevat twee tabellen voor de configuratie van de
printerverbinding met de NetWare-server. De bovenste tabel wordt gebruikt voor
het configureren van NDS-verbindingen, terwijl de onderste tabel wordt gebruikt
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voor het configureren van Bindery-verbindingen. De verbindingsconfiguratie naar
de server moet in de NDS-tabel worden weergegeven om een goede communicatie
met de Novell-server tot stand te brengen.

5. Klik In de NDS-tabel met de rechtermuisknop op een horizontale selectieregel en
selecteer Eigenschappen in het pop-upmenu om de verdere eigenschappen van
een bestaande verbindingsconfiguratie weer te geven.

OPMERKING

Voor goede NDS-verbinding dienen een bestandsservernaam, printerservernaam
en toegangscode, en een query-interval (interval voor wachtrij-pollen) te zijn
ingevoerd.

6. Als de verbindingsconfiguratie afwezig is in de NDS-tabel, een nieuwe
verbindingsconfiguratie voor uw Novell-server instellen.

a) Klik op de toets Nieuw rechtsonder in het venster en selecteer Nieuw in het
pop-upmenu.

b) Voer de instructies uit die in het gedeelte NOS-selectielijst van deze handleiding
worden vermeld, in de procedure NetWare (NDS en Bindery), onder het kopje
Wachtrijserver voor uw mode configureren.

Communicatie-instellingen op het werkstation controleren
1. Controleer op werkstations met Windows 2000, 2003 en XP of het juiste protocol

en de juiste service zijn geïnstalleerd.

a) Controleer of het NW Link/IPX/SPX/NetBIOS compatibele transportprotocol
op uw werkstation is geïnstalleerd. Op het bureaublad van Windows 2000 klikt
u met de rechtermuisknop op Mijn netwerklocaties en selecteert u
Eigenschappen. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram LAN-verbinding
en selecteer Eigenschappen. Op het bureaublad van Windows XP klikt u
achtereenvolgens op Start en  > Configuratiescherm. Vervolgens dubbelklikt
u op Netwerkverbindingen. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram
LAN-verbinding en selecteer Eigenschappen.

b) Controleer of het protocol is geladen. Als het protocol niet is geladen, klikt u
op de toets Installeren en selecteert u Protocol als het type netwerkonderdeel
dat u wilt installeren.

c) Klik op de toets Toevoegen en selecteer NW
Link/IPX/SPX/NetBIOS-compatibel transportprotocol.

d) Zorg dat u de installatieschijf van uw besturingssysteem bij de hand heeft.
Klik op de toets Diskette en volg de overige instructies.

e) Controleer of de Clientservice voor NetWare op het werkstation is geïnstalleerd.
Op het bureaublad van Windows 2000 klikt u met de rechtermuisknop op het
pictogram Mijn netwerklocaties en selecteert u Eigenschappen. Klik met de
rechtermuisknop op het pictogram LAN-verbinding en selecteer Eigenschappen.
Op het bureaublad van Windows XP klikt u achtereenvolgens op Start en  >
Configuratiescherm. Vervolgens dubbelklikt u op Netwerkverbindingen. Klik
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met de rechtermuisknop op het pictogram LAN-verbinding en selecteer
Eigenschappen.

f) Als de Clientservice voor NetWare niet is geladen, klikt u op de toets Installeren
en selecteert u Client als het type netwerkonderdeel dat u wilt installeren.

g) Klik op de toets Toevoegen en selecteer Clientservice voor NetWare.

h) Zorg dat u de installatieschijf van uw besturingssysteem bij de hand heeft.
Klik op de toets Diskette en volg de overige instructies.

2. Controleer voor alle werkstations of de driver de juiste netwerkpoort gebruikt om
af te drukken.

a) Selecteer op het Windows-bureaublad Start > Instellingen > Printers (op het
XP-bureaublad Start > Printers en faxapparaten), klik met de rechtermuisknop
op het printerpictogram en selecteer Eigenschappen.

OPMERKING

Als het printerpictogram afwezig is, installeert u de driver opnieuw.

b) Selecteer het tabblad Poorten (2000/2003/XP) en controleer of de
netwerkpoort waarnaar wordt afgedrukt, de naam van de primaire
(bestands)server en printerwachtrij bevat. Als de primaire (bestands)server
niet overeenkomt met de naam die in de Bindery-tabel van het venster
Wachtrijserver op de printer staat, wordt naar de verkeerde server op het
netwerk afgedrukt. Selecteer in dit geval de juiste poort in de weergegeven
lijst of gebruik de toets Poort toevoegen om een nieuwe netwerkpoort te
maken.

c) Stuur vanuit het tabblad Algemeen een testpagina naar de printer om te
controleren of u kunt afdrukken.

