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Definisjoner av merknader
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land.
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Firefox er et registrert varemerke for Mozilla Foundation.
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VIKTIG
Windows® XP i dette dokumentet representerer Windows® XP Professional, Windows® XP Professional 
x64 Edition og Windows® XP Home Edition.

Windows® Server 2003 i dette dokumentet representerer Windows® Server 2003 og 
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informasjon om støtte til Windows® Server 2003 Professional x64 Edition.

Windows Vista® i dette dokumentet står for alle utgaver av Windows Vista®.
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Brother-numre

VIKTIG

Hvis du trenger teknisk støtte eller brukerstøtte, må du ringe det landet der du kjøpte maskinen. Samtalene 
må foretas innenlands.
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Servicesentre (Canada)
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Brother International Corporation

100 Somerset Corporate Boulevard
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I Canada Brother International Corporation (Canada), Ltd.

- Marketing Dept.
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H9B 3H6
Canada

I Brasil Brother International Corporation do Brasil Ltda.
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I Europa European Product & Service Support
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Internett-adresse

Brothers globale nettsted: http://www.brother.com/

For vanlige spørsmål, produktstøtte og oppdatering av drivere og verktøy: http://www.brother.com/

Bestille tilbehør og utstyr 

I USA: 1-877-552-MALL (1-877-552-6255)
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Oversikt 1

Brother-maskinen kan deles på et 10/100 MB-kablet Ethernet-nettverk ved hjelp av den interne 
nettverksutskriftsserveren. Utskriftsserveren støtter ulike funksjoner og tilkoblingsmetoder avhengig av 
hvilket operativsystemet du kjører på et nettverk som støtter TCP/IP. Disse funksjonene omfatter utskrift, 
skanning, sending og mottak av PC-FAX, fjernoppsett og statusovervåkning. Det følgende diagrammet viser 
hvilke nettverksegenskaper og -tilkoblinger som støttes av hvert enkelt operativsystem.

1 BRAdmin Professional og Web BRAdmin er tilgjengelige og kan lastes ned fra http://solutions.brother.com/.
2 Tilgjengelig for MFC-9440CN og MFC-9450CDN.

Hvis du skal bruke Brother-maskinen i et nettverk, må du først konfigurere utskriftsserveren og sette opp 
datamaskinene du bruker.

Innledning 1

Operativsystemer Windows® 2000

Windows® XP 
Windows® XP 
Professional x64 Edition
Windows Vista®

Windows Server® 2003

Windows Server® 2003 
x64 Edition

Mac OS® X 10.2.4 eller 
senere

10/100BASE-TX-kablet 
Ethernet (TCP/IP) r r r

Utskrift r r r
BRAdmin Light r r r

BRAdmin Professional 1 r r
Web BRAdmin r r
Internett-basert styring
(nettleser) r r r

Internett-utskrift (IPP) r r
Skanning r r

PC Fax-sending 2 r r

PC Fax-mottak 2 r
Fjernoppsett r r
Statusovervåkning r r
Veiviser for driverdistribusjon r r

http://solutions.brother.com/


Innledning

2

1
Nettverksfunksjoner 1

Brother-maskinen har følgende grunnleggende nettverksfunksjoner:

Nettverksutskrift 1

Utskriftsserveren gir utskriftstjenester til Windows® 2000/XP, Windows Vista® og Windows Server® 2003 
som støtter TCP/IP-protokollene og Macintosh®  (Mac OS® X 10.2.4 eller høyere) som støtter TCP/IP-
protokoller.

Nettverksskanning 1

Du kan skanne dokumenter over nettverket til din datamaskin (se Nettverksskanning i programvarehåndboken).

PC Fax over nettverket (kun MFC-9440CN og MFC-9450CDN) 1

Du kan sende en PC-fil som PC Fax over nettverket ditt (se Brother PC-FAX-programvare for Windows® og 
Sende en faks for Macintosh® i programvarehåndboken for en fullstendig beskrivelse). Windows®-brukere 
kan også motta PC Fax (se PC-FAX-mottak i programvarehåndboken).

Styringsverktøy 1

BRAdmin Light 1

BRAdmin Light er et verktøy for første installasjon av Brother-nettverkstilkoblede enheter. Verktøyet kan også 
søke etter Brother-produkter på ditt nettverk, se statusen og konfigurere grunnleggende 
nettverksinnstillinger, som IP-adresse, fra en datamaskin Windows®-systemer som kjører Mac OS® X 10.2.4 
eller høyere. Hvis du vil du installere BRAdmin Light på Windows®, kan du se i Hurtigstartguiden som følger 
med maskinen. For Macintosh® blir BRAdmin Light installert automatisk når du installerer skriverdriveren. 
Hvis du allerede har installert skriverdriveren, trenger du ikke installere den igjen.

Hvis du vil ha mer informasjon om BRAdmin Light, kan du gå til http://solutions.brother.com/

BRAdmin Professional (for Windows®) 1

BRAdmin Professional er utformet for mer avansert administrering av nettverkstilkoblede Brother-enheter. 
Dette verktøyet kan også søke etter Brother-produkter på ditt nettverk, se statusen og konfigurer 
nettverksinnstillinger fra en datamaskin med Windows®-system. BRAdmin Professional har flere funksjoner 
enn BRAdmin Light.

Hvis du vil ha mer informasjon og nedlasting, kan du gå til http://solutions.brother.com/.

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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1
Web BRAdmin (for Windows®) 1

Web BRAdmin er utformet for å administrere nettverkstilkoblede Brother-enheter på din LAN og WAN. Dette 
verktøyet kan også søke etter Brother-produkter på ditt nettverk, se statusen og konfigurer grunnleggende 
nettverksinnstillinger. I motsetning til BRAdmin Professional, som er laget kun for Windows®, kan alle 
klientdatamaskiner få tilgang til Web BRAdmin-serverprogrammet med en nettleser som støtter JRE (Java 
Runtime Environment). Ved å installere serverprogrammet Web BRAdmin på en datamaskin som kjører IIS 1, kan 
administratorer med nettlesere koble til Web BRAdmin-serveren som igjen kommuniserer med selve enheten.

Hvis du vil ha mer informasjon og nedlasting, kan du gå til http://solutions.brother.com/.
1 Internet Information Server 4.0 eller Internet Information Service 5.0/5.1/6.0/7.0

Fjernoppsett (bare for MFC-9440CN og MFC-9450CDN) 1

Programvaren for fjernoppsett gjør det mulig for deg å konfigurere innstillinger fra Windows® eller Macintosh® 
(Mac OS® X 10.2.4 eller høyere). (Se Fjernoppsett for Windows® i brukerhåndboken for programvaren.)

Internett-basert styring (nettleser) 1

Internett-basert styring gjør det mulig for deg å overvåke statusen eller endre noen av 
konfigurasjonsinnstillingene for Brother-skriveren.

Merk
Vi anbefaler Microsoft Internet Explorer 6.0® (eller høyere) eller Firefox® 1.0 (eller høyere) for Windows® 
og Safari™ 1.0 for Macintosh®. Påse også at JavaScript og informasjonskapsler alltid er aktivert i alle 
nettlesere du bruker. Vi anbefaler at du oppgraderer til Safari™ 1.2 eller høyere for å aktivere JavaScript. 
Hvis du bruker en annen nettleser må du kontrollere at den er kompatibel med HTTP 1.0 og HTTP 1.1.

 

http://solutions.brother.com/
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1
Typer nettverkstilkobling 1

Eksempel på nettverkstilkobling 1

Generelt finnes det to typer nettverkstilkoblinger. Node-til-node-miljø og et nettverksdelt miljø.

Node-til-node-utskrift ved hjelp av TCP/IP 1

I et node-til-node-miljø vil hver datamaskin sende og motta data direkte til og fra hver enhet. Det er ingen 
sentrale servere som kontrollerer filtilgang eller skriverdeling.
 

1 Ruter
2 Nettverksskriver (din maskin)

I et mindre nettverk med to eller tre datamaskiner anbefaler vi metoden med node-til-node-utskrift siden 
den er enklere å konfigurere enn metoden med nettverksdelt utskrift som beskrives på følgende side. Se 
Nettverksdelt utskrift på side 5.

Hver datamaskin må bruke TCP/IP-protokollen.

Brother-maskinen må ha en egnet, konfigurert IP-adresse.

Hvis du bruker en ruter, må gatewayadressene konfigureres til datamaskinene og Brother-maskinen.

Brother-maskinen kan også kommunisere med Macintosh® (TCP/IP-kompatible operativsystemer).

TCP/IPTCP/IP

Windows RWindowsR Windows R

1

2
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1
Nettverksdelt utskrift 1

I et nettverksdelt miljø vil hver datamaskin sende data via en sentralt kontrollert datamaskin. Denne typen 
datamaskiner kalles ofte en "server" eller "utskriftsserver". De har som oppgave å kontrollere utskrift av alle 
utskriftsjobber.
 

1 Klientdatamaskin
2 Også kjent som "server" eller "utskriftsserver"
3 TCP/IP eller USB (hvis tilgjengelig)
4 Skriver (din maskin)

I et større nettverk anbefaler vi et miljø med nettverksdelt utskrift.

"Serveren" eller "utskriftsserveren" må bruke TCP/IP-utskriftsprotokoll.

På Brother-maskinen må IP-adressen være riktig konfigurert hvis ikke maskinen er tilkoblet via USB-
grensesnittet på serveren.
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1
Protokoller 1

TCP/IP-protokoller og funksjoner 1

Protokoller er de standardiserte regelsettene for overføring av data i et nettverk. Protokoller gjør at brukerne 
har tilgang til nettverkstilkoblede ressurser.

Utskriftsserveren som brukes på dette Brother-produktet, støtter TCP/IP-protokollen (Transmission Control 
Protocol / Internet Protocol).

TCP/IP er det mest populære protokollsettet som brukes til kommunikasjon, så som Internett og e-post. 
Denne protokollen kan brukes i nesten alle operativsystemer, som Windows®, Macintosh® og Linux.

Følgende TCP/IP-protokoller er tilgjengelige på dette Brother-produktet.

Merk
• Du kan konfigurerere protokollinnstillinger ved å bruke HTTP (nettleseren). Se Bruke Internett-basert 

styring (nettleseren) til å endre utskrifts-/skanneinnstillingene på side 14.

• For protokollene til sikkerhetsfunksjonene, se Sikkerhetsprotokoller på side 47.
 

DHCP/BOOTP/RARP 1

Ved å bruke DHCP/BOOTP/RARP-protokoller kan IP-adressen konfigureres automatisk.

Merk
Hvis du vil bruke DHCP/BOOTP/RARP-protokollene, kontakt din nettverksadministrator.

 

APIPA 1

Hvis du ikke tilordner en IP-adresse manuelt (med kontrollpanelet på maskinen eller BRAdmin-
programvaren) eller automatisk (med en DHCP-/BOOTP-/RARP-server), vil APIPA-protokollen (Automatic 
Private IP Addressing) automatisk tilordne en IP-adresse i området 169.254.1.0 til 169.254.254.255.

DNS-klient 1

Brother-utskriftsserveren støtter DNS-klientfunksjonen (Domain Name System). Denne funksjonen lar 
utskriftsserveren kommunisere med andre enheter ved å bruke DNS-navnet.

LPR/LPD 1

De mest brukte skriverprotokollene på TCP/IP-nettverk.

SMTP-klient 1

En SMTP-klient (Simple Mail Transfer Protocol) brukes til å sende e-post via Internett eller et intranett.

Port9100 1

En annen mye brukt skriverprotokoll på TCP/IP-nettverk.
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1
IPP 1

Med Internet Printing Protocol (IPP, versjon 1.0) kan du skrive ut dokumenter direkte til alle skrivere som er 
tilgjengelige via Internett.

mDNS 1

Med mDNS kan Brother-utskriftsserveren automatisk konfigurere seg selv for å fungere i et Mac OS® X-
system for enkel nettverkskonfigurasjon. (Mac OS® X 10.2.4 eller senere)

TELNET 1

Brother-utskriftsserveren støtter TELNET-server for kommandolinjekonfigurasjon.

SNMP 1

SNMP (Simple Network Management Protocol) brukes til å administrere nettverksenheter, inkludert 
datamaskiner, rutere og nettverksklare maskiner fra Brother i et TCP/IP-nettverk.

Webserver (HTTP) 1

Brother-utskriftsserveren er utstyrt med en innebygd Internett-server som gjør det mulig for deg å overvåke 
statusen eller endre noen av konfigurasjonsinnstillingene.

Merk
Vi anbefaler Microsoft Internet Explorer 6.0® (eller høyere) eller Firefox® 1.0 (eller høyere) for Windows® 
og Safari™ 1.0 for Macintosh®. Påse også at JavaScript og informasjonskapsler alltid er aktivert i alle 
nettlesere du bruker. Vi anbefaler at du oppgraderer til Safari™ 1.2 eller høyere for å aktivere JavaScript. 
Hvis du bruker en annen nettleser må du kontrollere at den er kompatibel med HTTP 1.0 og HTTP 1.1.

 

FTP 1

File Transfer Protocol (FTP) gjør det mulig for Brother-maskinen å skanne svart/hvit- eller fargedokumenter 
direkte til en FTP-server plassert lokalt på nettverket ditt eller på Internett.

IPv6 1

Denne maskinen er kompatibel med nestegenerasjons internettprotokoll, IPv6. Hvis du ønsker mer 
informasjon om IPv6-protokollen, gå til http://solutions.brother.com/.

http://solutions.brother.com/
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Oversikt 2

Før du kan bruke Brother-maskinen på nettverket, må du installere Brother-programvaren og også 
konfigurere de passende TCP/IP-nettverksinnstillingene på selve maskinen. For å gjøre dette anbefaler vi at 
du bruker det automatiske installasjonsprogrammet på CD-ROM-en fra Brother. Denne vil veilede deg 
gjennom installasjon av programvare og nettverk.

Hvis du ikke vil bruke det automatiske installasjonsprogrammet, eller du ikke forstår noen av uttrykkene som 
dette programmet bruker, se dette kapittelet for ytterligere informasjon.

Merk
Hvis du ikke vil eller kan bruke det automatiske installasjonsprogrammet eller noen av Brothers 
programvareverktøy, kan du også bruke maskinens kontrollpanel til å endre nettverksinnstillingene. For 
mer informasjon, se Oppsett av kontrollpanel på side 16.

 

IP-adresser, nettverksmasker og gatewayer
Hvis du skal bruke maskinen i et nettverkstilkoblet TCP/IP-miljø, må du konfigurere dennes IP-adresse og 
nettverksmaske. IP-adressen du tilordner utskriftsserveren, må være på det samme logiske nettverket som 
vertsdatamaskinene. Dersom den ikke er det, må du konfigurere nettverksmasken og gatewayadressen.

IP-adresse 2

En IP-adresse er en serie med numre som identifiserer hver enhet som er koblet opp til et nettverk. En IP-
adresse består av fire numre, atskilt med punktum. Hvert nummer ligger mellom 0 og 255.

Eksempel: I et lite nettverk endrer man vanligvis det siste nummeret.

192.168.1.1, 192.168.1.2, 192.168.1.3

Konfigurere din nettverksskriver 2
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Hvordan IP-adressen tilordnes til utskriftsserveren din: 2

Hvis du har en DHCP-/BOOT-/RARP-server på nettverket (vanligvis på et UNIX®/Linux eller Windows® 2000 
/ XP-, Windows Vista®- eller Windows Server® 2003-nettverk), vil utskriftsserveren automatisk hente IP-
adressen fra DHCP-serveren og registrere navnet på utskriftsserveren hos en hvilken som helst dynamisk 
navnetjeneste som er kompatibel med RFC 1001 og 1002.

Merk
På mindre nettverk kan DHCP-serveren være ruteren.

 

Hvis du vil vite mer om DHCP, BOOTP og RARP, se Bruke DHCP til å konfigurere IP-adressen på side 80, 
Bruke BOOTP til å konfigurere IP-adressen på side 81 og Bruke RARP til å konfigurere IP-
adressen på side 82.

Hvis du ikke har en DHCP-/BOOTP-/RARP-server, vil APIPA-protokollen (Automatic Private IP Addressing) 
automatisk tilordne en IP-adresse i området 169.254.1.0 til 169.254.254.255. Hvis du vil vite mer om APIPA, 
se Bruke APIPA til å konfigurere IP-adressen på side 82.

Dersom APIPA-protokollen er deaktivert, er IP-adresse for en Brother-utskriftsserver 192.0.0.192. Det er 
imidlertid lett å endre denne IP-adressen slik at den samsvarer med nettverkets IP-adresse. Hvis du vil vite 
mer om hvordan du endrer IP-adressen, se Angi IP-adressen og nettverksmasken på side 10.

Nettverksmaske 2

Nettverksmasker begrenser nettverkskommunikasjonen.

Eksempel: Datamaskin 1 kan kommunisere med datamaskin 2

• Datamaskin 1

IP-adresse: 192.168.1.2

Nettverksmaske: 255.255.255.0

• Datamaskin 2

IP-adresse: 192.168.1.3

Nettverksmaske: 255.255.255.0

Merk
0 indikerer at det ikke er noen begrensning for kommunikasjon i denne delen av adressen.