3. Controleer voor alle werkstations of de PDL (Page Description Language) die door
uw driver wordt gebruikt, door de printer wordt ondersteund.

a) Druk een testopdracht naar een bestand af om te controleren welke PDL door
de driver wordt gebruikt. Open en bekijk de opdracht in een
tekstbewerkingsprogramma, bijvoorbeeld in Kladblok. Op de eerste regels van
de weergegeven printeropdrachttaal wordt de PDL getoond die door de driver
wordt gebruikt.

b) Bepaal vervolgens welke PDL's (Page Description Languages) door de printer
worden ondersteund met gebruik van de procedure Geïnstalleerde opties
controleren met Licentiebeheer, in het gedeelte 'Vereiste stappen bij het
instellen' van deze handleiding.

c) Om een goede werking van de printer te verzekeren, moet de PDL die wordt
gebruikt door uw driver overeenkomen met de PDL die door de printer wordt
ondersteund. Als de PDL's niet overeenkomen, moet u een driver installeren
die de in licentie gegeven PDL's van de printer ondersteunt, of een PDL-licentie
aanschaffen en installeren die overeenkomt met de uitvoer van de drivers op
uw werkstation.
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Voer de volgende handelingen uit op de server

Voer de volgende extra handelingen voor het oplossen van problemen uit op de
server.

• Aanmelding van de printer controleren met PCONSOLE

• Aanmelding van de printer controleren met NLIST USER

• Controleren of de printeraanmelding mislukt door een tekort aan beschikbare
Novell-licenties

• Als u denkt dat het probleem wordt veroorzaakt door de server

Aanmelding van de printer controleren met PCONSOLE

1. Meld u aan in de Novell-server als systeembeheerder op een werkstation met
Novell-services (zoals IntranetWare Client voor Windows NT of Novell Client 32).

2. Controleer de context op het scherm en zorg dat deze gelijk is aan de context van
de bestandsserver die is gebruikt voor het instellen van de printerserver en de
printerwachtrij.

OPMERKING

Wijzig indien nodig de context door cx te typen en de juiste contextnaam,
gescheiden door een spatie, in te voeren en op Enter te drukken.

3. Typ na de stationsprompt (als uw zoekpad is ingesteld voor de directory PUBLIC)
pconsole en druk op Enter, of eerst cd public en druk dan op Enter.

4. Selecteer in het scherm Beschikbare opties in PCONSOLE Afdrukwachtrijen en
druk op Enter.

5. Selecteer de printerwachtrij in het venster Afdrukwachtrijen en druk op Enter.
6. Blader in het venster Afdrukwachtrij-informatie naar Aangesloten printerservers

en druk op Enter.
7. Als de printer goed bij de server is aangemeld, dient de naam van de printerserver

van de printer te worden weergegeven in het venster Print Servers Currently
Servicing Print Queues. Als niets wordt weergegeven, is de printer niet goed
aangemeld en dient u de instructies voor het instellen van een printerserver,
printerwachtrij, en printer met gebruik van NWADMIN of PCONSOLE te volgen,
zoals beschreven in uw Novell-documentatie. Als u tijdens het uitvoeren van deze
instructies erachter komt dat de naam van de printerserver onjuist is, de naam
corrigeren, de nieuwe instelling opslaan, de printer uit- en weer inschakelen en
controleren of de printer nu wel goed bij het netwerk wordt aangemeld.

8. Druk op de Escape-toets om PCONSOLE af te sluiten.

Aanmelding van de printer controleren met NLIST USER

Typ na de prompt PUBLIC (cd public) nlist en druk op Enter. Als de printer goed bij
het netwerk is aangemeld, verschijnt de printerservernaam met de tijd van
aanmelding in de lijst.
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OPMERKING
NLIST kan misleidend zijn als het scherm niet regelmatig wordt vernieuwd, of als de
printer gedurende lange tijd aan heeft gestaan. Het kan echter als richtlijn worden
gebruikt door de printer uit te schakelen en weer in te schakelen, om de tijd van
aanmelding te zien die getoond wordt in de bijgewerkte NLIST. In dit geval weet u
dat de printer bij het netwerk wordt aangemeld.

Controleren of de printeraanmelding mislukt door een tekort aan
beschikbare Novell-licenties

Terwijl monitor.nlm wordt uitgevoerd, typt u 'version' op de serverconsole om het
aantal geïnstalleerde licenties weer te geven. In NetWare 4.x Console Monitor in het
venster Algemene informatie, wordt het totale aantal licenties weergegeven dat in
gebruik is.

Als u denkt dat het probleem wordt veroorzaakt door de server

Als alle hierboven beschreven stappen voor het oplossen van problemen zijn
uitgevoerd maar de printer nog steeds niet goed bij het netwerk wordt aangemeld,
kan het zijn dat er een storing is op de server. In dit geval wordt u aanbevolen de
huidige printerserver, printerwachtrij, en printerobjecten te verwijderen en deze
opnieuw aan te maken in de betreffende context (NDS-structuur) met gebruik van
NetWare Administrator, NetAdmin, of PCONSOLE.

Problemen oplossen - AppleTalk
Houd de volgende checklist aan om communicatieproblemen op uw netwerk op te
lossen. Voor het controleren van de instellingen op de printer, moet u zich aanmelden
als systeembeheerder en een toegangscode zoals administ (de
standaardfabrieksinstelling) gebruiken.

Fysieke media en netwerkinterfacekaarten (NIC's) controleren
1. Controleer of de printer is ingeschakeld.

2. Controleer of de juiste kabels voor communicatie via het netwerk worden gebruikt
voor de printer en het werkstation. Gebruik categorie 5 UTP patch (geen cross-over)
kabel voor 10 BaseT / 100 BaseTX communicatie.

3. Controleer of de kabel van het werkstation en de printer goed op de
netwerkinterfacekaart zijn aangesloten. Controleer of het verbindingslampje
brandt (meestal een groene LED). Soms is er een tweede, oranje lampje op de
netwerkinterfacekaart, dat knippert om aan te geven dat er netwerkverkeer is.
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Als geen van deze twee lampjes brandt, duidt dit op een probleem met de NIC,
een probleem met de netwerkverbinding, of een probleem met de kabel.

OPMERKING

De NIC van de printer bevindt zich achter een toegangspaneel aan de linkerkant
van de printer. Raadpleeg de onderwerpen Kabelverbinding en NIC-snelheid
instellen in het gedeelte Vereiste stappen bij het instellen van deze handleiding
voor informatie over de locatie. Dit paneel is ter beveiliging vergrendeld; als u
problemen heeft om toegang te krijgen tot de NIC, voert u de volgende stappen
uit.

4. Voer de volgende stappen uit om de functie van de netwerkkaart van de printer
via de software te controleren:

a) Meld u bij het systeem aan als systeembeheerder (met administ als
standaardtoegangscode).

b) Selecteer UNIX-terminalvenster in het menu Systeem.

c) Na de shell-prompt ($) typt u su (en drukt u op Enter). Vervolgens typt u de
(root)toegangscode voor superuser wanneer de prompt verschijnt (en drukt u
op Enter).

De standaardtoegangscode kan worden aangevraagd bij het Xerox Welcome
Centre.

d) Na de root-prompt (#) typt u ifconfig -a (met een spatie vóór -a) en drukt u op
Enter.
Als de netwerkkaart werkt, wordt dit weergegeven met UP en kunt u IP-adres
van de printer zien.

e) Typ exit achter de root-prompt (#) en druk op Enter.
f) Typ exit achter de shell-prompt ($) en druk op Enter.

Communicatie-instellingen op de printer controleren
1. Selecteer Gateways in het menu Instelling.

a) Het tabblad AppleTalk selecteren. Controleren of het fasetype voor uw netwerk
goed is ingesteld.

Het fasetype is standaard ingesteld op 2. Dit geeft een netwerk aan met meerdere
zones van 256 werkstations per zone. Door op de keuzepijl te klikken kan de
instelling Fase 1 worden geselecteerd, een oudere fase met een limiet van 256
werkstations op een enkel netwerk.

OPMERKING

Als de AppleTalk-opties niet beschikbaar zijn, selecteert u Toepassingslicenties in
het menu Instelling en controleert u of er een AppleTalk-licentie aanwezig is en
dat deze is ingeschakeld. Volledige instructies vindt u in de procedure
Geïnstalleerde opties bekijken via Licentiebeheer, zoals beschreven in het onderdeel
Vereiste stappen bij het instellen van deze handleiding.
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2. Controleer ook op het tabblad AppleTalk of de zonenaam standaard is ingesteld
op een asterisk (*). Deze instelling zorgt ervoor dat de printer door de
dichtstbijzijnde router aan een zone wordt toegewezen.