 

I eksempelet ovenfor, kan vi kommunisere med alt som har en IP-adresse som begynner med 192.168.1.X.

Gateway (og ruter) 2

En gateway er et nettverkspunkt som fungerer som en inngang til et annet nettverk og overfører data via 
nettverket til et eksakt mål. Ruteren vet hvor den skal sende data som kommer til gatewayen. Hvis et mål 
ligger på et eksternt nettverk, overfører ruteren dataene til det eksterne nettverket. Hvis nettverket ditt 
kommuniserer med andre nettverk, kan det være nødvendig å konfigurere gateway-IP-adressen. Hvis du ikke 
vet hva gateway-IP-adressen er, kontakt administratoren for nettverket.
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Angi IP-adressen og nettverksmasken 2

Bruke BRAdmin Light til å konfigurere maskinen din for nettverksskriveren 2

BRAdmin Light 2

BRAdmin Light er et verktøy for første installasjon av Brother-nettverkstilkoblede enheter. Det kan også søke 
etter Brother-produkter i et TCP-IP-nettverk, se statusen og konfigurer grunnleggende nettverksinnstillinger, 
som IP-adresse. BRAdmin Light er tilgjengelig for datamaskiner med Windows® 2000/XP, Windows Vista®, 
Windows Server® 2003  og Mac OS® X 10.2.4 eller høyere.

Slik konfigurerer du maskinen med BRAdmin Light 2

Merk
• Bruk BRAdmin Light som finnes på CD-ROM-en som fulgte med ditt Brother-produkt. Du kan også laste 

ned den nyeste versjonen av Brother BRAdmin Light fra http://solutions.brother.com/.

• Hvis du trenger mer avansert skriveradministrasjon, bruk den nyeste Brother BRAdmin Professional-
versjonen som er tilgjengelig for nedlasting fra http://solutions.brother.com/. Dette er bare tilgjengelig for 
Windows®-brukere.

• Dersom du bruker et personlig brannmurprogram (f.eks. Windows Firewall), må du deaktivere den. Når du 
er sikker på at du kan skrive ut, kan du aktivere brannmuren igjen.

• Nodenavn: Nodenavn vises i gjeldende BRAdmin Light-vindu. Standardnodenavnet for nettverkskortet i 
skriveren er "BRNxxxxxx" ("xxxxxx" er de seks siste sifrene i Ethernet-adressen).

• Standardpassordet for Brothers utskriftsservere er access.
 

a Start BRAdmin Light.

For Windows® 2000/XP-, Windows Vista®- og Windows Server® 2003-brukere

Klikk på Start / Alle programmer 1 / Brother / BRAdmin Light / BRAdmin Light.
1 Programmer for Windows® 2000-brukere

For brukere av Mac OS® X 10.2.4 eller høyere

Dobbeltklikk på Macintosh HD (Startup Disk) / Bibliotek / Printers / Brother / Utilities / 
BRAdmin Light.jar-filen.

b BRAdmin Light søker automatisk etter nye enheter.

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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c Dobbeltklikk på den ukonfigurerte enheten.

Merk
• Hvis utskriftsserveren tilbakestilles til fabrikkinnstillingene uten at man bruker en DHCP-/BOOTP-/RARP-

server, vil enheten vises som Unconfigured i skjermbildet for BRAdmin Light.

• Du finner nodenavnet og Ethernet-adressen ved å skrive ut nettverkskonfigurasjonslisten. Se Skrive ut 
nettverkskonfigurasjonsliste på side 24 for informasjon om hvordan du skriver ut 
nettverkskonfigurasjonslisten på din utskriftsserver.

 

d Velg STATIC fra Boot Method. Angi IP-adresse, nettverksmaske og gateway (hvis det trengs) for 
utskriftsserveren.

e Klikk på OK.

f Når du har konfigurert IP-adressen riktig, vises Brothers utskriftsserver i listen over enheter.

Windows® Macintosh®

  

Windows® Macintosh®
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Bruke kontrollpanelet til å konfigurere maskinen din for et nettverk 2

Du kan konfigurere maskinen din for et nettverk ved å bruke kontrollpanelets LAN-meny. Se Oppsett av 
kontrollpanel på side 16.

Bruke andre metoder for å konfigurere maskinen din for et nettverk 2

Du kan konfigurere maskinen for et nettverk ved å bruke andre metoder. Se Andre metoder for å angi IP-
adressen (for avanserte brukere og administratorer) på side 80.
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Endre utskriftsserverens innstillinger 2

Bruke BRAdmin Light til å endre utskriftsserverens innstillinger 2

a Start BRAdmin Light.

For Windows® 2000/XP-, Windows Vista®- og Windows Server® 2003-brukere

Klikk på Start / Alle programmer 1/ Brother / BRAdmin Light / BRAdmin Light.
1 Programmer for Windows® 2000-brukere

For brukere av Mac OS® X 10.2.4 eller høyere

Dobbeltklikk på Macintosh HD (Startup Disk) / Bibliotek / Printers / Brother / Utilities / 
BRAdmin Light.jar-filen.

b Velg skriverserveren som du vil endre innstillingene på.

c Velg Nettverkskonfigurasjon / Network Configuration på Control/Kontroll-menyen.

d Skriv inn et passord. Standardpassord er "access".

e Nå kan du endre utskriftsserverens innstillinger.

Merk
Hvis du trenger å endre mer avanserte innstillinger, bruk den nyeste Brother BRAdmin Professional-
versjonen som er tilgjengelig for nedlasting fra http://solutions.brother.com/.

 

Bruke kontrollpanelet til å endre utskriftserverens innstillinger 2

Du kan konfigurere og endre utskriftserverens innstillinger ved å bruke kontrollpanelets LAN-meny. Se 
Oppsett av kontrollpanel på side 16.

http://solutions.brother.com/
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Bruke Internett-basert styring (nettleseren) til å endre utskrifts-/skanneinnstillingene2

En standard nettleser kan brukes til å endre utskriftsserverinnstillingene ved hjelp av HTTP (Hyper Text 
Transfer Protocol).

Merk
• Vi anbefaler Microsoft Internet Explorer 6.0® (eller høyere) eller Firefox® 1.0 (eller høyere) for Windows® 

og Safari™ 1.0 for Macintosh®. Påse også at JavaScript og informasjonskapsler alltid er aktivert i alle 
nettlesere du bruker. Vi anbefaler at du oppgraderer til Safari™ 1.2 eller høyere for å aktivere JavaScript. 
Hvis du bruker en annen nettleser må du kontrollere at den er kompatibel med HTTP 1.0 og HTTP 1.1.

• For å bruke en nettleser, må du vite IP-adressen til utskriftsserveren.
 

a Skriv inn "http://skriverens IP-adresse/" i nettleseren din. (der "skriverens IP-adresse" er skriverens IP-
adresse eller nodenavn)

Eksempel:

http://192.168.1.2/ (hvis skriverens IP-adresse er 192.168.1.2.)

http://BRN123456/ (hvis skriverens nodenavn er BRN123456.)

Merk
Hvis du har redigert hosts-filen på datamaskinen eller bruker Domain Name System (DNS), kan du 
også angi DNS-navnet til utskriftsserveren. Siden utskriftsserveren støtter TCP/IP- og NetBIOS-navn, 
kan du også skrive inn NetBIOS-navnet på utskriftsserveren. NetBIOS-navnet vises på 
nettverkskonfigurasjonslisten for skriveren. For informasjon om hvordan du skriver ut 
nettverkskonfigurasjonsliste, se Skrive ut nettverkskonfigurasjonsliste på side 24. NetBIOS-navnet 
som tilordnes, er de første 15 tegnene i nodenavnet, og som standard vises det som "BRNxxxxxx", 
der "xxxxxx" er de seks siste sifrene i Ethernet-adressen.
 

b Klikk på Network Configuration.

c Skriv inn et brukernavn og et passord. Standard brukernavn er "admin" og standard passord er 
"access".

d Klikk på OK.

e Nå kan du endre utskriftsserverens innstillinger. Hvis du vil konfigurere protokollinnstillingene, velg 
Konfigurer protokoll.

Merk
Hvis du endrer protokollinnstillingene, start skriveren igjen etter å ha klikket Send for å aktivere 
konfigureringen.
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Bruke fjernoppsett til å endre utskriftsserverens innstillinger
(for Windows® og Mac OS® X 10.2.4 eller senere) 
(kun MFC-9440CN og MFC-9450CDN) 2

Fjernoppsett for Windows®
2

Fjernoppsett-programvaren gjør det mulig for deg å konfigurere nettverksinnstillinger fra et Windows®-
program. Når du har tilgang til dette programmet, vil innstillingene på maskinen din bli lastet ned automatisk 
til datamaskinen din og vises på skjermen til datamaskinen din. Hvis du endrer innstillingene kan du laste 
dem opp direkte til maskinen.

a Klikk på Start, velg Alle programmer 1, Brother, MFC-XXXX og så Fjernoppsett.
1 Programmer for Windows® 2000-brukere

b Skriv inn et passord. Standardpassord er "access".

c Klikk på TCP/IP.

d Nå kan du endre utskriftsserverens innstillinger.

Fjernoppsett for Macintosh®
2

Fjernoppsett-programvaren gjør det mulig for deg å konfigurere MFC-innstillinger fra et Macintosh®-program. 
Når du har tilgang til dette programmet, vil innstillingene på maskinen din bli lastet ned automatisk til din 
Macintosh® og vises på skjermen til din Macintosh®. Hvis du endrer innstillingene kan du laste dem opp 
direkte til maskinen.

a Dobbeltklikk på ikonet Macintosh HD på skrivebordet, Bibliotek, Skrivere, Brother og så Utilities.

b Dobbeltklikk på ikonet Fjernoppsett.

c Skriv inn et passord. Standardpassord er "access".

d Klikk på TCP/IP.

e Nå kan du endre utskriftsserverens innstillinger.
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LAN-meny 3

Før du bruker ditt Brother-produkt i et nettverksmiljø må du konfigurere de korrekte TCP/IP-innstillingene. For 
mer informasjon, se Konfigurere din nettverksskriver på side 8.

I dette kapittelet vil du lære hvordan du konfigurerer nettverksinnstillingene ved hjelp av kontrollpanelet som 
finnes foran på maskinen.

Du bruker valgene på LAN-menyen på kontrollpanelet til å sette opp Brother-maskinen for din 
nettverkskonfigurasjon. Trykk på Menu, trykk deretter på a eller b for å velge LAN. Gå til menyvalget du vil 
konfigurere. Se Funksjonstabell og standard fabrikkinnstillinger på side 89.

Merk at maskinen er utstyrt med BRAdmin Light-programvare og Fjernoppsett-programmet for Windows® og 
Macintosh®, som også kan brukes til å konfigurere mange av nettverkets sider. Se Endre utskriftsserverens 
innstillinger på side 13.

TCP/IP 3

Denne menyen har ti valg: BOOT method, IP adresse, Subnet mask, Gateway, Nodenavn, 
WINS config, WINS server, DNS server, APIPA og IPv6.

BOOT method 3

Dette valget brukes til å kontrollere hvordan maskinen henter IP-adressen til seg selv. Standardinnstillingen 
er Auto.

Merk
• Hvis du ikke vil konfigurere utskriftsserveren via DHCP, BOOTP eller RARP, må du angi at BOOT method 

skal være Statisk, slik at utskriftsserveren har den statiske IP-adressen. Dermed unngår du at 
utskriftsserveren prøver å hente en IP-adresse fra et av disse systemene. Hvis du vil endre Boot method, 
bruk LAN-menyen på maskinens kontrollpanel, BRAdmin Professional-verktøy, fjernoppsett eller 
nettbasert administrasjon (nettleser).

• Du kan ikke endre BOOT method ved hjelp av BRAdmin Light som finnes på CD-ROM-en som fulgte med 
ditt Brother-produkt. Bruk den nyeste BRAdmin Professional-versjonen, som er tilgjengelig og kan lastes 
ned fra http://solutions.brother.com/. Dette er bare tilgjengelig for Windows®-brukere.

 

a Trykk på Menu.

b Trykk på a eller b for å velge LAN.
Trykk på OK.

c Trykk på a eller b for å velge TCP/IP.
Trykk på OK.

d Trykk på a eller b for å velge BOOT method.
Trykk på OK.

Oppsett av kontrollpanel 3

http://solutions.brother.com/
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e Trykk på a eller b for å velge Auto, Statisk, RARP, BOOTP eller DHCP.
Trykk på OK.

Hvis du velger Auto, RARP, BOOTP eller DHCP, gå til f.

Hvis du velger Statisk, gå til g.

f Angi hvor mange ganger maskinen prøver å hente IP-adresse. Vi anbefaler du angir 3 eller mer.
Trykk på OK.

g Trykk på Stop/Exit.

Automodus 3

I denne modusen søker maskinen etter en DHCP-server på nettverket. Hvis den finner en som er konfigurert 
til å tildele en IP-adresse til maskinen, brukes IP-adressen fra DHCP-serveren. Hvis ingen DHCP-server er 
tilgjengelig, søker maskinen etter en BOOTP-server. Hvis en BOOTP-server er tilgjengelig og riktig 
konfigurert, henter maskinen IP-adressen fra BOOTP-serveren. Hvis en BOOTP-server ikke er tilgjengelig, 
vil maskinen skanne etter en RARP-server. Hvis en RARP-server heller ikke svarer, skannes IP-adressen 
gjennom APIPA-alternativet, se Bruke APIPA til å konfigurere IP-adressen på side 82. Etter at du har slått på 
maskinen, kan det ta noen minutter for den å søke på nettverket etter en server.

Statisk-modus 3

I denne modusen må du tilordne IP-adressen til maskinen manuelt. Når du har angitt IP-adressen, er den låst 
til den tilordnede adressen.

RARP-modus 3

Du kan konfigurere IP-adressen til Brother-utskriftsserveren ved å bruke RARP-tjenesten på 
vertsdatamaskinen. Hvis du vil vite mer om RARP, se Bruke RARP til å konfigurere IP-adressen på side 82. 

BOOTP-modus 3

Du kan bruke BOOTP til konfigurering i stedet for RARP. Fordelen med BOOTP er at du kan konfigurere 
nettverksmasken og gatewayen. Hvis du vil vite mer om BOOTP, se Bruke BOOTP til å konfigurere IP-
adressen på side 81. 

DHCP-modus 3

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) gjør det mulig å tildele IP-adresser automatisk. Hvis du har en 
DHCP-server på nettverket (vanligvis på et UNIX®-, Windows® 2000/XP- eller Windows Vista®-nettverk), får 
utskriftsserveren IP-adressen automatisk fra DHCP-serveren, og navnet på utskriftsserveren registreres hos 
en hvilken som helst dynamisk navnetjeneste som er kompatibel med RFC 1001 og 1002.
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IP-adresse 3

I dette feltet vises den gjeldende IP-adressen til maskinen. Hvis du har valgt statisk under BOOT method, 
angir du IP-adressen du vil tilordne maskinen (spør nettverksadministratoren om hvilken IP-adresse som skal 
brukes). Hvis du har valgt en annen metode enn statisk, prøver maskinen å bestemme IP-adressen ved å 
bruke DHCP- eller BOOTP-protokollen. Din maskins standard IP-adresse er trolig ikke kompatibel med IP-
adresseplanen for ditt nettverk. Vi anbefaler at du kontakter nettverksadministratoren, og ber om en IP-
adresse for nettverket som enheten skal tilkobles.

a Trykk på Menu.

b Trykk på a eller b for å velge LAN.
Trykk på OK.

c Trykk på a eller b for å velge TCP/IP.
Trykk på OK.

d Trykk på a eller b for å velge IP adresse.
Trykk på OK.

e Trykk på 1 for å velge Endring.

f Angi IP-adressen.
Trykk på OK.

g Trykk på Stop/Exit.

Nettverksmaske 3

I dette feltet vises nettverksmasken (subnet mask) som brukes av maskinen. Hvis du ikke bruker DHCP eller 
BOOTP til å hente nettverksmasken, angir du ønsket nettverksmaske. Spør nettverksadministratoren om 
hvilken nettverksmaske som skal brukes.

a Trykk på Menu.

b Trykk på a eller b for å velge LAN.
Trykk på OK.

c Trykk på a eller b for å velge TCP/IP.
Trykk på OK.

d Trykk på a eller b for å velge Subnet mask.
Trykk på OK.

e Trykk på 1 for å velge Endring.

f Angi adressen for nettverksmasken.
Trykk på OK.

g Trykk på Stop/Exit.
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Gateway 3

I dette feltet vises gatewayadressen eller ruteradressen som brukes av maskinen. Hvis du ikke bruker DHCP 
eller BOOTP til å hente gatewayadressen eller ruteradressen, angir du adressen du vil tilordne. Hvis du ikke 
har en gateway eller ruter, lar du dette feltet være tomt. Kontakt nettverksadministratoren hvis du er usikker.

a Trykk på Menu.

b Trykk på a eller b for å velge LAN.
Trykk på OK.

c Trykk på a eller b for å velge TCP/IP.
Trykk på OK.

d Trykk på a eller b for å velge Gateway.
Trykk på OK.

e Trykk på 1 for å velge Endring.

f Angi gatewayadressen.
Trykk på OK.

g Trykk på Stop/Exit.

Nodenavn 3

Du kan registrere maskinnavnet på nettverket. Dette navnet kalles ofte for et NetBIOS-navn. Det er dette 
navnet som registreres av WINS-serveren på nettverket. Brother anbefaler navnet BRNxxxxxx (der xxxxxx 
er de seks siste sifrene i Ethernet-adressen) (opptil 15 tegn).

a Trykk på Menu.

b Trykk på a eller b for å velge LAN.
Trykk på OK.

c Trykk på a eller b for å velge TCP/IP.
Trykk på OK.

d Trykk på a eller b for å velge Nodenavn.
Trykk på OK.

e Trykk på 1 for å velge Endring.

f Skriv inn nodenavnet.
Trykk på OK.

g Trykk på Stop/Exit.
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WINS config 3

Dette valget brukes til å kontrollere hvordan maskinen henter IP-adressen til WINS-serveren.

a Trykk på Menu.

b Trykk på a eller b for å velge LAN.
Trykk på OK.

c Trykk på a eller b for å velge TCP/IP.
Trykk på OK.

d Trykk på a eller b for å velge WINS config.
Trykk på OK.

e Trykk på a eller b for å velge Auto eller Statisk.
Trykk på OK.

f Trykk på Stop/Exit.

Auto 3

Bruker automatisk en DHCP-forespørsel til å bestemme IP-adressene til de primære og sekundære WINS-
servererne. Du må angi Auto under BOOT method for at denne funksjonen skal fungere.

Statisk 3

Bruker en angitt IP-adresse for de primære og sekundære WINS-serverne.

WINS server 3

a Trykk på Menu.

b Trykk på a eller b for å velge LAN.
Trykk på OK.

c Trykk på a eller b for å velge TCP/IP.
Trykk på OK.

d Trykk på a eller b for å velge WINS server.
Trykk på OK.

e Trykk på a eller b for å velge Primær eller Sekundær.
Trykk på OK.

f Trykk på 1 for å velge Endring.

g Skriv inn WINS-serveradressen.
Trykk på OK.

h Trykk på Stop/Exit.
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IP-adresse for primær WINS-server 3

I dette feltet angis IP-adressen for den primære WINS-serveren (Windows® Internet Name Service). Hvis det 
er angitt en annen verdi enn null, kontaktes denne serveren av maskinen for å registrere navnet i WINS.

IP-adresse for sekundær WINS-server 3

I dette feltet angis IP-adressen for den sekundære WINS-serveren. Den brukes som en sikkerhetskopi for 
den primære WINS-serveradressen. Hvis den primære serveren ikke er tilgjengelig, kan maskinen likevel 
registreres på en sekundær server. Hvis det er angitt en annen verdi enn null, kontaktes denne serveren av 
maskinen for å registrere navnet i WINS. Hvis du har en primær WINS-server, men ingen sekundær WINS-
server, lar du dette feltet være tomt.

DNS server 3

a Trykk på Menu.

b Trykk på a eller b for å velge LAN.
Trykk på OK.

c Trykk på a eller b for å velge TCP/IP.
Trykk på OK.

d Trykk på a eller b for å velge DNS server.
Trykk på OK.

e Trykk på a eller b for å velge Primær eller Sekundær.
Trykk på OK.

f Trykk på 1 for å velge Endring.

g Skriv inn DNS-serveradressen.
Trykk på OK.

h Trykk på Stop/Exit.

IP-adresse for primær DNS-server 3

I dette feltet angis IP-adressen for den primære DNS-serveren (Domain Name System).

IP-adresse for sekundær DNS-server 3

I dette feltet angis IP-adressen for den sekundære DNS-serveren. Den brukes som en sikkerhetskopi for den 
primære DNS-serveradressen. Hvis den primære serveren ikke er tilgjengelig, kontakter maskinen den 
sekundære DNS-serveren. Hvis du har en primær DNS-server, men ingen sekundær DNS-server, lar du 
dette feltet være tomt.
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APIPA 3

Når denne er satt til På, vil utskriftsserveren tildele en lenkelokal IP-adresse i området (fra 169.254.1.0 til 
169.254.254.255) når utskriftsserveren ikke kan hente en IP-adresse ved hjelp av den BOOT-metoden som 
du har satt opp (se BOOT method på side 16). Når denne er satt til Av, vil IP-adressen ikke endres når 
utskriftsserveren ikke kan hente en IP-adresse ved hjelp av den BOOT method du har satt opp.

a Trykk på Menu.

b Trykk på a eller b for å velge LAN.
Trykk på OK.

c Trykk på a eller b for å velge TCP/IP.
Trykk på OK.

d Trykk på a eller b for å velge APIPA.
Trykk på OK.

e Trykk på a eller b for å velge På eller Av.
Trykk på OK.

f Trykk på Stop/Exit.

IPv6 3

Denne maskinen er kompatibel med nestegenerasjons internettprotokoll, IPv6. Hvis du vil bruke IPv6-
protokollen, velg På. Standardinnstillingen for IPv6 er Av. Hvis du ønsker mer informasjon om IPv6-
protokollen, gå til http://solutions.brother.com/.

a Trykk på Menu.

b Trykk på a eller b for å velge LAN.
Trykk på OK.

c Trykk på a eller b for å velge TCP/IP.
Trykk på OK.

d Trykk på a eller b for å velge IPv6.
Trykk på OK.

e Trykk på a eller b for å velge På eller Av.
Trykk på OK.

f Trykk på Stop/Exit.

http://solutions.brother.com/
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Ethernet 3

Modus for Ethernet-kobling. AUTO gjør at utskriftsserveren fungerer i 100BASE-TX, hel- eller 
halvdupleksmodus, eller i 10Base-T, full- eller halvdupleksmodus via automatisk forhandling.
100BASE-TX-heldupleks (100B-FD) eller -halvdupleks (100B-HD) og 10BASE-T-heldupleks (10B-FD) eller 
-halvdupleks (10B-HD) låser koblingsmodus for utskriftsserveren. Denne endringen er gyldig etter at 
utskriftsserveren har blitt tilbakestilt (standardinnstillingen er Auto).

Merk
Hvis du ikke angir denne verdien riktig, kan det hende at du ikke kan kommunisere med utskriftsserveren.

 

a Trykk på Menu.

b Trykk på a eller b for å velge LAN.
Trykk på OK.

c Trykk på a eller b for å velge Ethernet.
Trykk på OK.

d Trykk påa eller b for å velge Auto, 100B-FD, 100B-HD, 10B-FD eller 10B-HD.
Trykk på OK.

e Trykk på Stop/Exit.

Skann til FTP 3

Du kan velge standard fargefiltype for Skann til FTP-funksjonen.

a Trykk på Menu.

b Trykk på a eller b for å velge LAN.
Trykk på OK.

c Trykk på a eller b for å velge Skann til FTP.
Trykk på OK.

d Trykk på a eller b for å velge Farge 150 dpi, Farge 300 dpi, Farge 600 dpi, S/H 200 dpi 
eller S/H 200x100 dpi.
Trykk på OK.

e Hvis du velger Farge 150 dpi, Farge 300 dpi eller Farge 600 dpi in d, trykk på a eller b for å 
velge PDF eller JPEG.
Hvis du velger S/H 200 dpi eller S/H 200x100 dpi i d, trykk på a eller b for å velge PDF eller TIFF.
Trykk på OK.

f Trykk på Stop/Exit.

Merk
Se Nettverksskanning i programvarens brukerhåndbok på CD-ROM for å finne ut hvordan du bruker 
Skann til FTP-funksjonen.
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3

Skrive ut nettverkskonfigurasjonsliste 3

Merk
Nodenavn: Nodenavnet vises i nettverkskonfigurasjonslisten. Standardnodenavn er "BRNxxxxxx" 
("xxxxxx" er de seks siste sifrene i Ethernet-adressen).

 

Nettverkskonfigurasjonslisten skriver ut en rapport med oversikt over alle de gjeldende 
nettverkskonfigurasjonslistene inkludert nettverkets skriverinnstillinger.

For MFC-modeller: 3

a Trykk på Menu.

b Trykk på a eller b for å velge Skriv rapport.
Trykk på OK.

c Trykk på a eller b for å velge Nettverk Konf.
Trykk på OK.

d Trykk på Mono Start eller Colour Start.

For DCP-modeller: 3

a Trykk på Menu.

b Trykk på a eller b for å velge Maskin Info.
Trykk på OK.

c Trykk på a eller b for å velge Bruker valg.
Trykk på OK.

d Trykk på Mono Start eller Colour Start.
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3

Tilbakestille nettverksinnstillingene til fabrikkinnstillinger 3

Dersom du vil tilbakestille utskriftsserveren til standardinnstillingene fra fabrikken (tilbakestille all informasjon 
slik som passord og IP-adresseinformasjon), gjør du som følger:

Merk
Denne funksjonen gjenoppretter alle  nettverksinnstillinger til fabrikkstandard.

 

a Trykk på Menu.

b Trykk på a eller b for å velge LAN.
Trykk på OK.

c Trykk på a eller b for å velge Standard innst.
Trykk på OK.

d Trykk på 1 for å velge Reset.

e Trykk på 1 for å velge Ja for å starte på nytt.

f Maskinen vil starte på nytt. Du kan nå koble til nettverkskabelen og konfigurere nettverksinnstillingene 
for å jobbe med nettverket.
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4

Oversikt 4

Programvaren for veiviser for driverdistribusjon kan brukes til å forenkle installasjonen eller til og med 
automatisere installasjonen av en lokalt tilkoblet eller nettverkstilkoblede skrivere. Veiviseren for 
driverdistribusjon kan også brukes til å skape kjørbare .exe-filer som deretter kan kjøres på en ekstern 
datamaskin, og fullstendig automatisere installasjonen av en skriverdriver. Den eksterne datamaskinen må 
ikke kobles til et nettverk.

Tilkoblingsmetoder
Veiviseren for driverdistribusjon støtter de to tilkoblingsmetodene.

Node-til-node 4

Enheten er koblet til nettverket, men hver bruker skriver ut direkte på skriveren UTEN å skrive ut gjennom 
den sentrale køen.
 

1 Klientdatamaskin
2 Nettverksskriver (din maskin)

Veiviser for driverdistribrusjon 
(kun for Windows®) 4
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4

Nettverksdelt 4

Enheten er koblet til et nettverk og en sentral utskriftskø brukes til å administrere alle utskriftsjobbene.
 

1 Klientdatamaskin
2 Også kjent som "server" eller "utskriftsserver"
3 TCP/IP eller USB
4 Skriver (din maskin)
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4

Slik installererer du veiviseren for driverdistribusjon 4

a Sett CD-ROM-en som følger med inn i CD-ROM-stasjonen. Åpningsvinduet vises automatisk.

b Velg ditt språk. Klikk deretter på Installer andre drivere eller verktøy.

c Velg installasjonsprogrammet Veiviser for driverdistribusjon.

Merk
For Windows Vista®, klikk på Fortsett når skjermbildet Brukerkontokontroll vises.

 

d Velg Neste når velkomstmeldingen vises.

e Les lisensavtalen nøye. Deretter følger du instruksjonene på skjermen.

f Velg Fullfør. Nå har veiviseren for driverdistribusjon blitt installert.
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4

Bruke veiviseren for driverdistribusjon 4

a Når du kjører veiviseren for første gang vil du se en åpningsskjerm. Klikk på Neste.

b Velg MFC og klikk deretter på Neste

c Velg tilkoblingstype for skriveren du vil skrive ut på.

d Velg alternativet du trenger, og følg instruksjonene på skjermen.
Hvis du velger Brother node-til-node-nettverksskriver, vises følgende skjerm.
 

Stille inn IP-adresse
Hvis skriveren ikke har en IP-adresse vil veiviseren gjøre at du kan endre IP-adressen ved å velge 
skriveren fra listen og ved å velge alternativet Konfigurer IP-adresse. En dialogboks vises så, og 
denne gjør at du kan spesifisere informasjon slik som IP-adresse, nettverksmaske og også 
gatewayadressen.
 

e Velg skriveren du vil installere og klikk på Neste. Hvis driveren du ønsker å bruke ikke er installert på 
datamaskinen din kan du klikke på Har diskett...-knappen og spesifiser deretter banen til skriverdriveren.
 

f Klikk på Neste etter at du har valgt riktig driver.
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4

g En oppsummeringsskjerm vises. Bekreft innstillingene på driveren.
 

Oppretter en .exe-fil
Veiviser for driverdistribusjon kan også brukes til å opprette kjørbare .EXE-filer. Disse kjørbare EXE-
filene kan lagres på nettverket, kopieres til en CD-ROM, USB Flash-minne eller sendes på e-post til 
en annen bruker. Når den først er i gang installeres driveren og innstillingene automatisk uten at 
brukeren må gjøre noe.

• Kopier driverfilene til denne datamaskinen, og lag et installasjonsprogram for andre brukere.
Velg dette alternativet hvis du ønsker å installere driveren på din datamaskin og også opprette en 
kjørbar .exe-fil som kan brukes på en annen datamaskin med det samme operativsystemet som din.

• Bare lag et installasjonsprogram for andre brukere.
Velg dette alternativet hvis du ønsker å installere driveren på din datamaskin og også opprette en 
kjørbar .exe-fil som kan brukes på en annen datamaskin med det samme operativsystemet som din.

Merk
Hvis du jobber i et købasert nettverk og du oppretter en .exe-fil for en annen bruker som ikke har tilgang 
til samme skriverkø som du definerer i .exe-filen, vil driveren bruke LPT1 som standard når den installeres 
på den eksterne datamaskinen.

 

h Velg Fullfør. Driveren installeres automatisk på datamaskinen din.
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Oversikt 5

Hvis du bruker Windows® og vil skrive ut med TCP/IP-protokollen i et node-til-node-miljø, følg instruksjonene 
i dette kapittelet. I dette kapittelet får du vite hvordan du installerer nettverksprogramvaren og skriverdriveren 
du trenger for å skrive ut med nettverksskriveren.

Merk
• Du må konfigurere IP-adressen på maskinen før du fortsetter med dette kapittelet. Hvis du ikke behøver 

konfigurere IP-adressen, se Angi IP-adressen og nettverksmasken på side 10 først.

• Kontroller at vertsdatamaskinen og utskriftsserveren enten er på samme delnett, eller at ruteren er riktig 
konfigurert for å overføre data mellom de to enhetene.

• Hvis du kobler til en nettverksutskriftskø eller deling (kun utskrift), se Installasjon når man bruker 
nettverksutskriftskø eller deling (kun skriverdriver) på side 85 for installasjonsdetaljer.

• Standardpassordet for Brothers utskriftsservere er access.
 

For Windows®-brukere (Windows® 2000/XP, Windows Vista® 
og Windows Server® 2003) 5

Som standard installerer Windows® 2000/XP-, Windows Vista®- og Windows Server® 2003-systemer den 
nødvendige programvaren du trenger for å kunne skrive ut. I denne delen beskrives den mest brukte 
konfigurasjonen, standard TCP/IP-port-utskrift. Disse Windows®-systemene kan også skrive ut via Internett 
med IPP-protokollen. For mer informasjon, se Internett-utskrift for Windows® på side 33.

Hvis du allerede har installert skriverdriveren, går du til Skriverdriveren er allerede installert på side 32.

Konfigurere standard TCP/IP-port 5

Hvis skriverdriveren ikke er installert 5

a Start installasjonsprogrammet på CD-ROM-en i henhold til hurtigstartguiden.

b Velg ditt språk (om nødvendig), og klikk på Installer andre drivere el. verktøy.

c Klikk på Skriverdriver (kun for nettverksbrukere).

d Velg Neste når velkomstmeldingen vises. Følg instruksjonene på skjermen.

e Velg Standardinstallasjon, og klikk på Neste.

f Velg Brother node-til-node-nettverksskriver, og klikk så på Neste.

Nettverksutskrift fra Windows®: enkel 
node-til-node-utskrift med TCP/IP 5



Nettverksutskrift fra Windows®: enkel node-til-node-utskrift med TCP/IP

32

5

g Følg instruksjonene på skjermen og klikk deretter på OK.

Merk
Kontakt systemansvarlige hvis du ikke er sikker på skriverens plassering og navn i nettverket.

 

h Fortsett gjennom veiviseren, og velg Fullfør når du er ferdig.

Skriverdriveren er allerede installert 5

Hvis du alt har installert skriverdriveren og vil konfigurere den for nettverksutskrift, gjør du følgende:

a For Windows Vista®:

Klikk på -knappen, Kontrollpanel, Maskinvare og lyd og deretter på Skrivere.