3. Controleer ook de AppleTalk-printernaam, de naam die op Macintosh OS 9.x
werkstations is geselecteerd in Kiezer, of in de Printerlijst op Macintosh OS
X-werkstations.

Bij systemen waarop het productiviteitspakket is ingeschakeld, is deze naam
hetzelfde als de naam van de enkele interne wachtrij van de printer (ofwel XRX
gevolgd door het MAC-adres, of de IP-hostnaam gevolgd door de letters VP). Bij
systemen waarop het productiviteitspakket is ingeschakeld, met meerdere,
mogelijk interne wachtrijen, gebruikt u Wachtrijbeheer om de wachtrijnaam
(AppleTalk-printernaam) te bekijken of te wijzigen. Raadpleeg voor verdere
instructies de procedure Wachtrijbeheer gebruiken in het gedeelte
'NOS-selectielijst' in deze handleiding.

4. Selecteer Toepassingslicenties in het menu Instelling.

a) De horizontale selectieregel zoeken, die de aanwezigheid van een
PostScript-licentie aangeeft. Voor ondersteuning van afdrukken met AppleTalk
is de PDL (page description language) PostScript vereist.

b) Als u geen PostScript-selectieregel op uw scherm ziet, contact opnemen met
het Xerox Welcome Centre.

c) Als er wel een PostScript-selectieregel aanwezig is, klik u met de
rechtermuisknop op de regel en selecteert u Eigenschappen.

d) Controleer of de keuzerondjes Activeren (onder licentie) en Inschakelen (onder
toepassing) beide zijn geselecteerd.

e) In een licentiestringvak wordt een lange tekenstring weergegeven (letters en
nummers), waarmee een geldige PostScript-licentie wordt aangegeven.

Op het Macintosh-werkstation

Controleren of de printer op Macintosh OS 9.x werkstations wordt weergegeven in
Kiezer, of in de Printerlijst op Macintosh OS X werkstations. Zo niet, de driver- en
PPD-bestanden installeren, zoals beschreven in de procedure Afdrukken met AppleTalk
in het gedeelte 'Printerdrivers installeren' van deze handleiding.

OPMERKING
OS X werkstations kunnen via TCP/IP (LPR) communiceren met de printer. Als er
problemen met deze afdrukmethode optreden, voert u de stappen uit die zijn
beschreven in Communicatie-instellingen op de printer controleren in 'Problemen
oplossen - TCP/IP', in dit gedeelte van deze handleiding.

Xerox Nuvera Handleiding voor de systeembeheerder8-26

Tips voor het oplossen van problemen



Auto-Repair Boot (reparatieprocedure
waarbij automatisch opnieuw wordt
gestart) uitvoeren (File System Check,
FSCK, controle van bestandssysteem)
Wanneer er een automatische reparatieprocedure of een bestandssysteemcontrole
moet worden uitgevoerd

• Als het systeem onverwachts of onjuist is afgesloten.
• Als tijdens het starten het volgende bericht verschijnt: Ctrl -d typen om door te

gaan met normale opstartprocedure of root-toegangscode invoeren voor
systeemonderhoud.

• Als de software ongewoon gedrag vertoont.

Automatische reparatieprocedure of een
bestandssysteemcontrole uitvoeren
1. Schakel het systeem uit.

2. Schakel het systeem in. Na een paar seconden verschijnt er een blauw GNU
GRUB-scherm waarop meerdere menuselecties worden aangegeven.

3. Gebruik de pijltoetsen om Auto-repair boot te selecteren. U moet de pijltoetsen
binnen 10 seconden verplaatsen; anders probeert het systeem op de normale
manier opnieuw te starten: FreeFlow Print Server (standaard).
Auto-Repair boot wordt in ongeveer twee minuten verwerkt. Er worden vijf fases
uitgevoerd en het systeem wordt opnieuw gestart.

4. Als er problemen blijven optreden, voert u deze stappen nogmaals uit. Als er nog
steeds problemen optreden, neemt u voor hulp contact op met het Xerox Welcome
Centre.