For Windows® XP og Windows Server® 2003:
Velg Start og deretter Skrivere og telefakser.
For Windows® 2000:
Klikk på knappen Start og velg Innstillinger og deretter Skrivere.

b Dobbeltklikk på skriverdriveren du vil konfigurere, og velg deretter Egenskaper.

c Velg kategorien Porter og klikk Legg til port.

d Skriv inn navnet på porten du vil bruke. Et typisk eksempel på dette er Standard TCP/IP Port. Deretter 
klikker du på knappen Ny port...

e Veiviseren for standard TCP/IP-skriverport starter.

f Tast inn nettverksskriverens IP-adresse. Klikk på Neste.

g Velg Fullfør.

h Lukk dialogboksen Skriverporter og Egenskaper.

Andre informasjonskilder
Se Konfigurere din nettverksskriver på side 8 for informasjon om hvordan du konfigurerer skriverens IP-adresse.
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Oversikt 6

Brukere av Windows® 2000/XP, Windows Vista® og Windows Server® 2003 kan skrive ut via TCP/IP og 
standardprogramvare for nettverksutskrift og IPP-protokollprogramvaren som er innebygd i Windows® 
2000/XP, Windows Vista® og Windows Server® 2003.

Merk
• Du må konfigurere IP-adressen på skriveren før du fortsetter med dette kapittelet. Hvis du ikke behøver 

konfigurere IP-adressen, se Kapittel 2 først.
• Kontroller at vertsdatamaskinen og utskriftsserveren enten er på samme delnett, eller at ruteren er riktig 

konfigurert for å overføre data mellom de to enhetene.
• Standardpassordet for Brothers utskriftsservere er "access".
• Denne utskriftsserveren støtter IPPS-utskrift, se Skrive ut dokumenter på en sikker måte ved hjelp av 

IPPS på side 51.
 

IPP-utskrift for Windows® 2000/XP, Windows Vista® og 
Windows Server® 2003
Du bruker følgende instruksjoner hvis du vil bruke IPP-utskrift i Windows® 2000/XP, Windows Vista® og  
Windows Server® 2003.

For Windows Vista®
6

a Klikk på -knappen, Kontrollpanel, Maskinvare og lyd og deretter på Skrivere.

b Klikk på Legg til skriver.

c Velg Legg til en nettverksskriver, trådløs skriver eller Bluetooth-skriver.

d Klikk på Skriveren jeg vil ha er ikke listet.

e Velg Velg en delt skriver, etter navn og skriv deretter inn følgende i URL-feltet: 
http://skriverens IP-adresse:631/ipp (der "skriverens IP-adresse" er skriverens IP-adresse eller nodenavn)

Merk
Hvis du har redigert hosts-filen på datamaskinen eller bruker Domain Name System (DNS), kan du også 
angi DNS-navnet til utskriftsserveren. Siden utskriftsserveren støtter TCP/IP- og NetBIOS-navn, kan du 
også skrive inn NetBIOS-navnet på utskriftsserveren. NetBIOS-navnet vises på 
nettverkskonfigurasjonslisten for skriveren. For informasjon om hvordan du skriver ut 
nettverkskonfigurasjonsliste, se Skrive ut nettverkskonfigurasjonsliste på side 24. NetBIOS-navnet som 
tilordnes, er de første 15 tegnene i nodenavnet, og som standard vises det som "BRNxxxxxx", der 
"xxxxxx" er de seks siste sifrene i Ethernet-adressen.
 

Internett-utskrift for Windows®
6
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f Når du velger Neste, oppretter Windows Vista® en kobling med URL-adressen du har angitt.

Hvis skriverdriveren er installert:

1 Vinduet for valg av skriver vises i veiviseren for skriverinstallasjon. Klikk på OK.
Hvis skriverdriveren alt er installert på datamaskinen, bruker Windows Vista® automatisk denne 
driveren. I dette tilfellet blir du spurt om du vil gjøre driveren til standardskriver, og så fullføres 
veiviseren for skriverinstallasjon. Nå er du klar til å skrive ut.

2 Gå til k.

Hvis skriverdriveren IKKE er installert:

En av fordelene med IPP-utskriftsprotokollen er at den identifiserer skriverens modellnavn når du 
kommuniserer med den. Etter vellykket kommunikasjon vises skriverens modellnavn automatisk. 
Dette betyr at du ikke behøver å informere Windows Vista® om hvilken type skriverdriver som skal 
brukes.

Gå til g.

g Hvis skriveren ikke finnes i listen over skrivere som støttes, velger du Har diskett. Du blir deretter bedt 
om å sette inn driverdisketten.

h Velg Bla gjennom, og velg den riktige Brother-skriverdriveren på CD-ROM-en eller i 
nettverksdatamaskinen. Velg Åpne.

i Klikk på OK.

j Angi modellnavnet til skriveren. Klikk på OK.

Merk
• Når skjermbildet Brukerkontokontroll vises, klikk på Fortsett.
• Hvis skriverdriveren du installerer, ikke har et digitalt sertifikat, vises en advarsel. Velg Installer denne 

driverprogramvaren allikevel for å fortsette med installasjonen. Veiviseren for skriverinstallasjon 
fullføres.

 

k Du vil se skjermbildet veiviseren for skriverinstallasjon i veiviseren Legg til skriver. Merk av i boksen 
for Angi som standardskriver hvis du ønsker å bruke denne skriveren som standardskriver, og klikk 
deretter på Neste.

l Test skrivertilkoblingen ved å klikke på Skriv ut en testside og klikk deretter på Fullfør. Skriveren er nå 
konfigurert og klar til å skrive ut. 
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6

For Windows® 2000/XP og Windows Server® 2003 6

a For Windows® XP og Windows Sever® 2003:
Velg Start og deretter Skrivere og telefakser.
For Windows®2000:
Velg Start, Innstillinger og deretter Skrivere.

b For Windows® XP and Windows Server® 2003:
Velg Legg til skriver for å starte veiviser for skriver.
For Windows® 2000:
Dobbeltklikk ikonet Legg til skriver for å åpne veiviseren for skriver.

c Klikk Neste når åpningsskjermen vises.

d For Windows® XP og Windows Server® 2003:
Pass på at du velger en nettverksskriver, eller en skriver koblet til en annen datamaskin.
For Windows® 2000:
Velg Nettverksskriver.

e Klikk på Neste.

f For Windows® XP and Windows Server® 2003:
Velg Koble til en skriver på Internett eller på et hjemme- eller kontornettverk, og skriv deretter inn 
følgende i URL-feltet: 
http://skriverens IP-adresse:631/ipp
(der "skriverens IP-adresse" er skriverens IP-adresse eller nodenavn)
For Windows® 2000:
Velg Koble til en skriver på Internett eller intranett, og skriv deretter inn følgende i URL-feltet: 
http://skriverens IP-adresse:631/ipp
(der "skriverens IP-adresse" er skriverens IP-adresse eller nodenavn)

Merk
Hvis du har redigert hosts-filen på datamaskinen eller bruker Domain Name System (DNS), kan du også 
angi DNS-navnet til utskriftsserveren. Siden utskriftsserveren støtter TCP/IP- og NetBIOS-navn, kan du 
også skrive inn NetBIOS-navnet på utskriftsserveren. NetBIOS-navnet vises på 
nettverkskonfigurasjonslisten for skriveren. For informasjon om hvordan du skriver ut 
nettverkskonfigurasjonsliste, se Skrive ut nettverkskonfigurasjonsliste på side 24. NetBIOS-navnet som 
tilordnes, er de første 15 tegnene i nodenavnet, og som standard vises det som "BRNxxxxxx", der 
"xxxxxx" er de seks siste sifrene i Ethernet-adressen.
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g Når du velger Neste, vil Windows® 2000/XP og Windows Server® 2003 opprette en kobling med URL-
adressen du har angitt.

Hvis skriverdriveren er installert:

1 Vinduet for valg av skriver vises i veiviseren for skriverinstallasjon.
Hvis skriverdriveren alt er installert på datamaskinen, bruker Windows® 2000/XP og Windows 
Server® 2003 automatisk denne driveren. I dette tilfellet blir du spurt om du vil gjøre driveren til 
standardskriver, og så fullføres veiviseren for skriverinstallasjon. Nå er du klar til å skrive ut.

2 Gå til l.

Hvis skriverdriveren IKKE er installert:

En av fordelene med IPP-utskriftsprotokollen er at den identifiserer skriverens modellnavn når du 
kommuniserer med den. Etter vellykket kommunikasjon vises skriverens modellnavn automatisk. 
Dette betyr at du ikke behøver å informere Windows® 2000 og Windows Server® 2003 om hvilken 
type skriverdriver som skal brukes.

Gå til h.

h Driverinstalleringen starter automatisk.

Merk
Hvis skriverdriveren du installerer, ikke har et digitalt sertifikat, vises en advarsel. Klikk på Fortsett likevel 
for å fortsette med installasjonen.

 

i For Windows® XP og Windows Server® 2003: 
Klikk på Har diskett. Du blir deretter bedt om å sette inn driveren.
For Windows® 2000: 
Klikk på OK når du ser Sett inn diskett-skjermbildet.

j Velg Bla gjennom, og velg den riktige Brother-skriverdriveren på CD-ROM-en eller i 
nettverksdatamaskinen. Velg Åpne.

k Klikk på OK.

l Merk av for Ja hvis du vil bruke denne skriveren som standardskriver. Klikk på Neste.

m Velg Fullfør. Skriveren er nå konfigurert og klar til utskrift. Hvis du vil teste skrivertilkoblingen, skriver du 
ut en testside.
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Angi en annen URL-adresse 6

Legg merke til at du kan skrive inn flere mulige oppføringer i URL-feltet.

http://skriverens IP-adresse:631/ipp

Dette er standard-URL-adresse, og vi anbefaler at denne brukes. Merk at hvis du velger Hent mer 
informasjon, vises ingen data om skriveren.

http://skriverens IP-adresse:631/ipp/port1

Dette er for kompatibilitet med HP® JetDirect®. Merk at hvis du velger Hent mer informasjon, vises ingen 
data om skriveren.

http://skriverens IP-adresse:631

Hvis du glemmer URL-detaljene kan du ganske enkelt angi teksten ovenfor (http://skriverens ipadresse/) og 
skriveren vil fortsatt motta og behandle data,

der "skriverens IP-adresse" er skriverens IP-adresse eller nodenavn.

Andre informasjonskilder
Se Kapittel 2 i denne brukerhåndboken hvis du vil se hvordan du konfigurerer skriverens IP-adresse.



38

7

7

Oversikt 7

Dette kapittelet forklarer hvordan du konfigurerer BR-Script 3-skriverdriver (PostScript® 3™-språkemulering) 
på et nettverk. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer Brother-standardskriverdriveren i et 
nettverk, se hurtigstartguiden som følger med skriveren.

Slik velger du BR-Script 3-skriverdriveren (TCP/IP)

For Mac OS® X 10.5 7

a Slå på maskinen.

b Fra Apple-menyen velger du Systemvalg.

c Klikk på Utskrift og faks.

d Klikk på +-knappen for å legge til maskinen.

e Velg IP.
 

Nettverksutskrift i Macintosh®
7
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f Angi skriverens IP-adresse i Adresse-boksen.
 

Merk
• Du kan bekrefte IP-adressen ved å skrive ut nettverkskonfigurasjonslisten. Hvis du vil ha mer informasjon 

om hvordan du skriver ut konfigurasjonssiden, se Skrive ut nettverkskonfigurasjonsliste på side 24.

• Når du angir Kønavn, bruker du verdien "brnxxxxxx_p1_at", der xxxxxx er de seks siste sifrene i Ethernet-
adressen (MAC-adressen).

 

g Fra rullegardinlisten Skriv ut med velger du Velg en driver du vil bruke, deretter velger du den aktuelle 
modellen fra rullegardinlisten. Velg for eksempel Brother MFC-XXXX eller DCP-XXXX BR-Script3, og 
klikk deretter på Legg til.
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h Fra rullegardinlisten Standardskriver velger du modellen du vil angi som standardskriver. Nå er 
skriveren klar.
 

For Mac OS® X 10.2.4 to 10.4.x 7

a Slå på maskinen.

b Fra menyen Gå velger du Programmer.

c Åpne mappen Verktøy.

d Dobbeltklikk på ikonet Skriveroppsettverktøy. (Mac OS® X 10.2.x-brukere klikker på ikonet 
Utskriftssenter.)

e Velg Legg til.
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f (Mac OS®X 10.2.4 til 10.3.x) Velg IP-utskrift.
(Mac OS®X 10.4) Velg IP-skriver

(Mac OS®X 10.2.4 til 10.3.x) (Mac OS®X 10.4)
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g (Mac OS®X 10.2.4 til 10.3.x) Angi skriverens IP-adresse i boksen Skriveradresse.
(Mac OS®X 10.4) Angi skriverens IP-adresse i boksen Adresse.

Merk
• Du kan bekrefte IP-adressen ved å skrive ut nettverkskonfigurasjonslisten. Hvis du vil vite mer hvordan du 

skriver ut konfigurasjonssiden, se Skrive ut nettverkskonfigurasjonsliste på side 24.

• Når du angir Kønavn, bruker du verdien "brnxxxxxx_p1_at", der xxxxxx er de seks siste sifrene i Ethernet-
adressen.

 

(Mac OS®X 10.2.4 til 10.3.x) (Mac OS®X 10.4)
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h Velg din modell fra listen over skrivermodeller. Velg. f.eks. Brother MFC-XXXX eller DCP-XXXX 
BR-Script3.

i Velg Legg til, og skriveren blir tilgjengelig fra listen over skrivere.

Andre informasjonskilder
Se Kapittel 2 i denne brukerhåndboken hvis du vil se hvordan du konfigurerer skriverens IP-adresse.

(Mac OS®X 10.2.4 til 10.3.x) (Mac OS®X 10.4)
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Oversikt 8

En standard nettleser kan brukes til å styre maskinen ved hjelp av HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Du 
kan hente følgende informasjon om en maskin på nettverket ved å bruke nettleseren.

Informasjon om skriverstatusen

Du kan endre fakskonfigurasjonselementer, for eksempel hovedoppsett, hurtigvalgsinnstillinger og 
ekstern faks. (kun MFC-9440CN og MFC-9450CDN)

Endre nettverksinnstillinger som TCP/IP-informasjon.

Konfigurere søkefunksjoner for Skann til FTP (kun MFC-9440CN og MFC-9450CDN)

Informasjon om programvareversjon for maskinen og utskriftsserveren

Informasjon om hvordan du endrer nettverks- og maskinkonfigurasjonen

Merk
Vi anbefaler Microsoft Internet Explorer 6.0® (eller høyere) eller Firefox® 1.0 (eller høyere) for Windows® 
og Safari™ 1.0 for Macintosh®. Påse også at JavaScript og informasjonskapsler alltid er aktivert i alle 
nettlesere du bruker. Vi anbefaler at du oppgraderer til Safari™ 1.2 eller høyere for å aktivere JavaScript. 
Hvis du bruker en annen nettleser må du kontrollere at den er kompatibel med HTTP 1.0 og HTTP 1.1.

 

Du må bruke TCP/IP-protokollen på nettverket og ha en gyldig IP-adresse for utskriftsserveren og datamaskinen.

For å lære hvordan du konfigurerer IP-adressen på din maskin, se Konfigurere din 
nettverksskriver på side 8.

Du kan bruke en nettleser på de fleste datamaskinplattformene (for eksempel Macintosh® og Unix®) til å 
opprette en tilkobling til maskinen og styre den.

Du kan også bruke BRAdmin Light eller BRAdmin Professional til å styre konfigurasjonen av skriveren og 
nettverket.

Internett-basert styring 8
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Opprette en tilkobling til skriveren ved å bruke en nettleser 8

Skriv inn http://skriverens IP-adresse/ i nettleseren (der "skriverens IP-adresse" er skriverens IP-adresse eller 
nodenavnet) (du kan også bruke NetBIOS-navnet på utskriftsserveren hvis du er i et Microsoft Windows-
domene eller -arbeidsgruppemiljø). Skriv inn DNS-navnet på maskinen hvis du kobler deg til et nettverk som 
bruker DNS-protokollen.

Macintosh®-brukere kan ha enkel adgang til nettbasert styring ved å klikke på maskinikonet i Status Monitor-
vinduet. For mer informasjon, se kapittel 7, Statusovervåkning i programvarehåndboken på CD-ROM-en.

Informasjon om passord
Internett-basert styring har to nivåer for passordtilgang. Brukere får tilgang til hovedoppsettet, 
faksinnstillingene og lister og rapporter. Standardbrukernavnet for brukere er "user" (merk at det skilles 
mellom små og store bokstaver), og standardpassordet er "access".

Administratorer har tilgang til alle innstillinger. Standardbrukernavnet for administrator er "admin" (merk at 
det skilles mellom små og store bokstaver), og standardpassordet er "access".

Endre Skann til FTP-konfigurasjon ved å bruke en nettleser
Du kan konfigurere og endre følgende Skann til FTP-innstillinger ved å bruke en nettleser. Klikk på 
Administratorinnstillinger på maskinens nettside, og klikk deretter på Skann til FTP. Se Kapittel 4 i 
brukerhåndboken for programvaren for mer informasjon om hvordan du skanner til FTP.

Profilnavn (Opp til 15 tegn)

Vertsadresse  (FTP-serveradresse)

Brukernavn
Passord
Lagre katalog
Kvalitet (Farge 150, Farge 300, Farge 600, S/H 200 og S/H 200x100) 

Filtype (PDF, JPEG eller TIFF)

Passiv modus (På/av)

Portnummer
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Oversikt 9

I dagens samfunn finnes det mange sikkerhetstrusler mot nettverket ditt og dataene som finnes i det. Din 
Brother-maskin har noen av de nyeste nettverkssikkerhetsfunksjonene og krypteringsprotokollene som er 
tilgjengelige i dag. Disse nettverksfunksjonene kan integrereres i din generelle nettverkssikkerhet for å hjelpe 
deg å beskytte dine data og forhindre uautorisert tilgang til maskinen. Dette kapittelet forklarer hvordan ulike 
sikkerhetsprotokoller er støttet og hvordan de konfigureres.

Sikkerhetsbetingelser 9

Sertifiseringsorgan (CA)

Et sertifiseringsorgan (CA) er en instans som utsteder digitale sertifikater (spesielt X.509-sertifikater) og 
som innestår for forbindelsen mellom dataelementene i et sertifikat.

Sertifikatsøknad (CSR)

Sertifikatsøknad er en melding som ble sendt fra en søker til CA for å søke om utstedelse av et sertifikat. 
CSR inneholder informasjon som identifiserer søkeren, den offentlige nøkkelen som er generert av 
søkeren og den digitale signaturen til søkeren.

Sertifikat

Sertifikat er informasjonen som forbinder en offentlig nøkkel med en identitet. Sertifikatet kan brukes til å 
verifisere at en offentlig nøkkel tilhører et enkeltindivid. Formatet er definert etter x.509-standarden.

Digital signatur

Digitale signaturer er en verdi regnet ut med en kryptografisk algoritme og lagt ved et dataobjekt på en slik 
måte at enhver mottaker av dataene kan bruke signaturen til å verifisere dataenes opprinnelse og 
integritet.

Krypteringssystem med offentlig nøkkel

Krypteringssystemer med offentlig nøkkel er en moderne avgreining av kryptografi der algoritmene bruker 
et sett med to nøkler (en offentlig nøkkel og en privat nøkkel) og bruker en ulik komponent i settet for ulike 
trinn i algoritmen.

Krypteringssystem med delt nøkkel

Krypteringssystem med delt nøkkel er en en avgreining av kryptografi som involverer algoritmer som 
bruker samme nøkkel for to ulike trinn av algoritmen (som kryptering og dekryptering).

Sikkerhetsfunksjoner 9
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Sikkerhetsprotokoller 9

Brother-utskriftsserveren støtter følgende sikkerhetsprotokoller.

Merk
For å se hvordan du skriver ut skriverinnstillingssiden, se Bruke Internett-basert styring (nettleseren) til å 
endre utskrifts-/skanneinnstillingene på side 14.

 

SSL (Secure Socket Layer) / TLS (Transport Layer Security) 9

Disse sikkerhetskommunikasjonsprotokollene krypterer data for å forhindre sikkerhetstrusler.

Webserver (HTTPS) 9

Internettprotokollen Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) bruker SSL.

IPPS 9

Utskriftsprotokollen Internet Printing Protocol (IPP Version 1.0) bruker SSL.

Sikkerhetsmetoder for e-postvarsling 9

Brother-utskriftsserveren støtter følgende sikkerhetsprotokoller for e-postvarsling.

Merk
For å se hvordan du konfigurerer sikkerhetsmetodene, se Bruke Internett-basert styring (nettleseren) til å 
endre utskrifts-/skanneinnstillingene på side 14.

 

POP before SMTP (PbS) 9

En brukerpålitelighetsmetode som brukes når det sendes e-post fra en klient. Klienten blir gitt tillatelse til å 
bruke SMTP-serveren ved å få tilgang til POP3-serveren før e-posten sendes.

SMTP-AUTH (SMTP Authentication) 9

SMTP-AUTH utvider SMTP (protokollen for sending av e-post via Internett) til å omfatte en 
pålitelighetskontrollmetode for å sikre at den ekte identiteten til senderen er kjent.

APOP (Authenticated Post Office Protocol) 9

APOP utvider POP3 (protokollen for mottak av e-post via Internett) til å omfatte en pålitelighetskontrollmetode 
som krypterer passordet når klienten mottar e-post.
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Konfigurere protokollinnstillinger

Du kan også aktivere/deaktivere hver protokoll og sikkerhetmetode med Internett-basert styring (nettleser).

Merk
Vi anbefaler Microsoft Internet Explorer 6.0® (eller høyere) eller Firefox® 1.0 (eller høyere) for Windows® 
og Safari™ 1.0 for Macintosh®. Påse også at JavaScript og informasjonskapsler alltid er aktivert i alle 
nettlesere du bruker. Vi anbefaler at du oppgraderer til Safari™ 1.2 eller høyere for å aktivere JavaScript. 
For å bruke en nettleser, må du vite IP-adressen til utskriftsserveren.

 

a Start nettleseren.

b Tast inn http://nettverksnavn/ i nettleseren din (der nettverksnavn er skriverens IP-adresse 
eller nodenavn).

Eksempel:

http://192.168.1.2/ (hvis nettverksnavnet er skriverens IP-adresse)

http://BRN123456/  (hvis nettverksnavnet er skriverens nodenavn)

Merk
Hvis du har redigert hosts-filen på datamaskinen eller bruker  DNS (Domain Name System), kan du også 
angi DNS-navnet til utskriftsserveren. Siden utskriftsserveren støtter TCP/IP- og NetBIOS-navn, kan du 
også skrive inn NetBIOS-navnet på utskriftsserveren. NetBIOS-navnet vises på skriverinnstillingssiden. 
NetBIOS-navnet som tilordnes, er de første 15 tegnene i nodenavnet, og som standard vises det som 
"BRNxxxxxx" for et kablet nettverk (der "xxxxxx" er de seks siste sifrene i Ethernet-adressen).

 

c Klikk på Network Configuration.

d Skriv inn et brukernavn og et passord. Standard brukernavn er admin og standard passord er access.

e Klikk på OK.

f Klikk på Configure Protocol.
Nå kan du konfigurere protokollinnstillingene.

Merk
Hvis du endrer protokollinnstillingene, start skriveren igjen etter å ha klikket Send for å aktivere 
konfigureringen.
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Administrere nettverksskriveren på en sikker måte 9

For å administrere nettverksskriveren på en sikker måte, må du bruke administrasjonsverktøyene i 
sikkerhetsprotokollene.

 Sikker administrering ved hjelp av Internett-basert styring (nettleser) 9

For å bruke HTTPS-protokollen, må skriveren ha følgende innstillinger.

Et sertifikat og privat nøkkel må være installert på skriveren. For å installere et sertifikat og privat nøkkel, 
se Opprette og installere et sertifikat på side 54.

HTTPS-protokollen må være aktivert. For å aktivere HTTPS-protokollen, se Konfigurere 
protokollinnstillinger på side 48.

Merk
Vi anbefaler Microsoft Internet Explorer 6.0® (eller høyere) eller Firefox® 1.0 (eller høyere) for Windows® 
og Safari™ 1.0 for Macintosh®. Påse også at JavaScript og informasjonskapsler alltid er aktivert i alle 
nettlesere du bruker. Vi anbefaler at du oppgraderer til Safari™ 1.2 eller høyere for å aktivere JavaScript. 
For å bruke en nettleser, må du vite IP-adressen til utskriftsserveren.

 

a Start nettleseren.

b Skriv inn "http://nettverksnavn/" i nettleseren din. (Der nettverksnavn er nettverksnavnet du tildelte 
sertifikatet, som en IP-adresse, nodenavn eller domenenavn. For å tildele et nettverksnavn for 
sertifikatet, se Opprette og installere et sertifikat på side 54.)

Eksempel:

https://192.168.1.2/ (hvis nettverksnavnet er skriverens IP-adresse)

http://BRN123456/  (hvis nettverksnavnet er skriverens nodenavn)

Merk
Hvis du har redigert hosts-filen på datamaskinen eller bruker DNS (Domain Name System), kan du også 
angi DNS-navnet til utskriftsserveren. Siden utskriftsserveren støtter TCP/IP- og NetBIOS-navn, kan du 
også skrive inn NetBIOS-navnet på utskriftsserveren. NetBIOS-navnet vises på 
nettverkskonfigurasjonslisten for skriveren. For informasjon om hvordan du skriver ut 
nettverkskonfigurasjonsliste, se Skrive ut nettverkskonfigurasjonsliste på side 24. NetBIOS-navnet som 
tilordnes, er de første 15 tegnene i nodenavnet, og som standard vises det som "BRNxxxxxx", der 
"xxxxxx" er de seks siste sifrene i Ethernet-adressen.

 

c Nå har du tilgang til skriveren med HTTPS.

Merk
Deaktiver TELNET-, FTP- og TFTP-protokollene. Tilgang til maskinen ved hjelp av disse protokollene er 
ikke sikker. For å konfigurere protokollinnstillingene, se Bruke Internett-basert styring (nettleseren) til å 
endre utskrifts-/skanneinnstillingene på side 14.
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 Sikker administrering ved hjelp av BRAdmin Professional (for Windows®) 9

For å bruke BRAdmin Professional på en sikker måte, må du følge punktene nedenfor.

Vi anbefaler på det sterkeste at du bruker den nyeste versjonen av BRAdmin Professional eller Web 
BRAdmin som er tilgjengelig for nedlasting fra http://solutions.brother.com/. Hvis du bruker eldre versjoner 
av BRAdmin 1 til å administrere dine Brother-enheter, er brukerpålitelighetskontrollen ikke sikker.

Hvis du vil unngå at eldre versjoner av BRAdmin får tilgang til skriveren, må du aktivere tilgangen fra eldre 
versjoner av BRAdmin fra Advanced settings i SNMP på Configure Protocol-siden ved hjelp av Internett-
basert styring (nettleser). Se Bruke Internett-basert styring (nettleseren) til å endre utskrifts-
/skanneinnstillingene på side 14.

Deaktiver TELNET-, FTP- og TFTP-protokollene. Tilgang til maskinen ved hjelp av disse protokollene er 
ikke sikker. For å konfigurere protokollinnstillingene, se Bruke Internett-basert styring (nettleseren) til å 
endre utskrifts-/skanneinnstillingene på side 14.

Hvis du bruker Internett-basert styring (nettleser), bruk det med med HTTPS-protokoll. Se Sikker 
administrering ved hjelp av Internett-basert styring (nettleser) på side 49.

Hvis du administrerer en blandet gruppe av eldre utskriftsservere 2 og den nye NC-6500h-
utskriftsserveren med BRAdmin Professional, anbefaler vi at du bruker forskjellige passord for hver 
gruppe. Dette vil gi høy sikkerhet på den nye NC-6500h-utskriftsserveren.

1 BRAdmin Professional eldre enn ver. 2.80, Web BRAdmin eldre enn ver. 1.40, BRAdmin Light for Macintosh® eldre enn ver. 1.10
2 NC-2000-seriene, NC-2100p, NC-3100h, NC-3100s, NC-4100h, NC-5100h, NC-5200h, NC-6100h, NC-6200h, NC-6300h, NC-6400h, NC-8000, 

NC-100h, NC-110h, NC-120w, NC-130h, NC-140w, NC-8100h, NC-9100h, NC-7100w, NC-7200w, NC-2200w

http://solutions.brother.com/
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Skrive ut dokumenter på en sikker måte ved hjelp av IPPS 9

For å skrive ut dokumenter over Internett på en sikker måte, kan du bruke IPPS-protokollen.

Merk
• Kommunikasjon via IPPS kan ikke forhindre uautorisert tilgang til skriverserveren.

• IPPS er tilgjengelig for for Windows® 2000/XP, Windows Vista® og Windows Server® 2003.
 

For å bruke IPPS-protokollen, må skriveren ha følgende innstillinger.

Et sertifikat og privat nøkkel må være installert på skriveren. For å installere et sertifikat og privat nøkkel, 
se Opprette og installere et sertifikat på side 54.

HTTPS-protokollen må være aktivert. For å aktivere HTTPS-protokollen, se Bruke Internett-basert styring 
(nettleseren) til å endre utskrifts-/skanneinnstillingene på side 14.

Grunntrinnene for IPPS-utskrift er de samme som for IPP-utskrift. For detaljert informasjon, se Internett-
utskrift for Windows® i kapittel 6.

Angi en annen URL-adresse 9

Legg merke til at du kan skrive inn flere mulige oppføringer i URL-feltet.

https://nettverksnavn/ipp

Dette er standard-URL-adresse, og vi anbefaler at denne brukes. Merk at hvis du velger Hent mer 
informasjon, vises ingen data om skriveren.

https://nettverksnavn/ipp/port1

Dette er for kompatibilitet med HP® JetDirect®. Merk at hvis du velger Hent mer informasjon, vises ingen 
data om skriveren.

https://nettverksnavn/

Hvis du glemmer URL-detaljene kan du ganske enkelt angi teksten ovenfor (https://skriverens ipadresse/) og 
skriveren vil fortsatt motta og behandle data.

Merk
Hvis du glemmer URL-detaljene kan du ganske enkelt angi teksten ovenfor 
(https://nettverksnavn/) og skriveren vil fortsatt motta og behandle data.

Der nettverksnavn er nettverksnavnet du tildelte sertifikatet, som en IP-adresse, nodenavn eller 
domenenavn. For å tildele et nettverksnavn for sertifikatet, se Opprette og installere et 
sertifikat på side 54.

• Eksempel:

https://192.168.1.2/ (hvis nettverksnavnet er skriverens IP-adresse)

http://BRN123456/  (hvis nettverksnavnet er skriverens nodenavn)
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Bruke e-postvarsling med brukerpålitelighet 9

For å bruke e-postvarslingsfunksjonen via den sikre SMTP-serveren som krever en 
brukerpålitelighetskontroll, må du bruke POP før SMTP- eller SMTP-AUTH-metode. Disse metodene 
forhindrer at en uautorisert bruker får tilgang til postserveren. Du kan bruke Internett-basert styring 
(nettleser), BRAdmin Professional eller Web BRAdmin til å konfigurere disse innstillingene.

Merk
Du må sørge for at innstillingene til POP3/SMTP-brukerpålitelighetskontrollen med én av e-postserverne. 
Kontakt din nettverksadministrator eller din Internett-leverandør angående konfigurasjon før bruk.

 

Slik konfigurerer du POP3/SMTP-innstillingene ved hjelp av Internett-basert styring (nettleser).

a Start nettleseren.

b Skriv inn "http://skriverens IP-adresse/" i nettleseren (der "skriverens IP-adresse" er skriverens IP-
adresse eller nodenavn).

Eksempel:

http://192.168.1.2/ (hvis skriverens IP-adresse er 192.168.1.2.)

http://BRN123456/ (hvis skriverens nodenavn er BRN123456.)

Merk
Hvis du har redigert hosts-filen på datamaskinen eller bruker  DNS (Domain Name System), kan du også 
angi DNS-navnet til utskriftsserveren. Siden utskriftsserveren støtter TCP/IP- og NetBIOS-navn, kan du 
også skrive inn NetBIOS-navnet på utskriftsserveren. NetBIOS-navnet vises på 
nettverkskonfigurasjonslisten for skriveren. For informasjon om hvordan du skriver ut 
nettverkskonfigurasjonsliste, se Skrive ut nettverkskonfigurasjonsliste på side 24. NetBIOS-navnet som 
tilordnes, er de første 15 tegnene i nodenavnet, og som standard vises det som "BRNxxxxxx", der 
"xxxxxx" er de seks siste sifrene i Ethernet-adressen.

 

c Klikk på Network Configuration.

d Skriv inn et brukernavn og passord.

Merk
Standard påloggingsnavn for administrator er admin (merk at det skilles mellom små og store bokstaver), 
og standard passord er access.

 

e Klikk på Configure Protocol.

f Påse at POP3/SMTP-innstillingen er Enable og klikk deretter på Advanced Setting for POP3/SMTP.
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g Du kan konfigurere POP3/SMTP-innstillinger på denne siden.
 

Merk
• Du kan også endre SMTP-portnummeret ved hjelp av Internett-basert styring. Det er nyttig hvis Internett-

leverandøren din bruker tjenesten "Outbound Port 25 Blocking (OP25B)". Ved å endre SMTP-
portnummeret til et spesifikt nummer som din SMTP-server bestemmer (f.eks. port 587), kan du sende en 
e-post via SMTP-serveren. Du må også markere for SMTP-AUTH for SMTP Server Authentication 
Method for å aktivere SMTP-serverpålitelighetskontroll.

• Hvis du kan bruke både POP before SMTP og SMTP-AUTH, anbefaler vi at du bruker SMTP-AUTH.