Systeemblokkering herstellen
(gebruikersinterface reageert niet)
De volgende stappen zijn bedoeld om een systeem dat niet meer reageert te
herstellen.

Als de cursor nog kan worden verplaatst
1. Afsluiten selecteren in het menu Systeem om te proberen het systeem af te sluiten.

Met Afsluiten worden huidige afdruk- of scanopdrachten op de juiste wijze
afgesloten voordat het hele systeem wordt afgesloten, en dit is daarom de beste
methode.
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2. Als het systeem eenmaal is afgesloten, moet u het systeem weer starten door de
AAN/UIT-schakelaar in de stand AAN (aangegeven met I) te zetten. Deze
schakelaar bevindt zich rechtsvoor op de printer (rechts van de systeemmonitor).

Afsluiten vanuit een terminalvenster
1. Aanmelden op het systeem als systeembeheerder.

2. Selecteer UNIX-terminalvenster in het menu Systeem.

• Als de cursor niet over het scherm kan worden verplaatst, probeert u de Alt-toets
ingedrukt te houden en op de toets S te drukken.

• Als het menu Systeem wordt geopend, houdt u de Alt-toets nogmaals ingedrukt
en druk u op de toets U.

3. Na de shell-prompt ($) typt u su (en drukt u op Enter). Vervolgens typt u de
(root)toegangscode* voor superuser wanneer de prompt verschijnt (en drukt u
op Enter).

OPMERKING

De standaardtoegangscode kan worden aangevraagd bij het Xerox Welcome
Centre.

4. Als de aanmelding werkt, verschijnt er een #-prompt op uw scherm.

5. Typ sync;sync;poweroff en druk op Enter.

OPMERKING

Als u een typefout maakt, houdt u de Ctrl-toets ingedrukt en drukt u op de toets
U.

6. Als het systeem eenmaal is afgesloten, moet u het systeem weer starten door de
AAN/UIT-schakelaar in de stand AAN (aangegeven met I) te zetten. Deze
schakelaar bevindt zich rechtsvoor op de printer (rechts van de systeemmonitor).

Als het menu Systeem niet kan worden geopend

Het systeem als volgt proberen af te sluiten met de AAN/UIT-toets:

1. Druk kort op de stand UIT (aangegeven met O) op de AAN/UIT-schakelaar; deze
bevindt zich rechtsvoor op de printer (rechts van de systeemmonitor).

2. Wanneer de prompt verschijnt, selecteert u Uitschakelen in het weergegeven
menu.

3. Wacht tot in het statusvenster het bericht verdwijnt dat het systeem wordt
uitgeschakeld.

4. Als het systeem eenmaal is afgesloten, moet u het systeem weer starten door de
AAN/UIT-schakelaar in de stand AAN (aangegeven met I) te zetten. Deze
schakelaar bevindt zich rechtsvoor op de printer (rechts van de systeemmonitor).
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Als de cursor niet over het scherm kan worden verplaatst

OPMERKING
Dit is de procedure voor een zogenaamde 'harde stop', die alleen gebruikt mag
worden als de andere uitschakelmethodes niet werken. Als deze harde stop-procedure
is gebruikt, moet FSCK wellicht worden uitgevoerd, zoals beschreven in het
bovenstaande gedeelte.

1. Probeer eerst de Alt-toets ingedrukt te houden en op de toets S te drukken.

a) Als het menu Systeem wordt geopend, houdt u de Alt-toets nogmaals ingedrukt
en drukt u op de toets S (voor Uitschakelen).

b) Druk op Enter wanneer het bevestigingsbericht verschijnt.

2. Als de toetscombinatie Alt + S niet werkt, houdt u de toets Stop links op het
toetsenbord ingedrukt en drukt u op de toets A.

3. Voer na de ok-prompt sync en druk op Enter.

OPMERKING

Als u een typefout maakt, houdt u de Ctrl-toets ingedrukt en drukt u op de toets
U.

4. Als het scherm verandert in een blanco scherm, op de AAN/UIT-schakelaar van
het systeem drukken, die zich rechtsvoor op de printer bevindt (rechts van de
systeemmonitor). De AAN-stand (aangegeven met I) circa 4 seconden ingedrukt
houden.

5. Als het systeem eenmaal is afgesloten, moet u het systeem weer starten door de
AAN/UIT-schakelaar in de stand AAN (aangegeven met I) te zetten. Deze
schakelaar bevindt zich rechtsvoor op de printer (rechts van de systeemmonitor).
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