• Hvis du velger POP before SMTP som SMTP-serverpålitelighetskontrollmetode, må du konfigurere 
POP3-innstillingene. Du kan også bruke APOP-metoden.

• For mer informasjon, se hjelpeteksten i Internett-basert styring.

• Du kan også bekrefte om e-postinnstillingene er korrekte etter konfigurasjon ved å sende en test-e-post.
 

h Etter konfigurering, velg Submit. Dialogen Test konfigurasjon for sending av e-post vises.

i Følg skjerminstruksjonene hvis du vil teste med gjeldende innstillinger.
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Opprette og installere et sertifikat 9

Brother-utskriftsserveren gjør det mulig å bruke SSL/TLS-kommunikasjon ved å konfigurere et sertifikat og 
korreponderende privat nøkkel. Denne utskriftsserveren støtter to sertifiseringsmetoder. Et selvsignert 
sertifikat og et sertifikat utstedt av en CA (Certificate Authority).

Bruke selvsignert sertifikat
Denne utskriftsserveren utsteder sitt eget sertifikat. Ved å bruke dette sertifikatet kan du enkelt bruke 
SSL/TLS-kommunikasjon uten å ha behov for et sertifikat fra en CA. Se Opprette og installere et 
selvsignert sertifikat på side 56.
Bruke et sertifikat fra en CA.
Det finnes to metoder for å installere et sertifikat fra en CA. Hvis du allerede har en CA eller hvis du ønsker 
å bruke et sertifikat fra en eksternt betrodd CA:
• Når du bruker en CSR (Certificate Signing Request) fra denne utskriftsserveren. Se Opprette CSR og 

installere et sertifikat på side 68.
• Når du importere et sertifikat og en privat nøkkel. Se Importere og eksportere sertifikatet og privat 

nøkkel på side 70.

Merk
• Hvis du skal bruke SSL/TLS-kommunikasjon, anbefaler vi at du kontakter systemadministratoren før du starter.

• Denne utskriftserveren lagrer kun ett par med sertifikat og en privat nøkkel som du installerte eller importerte 
tidligere. Denne skriveren overskriver sertifikatet og den private nøkkelen hvis du installerer en ny.

• Når du tilbakestiller utskriftsserveren til standard fabrikkinnstillinger, blir det installerte sertifikatet og den 
private nøkkelen slettet. Hvis du vil beholde samme sertifikat og den private nøkkelen etter å ha tilbakestilt 
utskriftsserveren, eksporter dem før du tilbakestiller og installerer dem på nytt. Se Slik eksporterer du 
sertifikatet og privat nøkkel på side 71.

 

Denne funksjonen kan kun konfigureres ved hjelp av Internett-basert styring (nettleser). Følg disse trinnene 
for å få tilgang til sertifikatkonfigurasjonssiden ved hjelp av Internett-basert styring.

a Start nettleseren.

b Skriv inn "http://skriverens IP-adresse/" i nettleseren din. (der "skriverens IP-adresse" er skriverens IP-
adresse eller nodenavn)

Eksempel:

http://192.168.1.2/ (hvis skriverens IP-adresse er 192.168.1.2.) 

http://BRN123456/ (hvis skriverens nodenavn er BRN123456.) 

Merk
Hvis du har redigert hosts-filen på datamaskinen eller bruker  DNS (Domain Name System), kan du også angi 
DNS-navnet til utskriftsserveren. Siden utskriftsserveren støtter TCP/IP- og NetBIOS-navn, kan du også skrive 
inn NetBIOS-navnet på utskriftsserveren. NetBIOS-navnet vises på nettverkskonfigurasjonslisten for 
skriveren. For informasjon om hvordan du skriver ut nettverkskonfigurasjonsliste, se Skrive ut 
nettverkskonfigurasjonsliste på side 24. NetBIOS-navnet som tilordnes, er de første 15 tegnene i 
nodenavnet, og som standard vises det som "BRNxxxxxx", der "xxxxxx" er de seks siste sifrene i Ethernet-
adressen.
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c Klikk på Network Configuration.

d Skriv inn et brukernavn og et passord. Standard brukernavn er "admin" og standard passord er "access".

e Klikk på OK.

f Velg Configure Certificate. 

g Du kan konfigurere sertifikatinnstillingene fra skjermen nedenfor.
 

Merk
• Funksjoner som er grå og ikke koblet indikerer at de ikke er tilgjengelige.

• For mer informasjon om konfigurasjon, se hjelpeteksten i Internett-basert styring.
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Opprette og installere et selvsignert sertifikat 9

Slik oppretter og installerer du et selvsignert sertifikat 9

a Klikk på Create Self-Signed Certificate på siden Configure Certificate.

b Angi et Common name (nettverksnavn) og en Valid date (gyldighetsdato), klikk så på Submit.

Merk
• Lengden på nettverksnavnet er mindre enn 64 bit. Angi en identifikasjon som f.eks. en IP-adresse, 

nodenavn eller domenenavn for å bruke når du går til denne skriveren gjennom SSL/TSL-kommunikasjon. 
Nodenavnet vises som standard.

• En advarsel vises hvis du angir et annet navn i URL-en enn nettverksnavnet som ble brukt for det 
selvsignerte sertifikatet.

 

c Det selvsignerte sertifikatet har blitt opprettet. Merk av i boksen til venstre for hver funksjon du ønsker å 
deaktivere og klikk på knappen OK.
 

Merk
• Vi anbefaler at du deaktiverer TELNET-, FTP- og TFTP-protokollene og nettverksadministrasjonen med 

eldre versjoner av BRAdmin 1 for sikkert kommunikasjon. Hvis du aktiverer dem, er 
brukerpålitelighetskontrollen ikke sikker.

• En avmerkingsboks vises kun for en individuell protokoll eller det eldre BRAdmin-verktøyet hvis de 
allerede er aktivert.

1 BRAdmin Professional eldre enn ver. 2.80, Web BRAdmin eldre enn ver. 1.40, BRAdmin Light for Macintosh® eldre enn ver. 1.10.
 

d Start skriveren for å aktivere konfigurasjonen.

e Det selvsignerte sertifikatet har blitt lagret i skriverminnet. For å bruke SSL/TLS-kommunikasjon må det 
selvsignerte sertifikatet også være installert på datamaskinen din. Fortsett til neste avsnitt.
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Slik installerer du sertifikatet på skriveren 9

Merk
De følgende trinnene er for Microsoft Internet Explorer. Hvis du bruker en annen nettleser, følg 
hjelpeteksten i denne nettleseren.

 

For Windows Vista®-brukere som har administratorrettigheter 9

a Logg på datamaskinen med administratorrettigheter. Klikk på  og Alle programmer.

b Høyreklikk på Internet Explorer, og deretter på Kjør som adminstrator.
 

c Velg Tillat.
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d Skriv inn "https://skriverens IP-adresse/" i nettleseren for å få tilgang til skriveren (der "skriverens IP-
adresse" er skriverens IP-adresse eller nodenavn).
Klikk så på Fortsett til dette webområdet (anbefales ikke).
 

e Klikk på Sertifikatfeil, og klikk så på Vis sertifikater. For resten av instruksjonene, klikk på trinnene 
fra d på side 65.
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For Windows Vista®-brukere som ikke har administratorrettigheter 9

a Klikk på  og Alle programmer.

b Høyreklikk på Internet Explorer, og deretter på Kjør som adminstrator.
 

c Velg den administrator som du vil installere med og angi administratorpassordet, og klikk på OK.
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d Skriv inn "https://skriverens IP-adresse/" i nettleseren for å få tilgang til skriveren (der "skriverens IP-
adresse" er skriverens IP-adresse eller nodenavn).
Klikk så på Fortsett til dette webområdet (anbefales ikke).
 

e Klikk på Sertifikatfeil, og klikk så på Vis sertifikater.
 

f Velg kategorien Detaljer og klikk på Kopier  til fil...
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g Klikk på Neste.
 

h Påse at DER-kodet binær X.509 (.cer) er valgt og klikk på Neste.
 

i Klikk på Bla gjennom...
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j Klikk på Bla gjennom mapper.
 

k Velg en mappe du vil lagre sertifikatfilen til, angi navnet på filen og klikk på Lagre.
 

Merk
Hvis du velger Skrivebord, lagres sertifkatfilen til skrivebordet til administratoren du velger.

 

l Klikk på Neste.
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m Velg Fullfør.
 

n Klikk på OK.
 

o Klikk på OK.
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p Åpne mappen du lagret sertifikatfilen i k og dobbeltklikk på sertifikatfilen. For resten av instruksjonene, 
klikk på trinnene fra d på side 65.
 

For Windows® 2000/XP- og Windows Server® 2003-brukere 9

a Start nettleseren.

b Skriv inn "https://skriverens IP-adresse/" i nettleseren for å få tilgang til skriveren (der "skriverens IP-
adresse" er skriverens IP-adresse eller skriverens nettverksnavn som du ga til sertifikatet).

c Når den følgende dialogen vises, klikk på Vis sertifikat.
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d Klikk på Installer sertifikatet… fra kategorien Generelt.
 

e Når importveiviseren for sertifikat vises, klikk på Neste.
 

f Velg Plasser alle sertifikater i følgende lager, og klikk så på Bla gjennom...
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g Velg Klarerte rotsertifiseringsinstanser, og klikk deretter på OK.
 

h Klikk på Neste.
 

i Velg Fullfør.
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j Klikk på Ja  hvis fingeravtrykket (tommelavtrykket) er korrekt.
 

Merk
Fingeravtrykket (tommelavtrykket) skrives ut på nettverkskonfigurasjonslisten. For informasjon om 
hvordan du skriver ut nettverkskonfigurasjonsliste, se Skrive ut nettverkskonfigurasjonsliste på side 24.

 

k Klikk på OK.
 

l Det selvsignerte sertifikatet er nå installert på datamaskinen din, og SSL/TLS-kommunikasjon er 
tilgjengelig.
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Opprette CSR og installere et sertifikat 9

Slik oppretter du CSR 9

a Klikk på Create CSR på siden Configure Certificate.

b Angi et Common Name (nettverksnavn) og informasjonen din, som Organization (organisasjon). Velg 
deretter Submit.

Merk
• Vi anbefaler at du installerer rotsertifikatet fra CA på datamaskinen din før du oppretter CSR.

• Lengden på nettverksnavnet er mindre enn 64 bit. Angi en identifikasjon som f.eks. en IP-adresse, 
nodenavn eller domenenavn for å bruke når du går til denne skriveren gjennom SSL/TSL-kommunikasjon. 
Nodenavnet vises som standard. Common name er påkrevd.

• En advarsel vises hvis du angir et annet navn i URL-en enn nettverksnavnet som ble brukt for sertifikatet.

• Lengden på Organization (organisasjon), Organization Unit (organisasjonsenhet), City/Locality 
(by/sted) og State/Province (delstat/provins) er mindre enn 64 byte.

• Land/region skal være en ISO 3166-landskode satt sammen av to bokstaver.
 

c Når innholdet i CSR vises, klikk på Save for å lagre CSR-fil til datamaskinen.

d Nå er CSR opprettet. 

Merk
• Følg dine CA-retningslinjer for metode for sending av CSR til din CA.

• Hvis du bruker Windows Server® 2003 Enterprise root CA, anbefaler vi at du bruker 
webserversertifikatmalen når du oppretter sertifikatet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til 
http://solutions.brother.com/.

 

http://solutions.brother.com/
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Slik installerer du sertifikatet på skriveren 9

Når du mottar sertifikatet fra en CA, følg trinnene nedenfor for å installere den på utskriftsserveren.

Merk
Kun et sertifikat som er utstedt med denne skriverens CSR kan installeres.

 

a Klikk på Install Certificate på siden Configure Certificate.

b Spesifiser filen for sertifikatet som har blitt utstedt av en CA, og klikk på Submit.

c Nå er sertifkatet opprettet. Merk av i boksen til venstre for hver funksjon du ønsker å deaktivere og klikk 
på knappen OK.
 

Merk
• Vi anbefaler at du deaktiverer TELNET-, FTP- og TFTP-protokollene og nettverksadministrasjonen med 

eldre versjoner av BRAdmin 1 for sikkert kommunikasjon. Hvis du aktiverer dem, er 
brukerpålitelighetskontrollen ikke sikker.

• En avmerkingsboks vises kun for en individuell protokoll eller det eldre BRAdmin-verktøyet hvis de 
allerede er aktivert.

1 BRAdmin Professional eldre enn ver. 2.80, Web BRAdmin eldre enn ver. 1.40, BRAdmin Light for Macintosh® eldre enn ver. 1.10.
 

d Start skriveren for å aktivere konfigurasjonen.

e Sertifikatet har blitt lagret i skriverminnet. For å bruke SSL/TLS-kommunikasjon må rotsertifikatet fra CA 
også være installert på datamaskinen din. Kontakt nettverksadministratoren vedrørende installasjon.
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Importere og eksportere sertifikatet og privat nøkkel 9

Slik importerer du sertifikatet og privat nøkkel 9

a Klikk på Import certificate and private key på siden Configure Certificate.

b Spesifiser filen du vil importere.

c Oppgi passordet hvis filen er kryptert og klikk på Submit.

d Sertifikatet og den private nøkkelen har blitt importert. Merk av i boksen til venstre for hver funksjon du 
ønsker å deaktivere og klikk på knappen OK.
 

Merk
• Vi anbefaler at du deaktiverer TELNET-, FTP- og TFTP-protokollene og nettverksadministrasjonen med 

eldre versjoner av BRAdmin 1 for sikkert kommunikasjon. Hvis du aktiverer dem, er 
brukerpålitelighetskontrollen ikke sikker.

• En avmerkingsboks vises kun for en individuell protokoll eller det eldre BRAdmin-verktøyet hvis de 
allerede er aktivert.

1 BRAdmin Professional eldre enn ver. 2.80, Web BRAdmin eldre enn ver. 1.40, BRAdmin Light for Macintosh® eldre enn ver. 1.10.
 

e Start skriveren for å aktivere konfigurasjonen.

f Sertifikatet og den private nøkkelen har blitt importert til skriveren. For å bruke SSL/TLS-kommunikasjon 
må rotsertifikatet fra CA også være installert på datamaskinen din. Kontakt nettverksadministratoren 
vedrørende installasjon.
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Slik eksporterer du sertifikatet og privat nøkkel 9

a Klikk på Export certificate and private key på siden Configure Certificate.

b Oppgi passordet hvis du vil kryptere filen.

Merk
Hvis et tomt passord brukes krypteres ikke utmatingen.

 

c Oppgi passordet for bekreftelse og klikk på Submit.

d Spesifiser plasseringen der du vil lagre filen.

e Sertifikatet og den private nøkkelen har blitt eksportert til datamaskinen.

Merk
Du kan importere filen du har eksportert.
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Oversikt 10

Dette kapittelet forklarer hvordan du kan løse typiske nettverksproblemer som du kan møte når du bruker 
maskinen. Hvis du etter å ha lest kapittelet fortsatt ikke kan løse problemet, gå til Brother Solutions Center 
på: http://solutions.brother.com/

Dette kapittelet er delt inn i følgende avsnitt:

Generelle problemer

Problemer med installering av programvare for nettverksutskrift

Utskriftsproblemer

Problemer med skanning og PC-FAX

Protokollspesifikk feilsøking

Generelle problemer
CD-ROM-en er satt inn, men starter ikke automatisk 10

Hvis datamaskinen din ikke støtter Automatisk kjøring, starter ikke menyen automatisk etter at du har satt inn 
CD-ROM-en. I så fall kan du kjøre setup.exe fra rotmappen på CD-ROM-en.

Datamaskinen min finner ikke maskinen/utskriftsserveren
Maskinen/utskriftsserveren min vises ikke i vinduet for fjernoppsett, BRAdmin Light eller BRAdmin 
Professional 10

For Windows®

Brannmuren på datamaskinen din kan blokkere nødvendig nettverkstilkobling til maskinen. I så tilfelle vil 
du måtte deaktivere brannmuren på datamaskinen din og installere driverne på nytt.

For brukere av Windows® XP SP2: 10

a Klikk på Start-knappen, Kontrollpanel og deretter på Nettverks- og Internett-tilkoblinger.

b Klikk på Windows-brannmur.

c Klikk på kategorien Generell. Kontroller at Av (ikke anbefalt) er valgt.

d Klikk på OK.

Merk
Aktiver brannmuren igjen etter at Brothers programvarepakke er installert.
 

Feilsøking 10

http://solutions.brother.com
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Windows Vista®-brukere: 10

a Klikk på -knappen, Kontrollpanel,  Nettverk og Internett, Windows-brannmur og klikk på 
Endre innstillinger.

b Når skjermbildet Brukerkontokontroll vises, gjør som følger

Brukere med administratorrettigheter: Klikk på Fortsett.
For brukere uten administratorrettigheter: Angi administratorpassordet og klikk på OK.

c Klikk på kategorien Generell. Kontroller at Av (ikke anbefalt) er valgt.

d Klikk på OK.

Merk
Aktiver brannmuren igjen etter at Brothers programvarepakke er installert.
 

For Macintosh®

Velg maskinen din på nytt i DeviceSelector-programmet som vinnes i Macintosh 
HD/Bibliotek/Printers/Brother/Utilities eller fra modellrullegardinlisten i ControlCenter3.

Problemer med installering av programvare for nettverksutskrift
Brother-utskriftsserveren blir ikke funnet under installasjonen av programvaren for nettverksutskrift 
eller Brother-maskinens skriverdriver i Windows®. Finner ikke Brother-utskriftsserveren ved hjelp av 
funksjonene for enkel nettverkskonfigurasjon i Mac OS® X. 10

Kontroller at du har fullført IP-adresseinnstillingen i Brother-utskriftsserveren i henhold til kapittel 2 i denne 
brukerhåndboken før du installerer nettverksutskriftsprogramvaren eller skriverdriveren.

Sjekk følgende:

a Kontroller at maskinen er slått på, og at den er klar til å skrive ut.

b Kontroller om noen av lysene lyser eller blinker. Brothers utskriftsservere har to lysdioder på maskinens 
bakpanel. Det øverste grønne lyset viser status for forbindelse/aktivitet (motta/sende). Det nederste 
oransje lyset viser status for hastighet.

Ikke lys: Hvis det øverste lyset er av, er ikke utskriftsserveren koblet til nettverket.

Det øverste lyset er grønt: Lyset for forbindelse/aktivitet er grønt dersom utskriftsserveren er koblet 
til et Ethernet-nettverk.

Det nederste lyset er oransje: Lyset for hastighet er oransje dersom utskriftsserveren er koblet til et 
100BASE-TX Fast Ethernet-nettverk.

Det nederste lyset er av: Lampen for hastighet er av dersom utskriftsserveren er koblet til et 
10BASE-T Fast Ethernet-nettverk.
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c Skriv ut nettverkskonfigurasjonslisten og kontroller at innstillinger som for eksempel IP-adressen, er 
riktige for ditt nettverk. Problemet kan skyldes at IP-adressene ikke samsvarer eller dupliserte IP-
adresser. Kontroller at IP-adressen er riktig lagt inn på utskriftsserveren. Kontroller også at ingen andre 
noder på nettverket har denne IP-adressen. Hvis du vil vite hvordan du skriver ut 
nettverkskonfigurasjonslisten, se Skrive ut nettverkskonfigurasjonsliste på side 24.

d Bruk følgende metode til å kontrollere om utskriftsserveren finnes på nettverket:

For Windows®

Prøv å pinge utskriftsserveren fra ledeteksten i vertsoperativsystemet med følgende kommando:
ping ipadresse

ipadresse er IP-adressen til utskriftsserveren (merk at det i noen tilfeller kan ta opptil to minutter for 
utskriftsserveren å laste inn IP-adressen (etter at IP-adressen er angitt)).

For Mac OS® X 10.2.4 eller senere

1 Fra menyen Gå velger du Programmer.

2 Åpne mappen Verktøy.

3 Dobbeltklikk på ikonet Terminal.

4 Prøv å pinge utskriftsserveren fra terminalvinduet:
ping ipadresse
ipadresse er IP-adressen til utskriftsserveren (merk at det i noen tilfeller kan ta opptil to 
minutter for utskriftsserveren å laste inn IP-adressen (etter at IP-adressen er angitt)).

e Hvis du har prøvd a til d ovenfor uten at det hjelper, tilbakestiller du utskriftsserveren til 
standardinnstillingene og prøver på nytt fra første installasjon. Hvis du vil vite hvordan du tilbakestiller til 
standardinnstillinger fra fabrikken, se Tilbakestille nettverksinnstillingene til 
fabrikkinnstillinger på side 25.

f (For Windows®)
Hvis installasjonen mislykkes, kan det skyldes at brannmuren på datamaskinen din blokkerer nødvendig 
nettverkstilkobling til maskinen. I så tilfelle vil du måtte deaktivere brannmuren på datamaskinen din og 
installere driverne på nytt. For mer informasjon, se Generelle problemer på side 72. Hvis du bruker en 
personlig brannveggprogramvare, ser brukerhåndboken for din programvare eller kontakt 
programvareprodusenten.



Feilsøking

75

10

Utskriftsproblemer
Utskriftsjobben blir ikke skrevet ut 10

Kontroller status og konfigurasjon på utskriftsserveren. Sjekk det følgende:

a Kontroller at maskinen er slått på, og at den er klar til å skrive ut.

b Skriv ut maskinens nettverkskonfigurasjonsliste, og kontroller at innstillinger som for eksempel IP-
adressen, er riktige for ditt nettverk. Problemet kan skyldes at IP-adressene ikke samsvarer eller 
dupliserte IP-adresser. Kontroller at IP-adressen er riktig lagt inn på utskriftsserveren. Kontroller også at 
ingen andre noder på nettverket har denne IP-adressen. Hvis du vil vite hvordan du skriver ut 
nettverkskonfigurasjonslisten, se Skrive ut nettverkskonfigurasjonsliste på side 24.

c Bruk følgende metode til å kontrollere om utskriftsserveren finnes på nettverket:

For Windows®

1 Prøv å pinge utskriftsserveren fra ledeteksten i vertsoperativsystemet, med følgende kommando:

ping ipadresse

ipadresse er IP-adressen til utskriftsserveren (merk at det i noen tilfeller kan ta opptil to 
minutter for utskriftsserveren å laste inn IP-adressen (etter at IP-adressen er angitt)).

2 Hvis du får et positivt svar, går du videre til Feilsøking for IPP med Windows® 2000/XP, Windows 
Vista® og Windows Server® 2003 på side 79. Hvis ikke, fortsett til d.

For Mac OS® X 10.2.4 eller senere

1 Fra menyen Gå velger du Programmer.

2 Åpne mappen Verktøy.

3 Dobbeltklikk på ikonet Terminal.

4 Prøv å pinge utskriftsserveren fra terminalvinduet:

ping ipadresse

ipadresse er IP-adressen til utskriftsserveren (merk at det i noen tilfeller kan ta opptil to 
minutter for utskriftsserveren å laste inn IP-adressen (etter at IP-adressen er angitt)).
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d Hvis du har prøvd a til c ovenfor uten at det hjelper, tilbakestiller du utskriftsserveren til 
standardinnstillingene og prøver på nytt fra første installasjon. Hvis du vil vite hvordan du tilbakestiller til 
standardinnstillinger fra fabrikken, se Tilbakestille nettverksinnstillingene til 
fabrikkinnstillinger på side 25.

Feil under utskrift 10

Hvis du prøver å skrive ut mens andre brukere skriver ut store mengder data (f. eks. mange sider eller 
fargesider med høy oppløsning), kan ikke skriveren ta i mot utskriftsjobben før den pågående utskriften er 
fullført. Hvis ventetiden for din utskriftsjobb går over en viss grense, oppstår det et tidsavbrudd, som igjen 
forårsaker feilmelding. I slike situasjoner, send utskriftsjobben på nytt etter at andre jobber er ferdig utskrevet.
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Problemer med skanning og PC-FAX 10

Nettverksskanningsfunksjonen fungerer ikke i Windows®

Funksjonen PC FAX i nettverk fungerer ikke i Windows®
10

Brannmurinnstillingene på datamaskinen din avviser kanskje nødvendig nettverkstilkobling. Følg 
instruksjonene nedenfor for å deaktivere brannmuren. Hvis du bruker en personlig brannmurprogramvare, se 
brukerhåndboken for din programvare eller kontakt programvareprodusenten.

For brukere av Windows® XP SP2: 10

a Klikk på Start-knappen, Innstillinger og deretter på Nettverks- og Internett-tilkoblinger og så på 
Windows-brannmur. Kontroller at Windows-brannmur i kategorien Generelt er stilt til På.

b Klikk kategorien Avansert, og velg Innstillinger...

c Klikk på Legg til.

d For å legge til port 54925 for nettverksskanning, oppgi informasjonen nedenfor:
1. I Beskrivelse av tjeneste: Angi ønsket beskrivelse, f.eks. "Brother-skanner".
2. I Navn eller IP-adresse (f.eks. 192.168.0.12) eller datamaskinen som er vert for denne tjenesten 
på nettverket: Angi "Localhost".
3. I Eksternt portnummer for denne tjenesten: Angi "54925  ".
4. I Internt portnummer for denne tjenesten: Angi "54925 ".
5. Kontroller at UDP er valgt.
6. Klikk på OK.

e Klikk på Legg til.

f For å legge til port 54926 for nettverks-PC Fax, oppgi informasjonen nedenfor:
1. I Beskrivelse av tjeneste: Angi ønsket beskrivelse, f.eks. "Brother-PC Fax".
2. I Navn eller IP-adresse (f.eks. 192.168.0.12) eller datamaskinen som er vert for denne tjenesten 
på nettverket: Angi "Localhost".
3. I Eksternt portnummer for denne tjenesten: Angi "54926  ".
4. I Internt portnummer for denne tjenesten: Angi "54926 ".
5. Kontroller at UDP er valgt.
6. Klikk på OK.

g Hvis du fortsatt har problemer med nettverkstilkoblingen, klikk på knappen Legg til.

h For å legge til port 137 for nettverksskanning, -utskrift og -PC Fax-mottak, oppgi informasjonen nedenfor:
1. I Beskrivelse av tjeneste: Angi ønsket beskrivelse, f.eks. "Brother-PC Fax-mottak".
2. I Navn eller IP-adresse (f.eks. 192.168.0.12) eller datamaskinen som er vert for denne tjenesten 
på nettverket: Angi "Localhost".
3. I Eksternt portnummer for denne tjenesten: Angi "137  ".
4. I Internt portnummer for denne tjenesten: Angi "137 ".
5. Kontroller at UDP er valgt.
6. Klikk på OK.
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i Påse at nye innstillinger er lagt til og er markert, og klikk deretter på OK.

Merk
Aktiver brannmuren igjen etter at Brothers programvarepakke er installert.

 

Windows Vista®-brukere: 10

a Klikk på -knappen, Kontrollpanel,  Nettverk og Internett, Windows-brannmur og klikk på Endre 
innstillinger.

b Når skjermbildet Brukerkontokontroll vises, gjør som følger

Brukere med administratorrettigheter: Klikk på Fortsett.
For brukere uten administratorrettigheter: Angi administratorpassordet og klikk på OK.

c Kontroller at Windows-brannmur er valgt i kategorien Generelt.

d Klikk på kategorien Unntak.

e Klikk på Legg til...

f For å legge til port 54925 for nettverksskanning, oppgi informasjonen nedenfor:
1. I Navn: Angi ønsket beskrivelse, f.eks. "Brother-skanner".
2. I Portnummer: Angi "54925 ".
3. Kontroller at UDP er valgt.
4. Klikk på OK.

g Klikk på Legg til...

h For å legge til port 54926 for nettverks-PC Fax, oppgi informasjonen nedenfor:
1. I Navn: Angi ønsket beskrivelse, f.eks. "Brother-PC Fax".
2. I Portnummer - Angi "54926  ".
3. Kontroller at UDP er valgt.
4. Klikk på OK.

i Påse at nye innstillinger er lagt til og er markert, og klikk deretter på OK.

j Hvis du fortsatt har problemer med nettverkstilkoblingen, som nettverksskanning eller -utskrift, marker i 
boksen Fil- og skriverdeling i kategorien Unntak og klikk på OK.

Merk
Aktiver brannmuren igjen etter at Brothers programvarepakke er installert.
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Protokollspesifikk feilsøking 10

Feilsøking for IPP med Windows® 2000/XP, Windows Vista® og Windows 
Server® 2003 10

Jeg vil bruke et annet portnummer enn 631. 10

Hvis du bruker 631-porten til IPP-utskrift, kan det hende at dataene ikke sendes gjennom brannmuren. I så 
fall kan du enten bruke et annet portnummer (port 80) eller konfigurere brannmuren slik at port 631-data kan 
sendes gjennom den.

Hvis du vil sende en utskriftsjobb som bruker IPP, til en skriver som bruker 80-porten (standard HTTP-port), 
skriver du inn følgende når du konfigurerer Windows® 2000/XP-, Windows Vista® og 
Windows Server® 2003-systemet.

http://ipadresse/ipp

Alternativet "Gå til denne skriverens Web-side"  i Windows® XP og Windows Vista® fungerer ikke
Alternativet "Få mer informasjon" i Windows® 2000 og Windows Server® 2003 fungerer ikke 10

Hvis du bruker følgende URL-adresse:

http://ipaddress:631 eller http://ipaddress:631/ipp,

vil alternativet Få mer informasjon Windows® 2000/XP, Windows Vista® og Windows Server® 2003 ikke 
fungere. Hvis du vil bruke alternativet Få mer informasjon, bruk følgende URL:

http://ipadresse

Dette gjør at Windows® 2000/XP, Windows Vista® og Windows Server® 2003 bruker 80-porten til å 
kommunisere med Brothers utskriftsserver.

Feilsøking for nettlesere (TCP/IP) 10

a Hvis du ikke kan opprette en forbindelse til utskriftsserveren ved å bruke nettleseren, kan du kontrollere 
proxyinnstillingene for nettleseren. Kontroller innstillingene for Unntak, og skriv om nødvendig inn 
utskriftsserverens IP-adresse. Dermed unngår du at datamaskinen prøver å koble til 
internettleverandøren eller proxyserveren hver gang du vil se på utskriftsserveren.

b Påse at du bruker egnet nettleser, vi anbefaler Microsoft Internet Explorer 6.0® (eller høyere) eller 
Firefox® 1.0 (eller høyere) for Windows® og Safari™ 1.0 for Macintosh®. Påse også at JavaScript og 
informasjonskapsler alltid er aktivert i alle nettlesere du bruker. Vi anbefaler at du oppgraderer til Safari™ 
1.2 eller høyere for å aktivere JavaScript. Hvis du bruker en annen nettleser må du kontrollere at den er 
kompatibel med HTTP 1.0 og HTTP 1.1.
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Bruke tjenester A

En tjeneste er en ressurs som brukere som vil skrive ut på Brother-utskriftsserveren, kan få tilgang til. 
Brothers utskriftsserver har følgende forhåndsdefinerte tjenester (bruk kommandoen SHOW SERVICE på 
den eksterne konsollen for Brothers utskriftsserver hvis du vil vise en liste over tilgjengelige tjenester): Skriv 
inn HELP ved ledeteksten for å vise en liste over kommandoer som støttes.

Der xxxxxx er de seks siste sifrene i Ethernet-adressen (for eksempel BRN310107_P1).

Andre metoder for å angi IP-adressen 
(for avanserte brukere og administratorer)
Hvis du vil vite hvordan du konfigurerer maskinen for et nettverk ved hjelp av BRAdmin Light, kan du se Angi 
IP-adressen og nettverksmasken på side 10.

Bruke DHCP til å konfigurere IP-adressen A

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) gjør det mulig å tildele IP-adresser automatisk. Hvis du har en 
DHCP-server på nettverket, vil utskriftsserveren automatisk få IP-adressen fra DHCP-serveren, og navnet på 
utskriftsserveren registreres hos en hvilken som helst RFC 1001- og 1002-kompatibel dynamisk navnetjeneste.

Merk
Hvis du ikke vil konfigurere utskriftsserveren via DHCP, BOOTP eller RARP, må du angi at Boot method 
skal være statisk, slik at utskriftsserveren har den statiske IP-adressen. Dermed unngår du at 
utskriftsserveren prøver å hente en IP-adresse fra et av disse systemene. Hvis du vil endre Boot method, 
bruk LAN-menyen på maskinens kontrollpanel, BRAdmin Professional-verktøy, fjernoppsett eller 
Internett-basert styring (nettleser).

 

Tillegg A A

Tjeneste (eksempel) Definisjon
BINARY_P1 TCP/IP-binær, NetBIOS-tjeneste
TEXT_P1 TCP/IP-teksttjeneste (legger til vognretur etter hvert linjeskift)
PCL_P1 PCL®-tjeneste (bytter til PCL®-modus på PJL-kompatible skrivere)
BRNxxxxxx_P1 TCP/IP-binær
BRNxxxxxx_P1_AT PostScript®-tjeneste for Macintosh®

POSTSCRIPT_P1 PostScript®-tjeneste (bytter til PostScript®-modus på PJL-kompatible skrivere)
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Bruke BOOTP til å konfigurere IP-adressen A

Du kan bruke BOOTP til konfigurering i stedet for RARP. Fordelen med BOOTP er at du kan konfigurere 
nettverksmasken og gatewayen. Hvis du vil bruke BOOTP til å konfigurere IP-adressen, må BOOTP være 
installert og kjøre på vertsdatamaskinen. (Det vises i filen /etc/services på verten som en virkelig 
tjeneste. Skriv inn man bootpd eller se i systemdokumentasjonen hvis du vil ha mer informasjon.) BOOTP 
startes vanligvis via filen /etc/inetd.conf, slik at du kanskje må aktivere det ved å fjerne "#" foran bootp-
oppføringen i filen. En vanlig bootp-oppføring i /etc/inetd.conf er for eksempel:

#bootp dgram udp wait /usr/etc/bootpd bootpd -i

Avhengig av systemet kan det hende at denne oppføringen kalles "bootps" i stedet for "bootp".

Merk
Du kan aktivere BOOTP ved ganske enkelt å slette "#" ved hjelp av et redigeringsprogram (hvis "#" ikke 
finnes, er BOOTP alt aktivert). Deretter redigerer du BOOTP-konfigurasjonsfilen (vanligvis /etc/bootptab) 
og skriver inn navnet, nettverkstypen (1 for Ethernet), Ethernet-adressen, IP-adressen, nettverksmasken 
og gatewayen til utskriftsserveren. Det finnes dessverre ingen standardisert fremgangsmåte for å gjøre 
dette. Derfor må du se i systemdokumentasjonen hvis du vil ha informasjon om hvordan du angir denne 
informasjonen (på mange UNIX®-systemer er det eksempler i filen bootptab som du kan bruke som 
referanse). Her følger noen eksempler på vanlige /etc/bootptab-oppføringer: ("BRN" nedenfor er "BRW" 
for et trådløst nettverk.)

BRN310107 1  00:80:77:31:01:07 192.168.1.2

og

BRN310107:ht=ethernet:ha=008077310107:\

ip=192.168.1.2:
 

Enkelte implementeringer av BOOTP-vertsprogramvaren svarer ikke på BOOTP-forespørsler hvis du ikke 
har inkludert et nedlastingsfilnavn i konfigurasjonsfilen. Hvis dette er tilfelle oppretter du en nullfil på verten, 
og angir banen til og navnet på denne filen i konfigurasjonsfilen.

Utskriftsserveren laster inn IP-adressen fra BOOTP-serveren når skriveren er slått på, akkurat som for RARP.
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Bruke RARP til å konfigurere IP-adressen A

Du kan konfigurere IP-adressen til Brother-utskriftsserveren ved å bruke RARP (Reverse ARP) på 
vertsdatamaskinen. Dette gjøres ved å redigere filen /etc/ethers (hvis denne filen ikke finnes, kan du opprette 
den) med en oppføring som likner på følgende eksempel: ("BRN" nedenfor er "BRW" for et trådløst nettverk.)

00:80:77:31:01:07   BRN310107

Den første delen av oppføringen er Ethernet-adressen, og den andre delen er navnet på utskriftsserveren 
(du må bruke det samme navnet som i filen /etc/hosts).

Hvis RARP-daemonen ikke alt kjører, starter du den (kommandoen kan være rarpd, rarpd -a, in.rarpd 
-a eller en annen avhengig av systemet. Skriv inn man rarpd eller se i systemdokumentasjonen hvis du vil 
ha mer informasjon). På et Berkeley-basert UNIX®-system skriver du inn følgende kommando for å 
kontrollere om RARP-daemonen kjører:

ps -ax | grep -v grep | grep rarpd

På et AT&T-basert UNIX®-system skriver du følgende:

ps -ef | grep -v grep | grep rarpd

Brothers utskriftsserver får IP-adressen fra RARP-daemonen når skriveren er slått på.

Bruke APIPA til å konfigurere IP-adressen A

Brother-utskriftsserveren støtter APIPA-protokollen (Automatic Private IP Addressing). Med APIPA vil 
DHCP-klienter automatisk konfigurere en IP-adresse og nettverksmaske hvis ingen DHCP-server er 
tilgjengelig. Enheten velger sin egen IP-adresse i området 169.254.1.0 til 169.254.254.255. 
Nettverksmasken er automatisk angitt som 255.255.0.0, og gateway-adressen er angitt som 0.0.0.0. 

APIPA-protokollen er aktivert som standard. Hvis du vil deaktivere APIPA-protokollen, kan du gjøre dette fra 
maskinens kontrollpanel. For mer informasjon, se APIPA på side 22. 

Dersom APIPA-protokollen er deaktivert, er standard IP-adresse for en Brother utskriftsserver 192.0.0.192. 
Det er imidlertid lett å endre denne IP-adressen slik at den samsvarer med nettverkets IP-adresse.
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Bruke ARP til å konfigurere IP-adressen A

Hvis du ikke kan bruke BRAdmin og du ikke har en DHCP-server på nettverket, kan du også bruke ARP-
kommandoen. ARP-kommandoen er tilgjengelig på Windows®-systemer der TCP/IP er installert, og på 
Unix®-systemer. Du bruker ARP ved å skrive inn den følgende kommandoen ved ledeteksten:

arp -s IP-adresse Ethernet-adresse

ping ipadresse

Der Ethernet-adresse er Ethernet-adressen (MAC-adressen) til utskriftsserveren, og ipadresse er IP-
adressen til utskriftsserveren. Eksempel:

Windows®-systemer

På Windows®-systemer må du bruke bindestrek (-) mellom tallene i Ethernet-adressen.

arp -s 192.168.1.2 00-80-77-31-01-07

ping 192.168.1.2

Unix®-/Linux-systemer

På Unix®- og Linus-systemer må du bruke kolon (:) mellom hvert tall i Ethernet-adressen:

arp -s 192.168.1.2 00:80:77:31:01:07

ping 192.168.1.2

Merk
Du må være på det samme Ethernet-segmentet (det vil si at det ikke kan være en ruter mellom 
utskriftsserveren og operativsystemet) for å kunne bruke kommandoen arp -s. 

Hvis det finnes en ruter mellom utskriftsserveren og operativsystemet, kan du bruke BOOTP eller de andre 
metodene som beskrives i dette kapittelet, til å angi IP-adressen. Hvis systemadministratoren har 
konfigurert systemet slik at IP-adressen sendes ved bruk av BOOTP, DHCP eller RARP, kan Brother-
utskriftsserveren motta en IP-adresse fra et hvilket som helst av disse systemene for tildeling av IP-
adresser. Dermed trenger du ikke å bruke ARP-kommandoen. ARP-kommandoen virker bare én gang. 
Når du har konfigurert IP-adressen til en Brother-utskriftsserver med ARP-kommandoen, kan du av 
sikkerhetsårsaker ikke bruke ARP-kommandoen på nytt til å endre adressen. Forsøk på å gjøre dette 
ignoreres av utskriftsserveren. Hvis du vil endre IP-adressen igjen, kan du bruke en nettleser eller 
TELNET (med kommandoen SET IP ADDRESS). Du kan også tilbakestille utskriftsserveren til 
fabrikkinnstillingene (som lar deg bruke ARP-kommandoen på nytt).
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Bruke TELNET-konsollen til å konfigurere IP-adressen A

Du kan også bruke TELNET-kommandoen til å endre IP-adressen.

TELNET er en effektiv metode for å endre maskinens IP-adresse. I dette tilfellet må det alt være en gyldig IP-
adresse for utskriftsserveren.

Skriv TELNET ipadresse ved ledeteksten, der ipadresse er IP-adressen til utskriftsserveren. Når du er 
koblet til kan du trykke på retur- eller enter-tasten for å bruke #-kommandoen. Skriv inn passordet "access".

Du får melding om å angi et brukernavn. Angi et brukernavn (du kan skrive inn hva som helst).

Ledeteksten Local> vises. Skriv inn SET IP ADDRESS ipadresse, der ipadresse er IP-adressen du vil 
tilordne til utskriftsserveren (kontakt nettverksadministratoren for å få vite hvilken IP-adresse du skal bruke). 
Eksempel:

Local> SET IP ADDRESS 192.168.1.3

Nå angir du nettverksmasken ved å skrive SET IP SUBNET nettverksmaske, der nettverksmaske er 
nettverksmasken du vil tilordne til utskriftsserveren (kontakt nettverksadministratoren for å få vite hvilken 
nettverksmaske du skal bruke). Eksempel:

Local> SET IP SUBNET 255.255.255.0

Hvis du ikke har noen delnett, bruker du én av følgende standard nettverksmasker:

255.0.0.0 for nettverk i klasse A

255.255.0.0 for nettverk i klasse B

255.255.255.0 for nettverk i klasse C

Nettverkstypen du har, angis av den venstre siffergruppen i IP-adressen. Verdien i denne gruppen går fra 1 
til 127 for nettverk i klasse A (for eksempel 13.27.7.1), 128 til 191 for nettverk i klasse B (for eksempel 
128.10.1.30) og 192 til 255 for nettverk i klasse C (for eksempel 192.168.1.4).

Hvis du har en gateway (ruter), skriver du inn adressen til denne med kommandoen SET IP ROUTER 
ruteradresse, der ruteradresse er IP-adressen til gatewayen du vil tilordne til utskriftsserveren. Eksempel:

Local> SET IP ROUTER 192.168.1.4

Skriv inn SET IP METHOD STATIC for å angi fremgangsmåte for IP-tilgangskonfigurasjon som statisk.

Skriv inn SHOW IP for å kontrollere at du har angitt IP-adressen riktig.

Skriv inn EXIT eller bruk CTRL-D (hold nede CTRL-tasten og trykk på "D") for å gå ut av den eksterne konsollen.
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Installasjon når man bruker nettverksutskriftskø eller deling 
(kun skriverdriver) A

Merk
• Du må konfigurere IP-adressen på maskinen før du fortsetter med denne delen. Hvis du ikke har 

konfigurert IP-adressen, se Konfigurere din nettverksskriver på side 8 først.

• Kontroller at vertsdatamaskinen og utskriftsserveren enten er på samme delnett, eller at ruteren er riktig 
konfigurert for å overføre data mellom de to enhetene.

• Dersom du bruker et personlig brannmurprogram (f.eks. Windows Firewall), må du deaktivere den før 
installeringen. Når du er sikker på at du kan skrive ut, kan du aktivere brannmuren igjen.

 

a Start installasjonsprogrammet på CD-ROM-en i henhold til hurtigstartguiden.

b Velg modellnavn og ditt språk (om nødvendig), og klikk på Installer andre drivere el. verktøy.

c Klikk på Skriverdriver (kun for nettverksbrukere).

d Velg Neste når velkomstmeldingen vises. Følg instruksjonene på skjermen.

e Velg Standardinstallasjon, og klikk på Neste.

f Velg Nettverksdelt skriver, og klikk på Neste.

g Velg skriverkøen, og klikk deretter på OK.

Merk
Kontakt systemansvarlige hvis du ikke er sikker på skriverens plassering og navn i nettverket.

 

h Velg Fullfør.
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Spesifikasjoner for utskriftsserver B

Ethernet-koblet nettverk B

Tillegg B B

Modellnavn NC6500h
Operativsystemer som 
støttes

Windows® 2000, Windows® XP, Windows® XP Professional x64 Edition, 
Windows Vista®, Windows Server® 2003 (kun utskrift via nettverk) og 
Windows Server® 2003 x64 Edition (kun utskrift via nettverk)

Mac OS® X 10.2.4 eller senere
Protokollstøtte TCP/IP: IPv4 ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP),WINS, NetBIOS-

navneløsning, DNS Resolver, mDNS, LPR/LPD, Custom Raw 
Port/Port9100, IPP, IPPS, FTP-server, SSL/TLS, POP before 
SMTP, SMTP-AUTH, TELNET, SNMPv1, HTTP/HTTPS-server, 
TFTP-klient og -server, SMTP-klient, APOP, LLTD Responder, 
Raw Port (PC-skanner), FTP-klient

TCP/IP: IPv6 (Slått av som standard) NDP, RA, DNS, mDNS, LPR/LPD, 
Custom Raw Port/Port9100, IPP, IPPS, FTP-server, SSL/TLS, 
POP before SMTP, SMTP-AUTH, TELNET, SNMPv1, 
HTTP/HTTPS-server, TFTP-klient og -server, SMTP-klient, 
APOP, LLTD Eesponder, Raw Port (PC-skanner)

Nettverkstype 10/100BASE-TX Ethernet-nettverk
Nettverksutskrift TCP/IP-utskrift med Windows® 2000/XP/XP Professional x64 Edition, 

Windows Vista® og Windows Server® 2003

Macintosh®-utskrift (Mac OS® 10.2.4 eller høyere som støtter TCP/IP)
Nettverks-PC Fax For brukere med Windows® 2000 / XP / XP Professional x64 Edition og 

Windows Vista®

Mac OS® X 10.2.4. eller senere (kun sending)
Nettverksskanning For brukere med Windows® 2000 / XP / XP Professional x64 Edition og 

Windows Vista®

Mac OS® X 10.2.4 eller senere
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Windows®-
datamaskinkrav
(for drivere, 
BRAdmin Light, 
node-til-node-
programvare)

Minimum 
prosessorhastighet

Intel® Pentium® eller tilsvarende for Windows® 2000/XP

Intel® Pentium® III eller tilsvarende CPU som støtter 64 bit for 
Windows Vista®

Intel® Pentium® eller tilsvarende for Windows Server ® 2003

AMD Opteron™, AMD Athlon™ 64, Intel® Xeon® med 
Intel® EM64T Intel® Pentium® 4 med Intel® EM64T eller 
tilsvarende for Windows® XP Professional x64 Edition og 
Windows Server® 2003 x64 Edition

Minimum RAM 64 MB for Windows® 2000

128 MB for Windows® XP

256 MB for Windows® XP Professional x64 Edition, 
Windows Server® 2003 og Windows Server® 2003 x64 Edition

512 MB for Windows Vista®

Anbefalt RAM 256 MB for Windows® 2000/XP

512 MB for Windows® XP Professional x64 Edition, 
Windows Server® 2003 og Windows Server® 2003 x64 Edition

1 GB for Windows Vista®
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1 BRAdmin Professional og Web BRAdmin er tilgjengelige og kan lastes ned fra http://solutions.brother.com/.

Macintosh®-
datamaskinkrav

Datamaskin Ethernet-klar Power Macintosh®

Minimum 
prosessorhastighet

PowerPC G4/G5, Intel® Core™ Solo/Duo

Processor PowerPC G3 350 MHz
Minimum RAM 128 MB for Mac OS® X 10.2.4 eller høyere
Anbefalt RAM 160 MB for Mac OS® X 10.2.4 eller høyere

Styringsverktøy BRAdmin Light 1 Windows® 2000, Windows® XP, Windows® XP Professional 
x64 Edition, Windows Vista®, Windows Server® 2003 og 
Windows Server® 2003 x64Edition

Mac OS® X 10.2.4 eller senere
BRAdmin 
Professional 1

Windows® 2000, Windows® XP, Windows® XP Professional 
x64 Edition, Windows Vista®, Windows Server® 2003 og 
Windows Server® 2003 x64Edition

Web BRAdmin 1 Windows® 2000 Professional

Windows Server® 2003 avansert server

Windows® XP Professional (IIS)

http://solutions.brother.com/
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Funksjonstabell og standard fabrikkinnstillinger B

Hovedmeny Undermeny Menyvalg Tilleggsutstyr Side
4.LAN

(DCP-9040CN og 
DCP-9042CDN)

5.LAN

(DCP-9045CDN)

7.LAN

(MFC-9440CN og 
MFC-9450CDN)

1.TCP/IP 1.BOOT method Auto*
Statisk

RARP

BOOTP

DHCP

(Hvis du velger Auto, RARP, BOOTP or DHCP, blir du 
spurt om å angi hvor mange ganger maskinen 
prøver å å hente IP-adresse.)

16

2.IP adresse [000-255].[000-255].[000-255].
[000-255]

[000].[000].[000].[000]* 1

18

3.Subnet mask [000-255].[000-255].[000-255].
[000-255]

[000].[000].[000].[000]* 1

18

4.Gateway [000-255].[000-255].[000-255].
[000-255]

[000].[000].[000].[000]* 1

19

5.Nodenavn BRNXXXXXX

(opptil 15 tegn)

19

6.WINS config Auto*
Statisk

20

7.WINS server Primær [000-255].[000-255].
[000-255].[000-255]

[000].[000].[000].[000]* 1

20

Sekundær [000-255].[000-255].
[000-255].[000-255]

[000].[000].[000].[000]* 1

8.DNS server Primær [000-255].[000-255].
[000-255].[000-255]

[000].[000].[000].[000]* 1

21

Sekundær [000-255].[000-255].
[000-255].[000-255]

[000].[000].[000].[000]* 1

9.APIPA På*
Av

22
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 Standardinnstillingene vises i fet skrift med en asterisk.
1 Ved kobling til nettverket vil maskinen automatisk stille inn IP-adressen og nettverksmasken til verdier som er egnet for ditt nettverk.

4.LAN

(DCP-9040CN og 
DCP-9042CDN)

5.LAN

(DCP-9045CDN)

7.LAN

(MFC-9440CN og 
MFC-9450CDN)

(fortsettelse)

1.TCP/IP

(fortsettelse)

0.IPv6 På

Av*
22

2.Ethernet Auto*
100B-FD

100B-HD

10B-FD

10B-HD

23

3.Skann til FTP Farge 150 dpi*
Farge 300 dpi

Farge 600 dpi

S/H 200 dpi

S/H 200x100 dpi

23

0.Standard 
innst

1.Reset 1.Ja

2.Nei

25

2.Stopp —

Hovedmeny Undermeny Menyvalg Tilleggsutstyr Side
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Skrive inn tekst B

Når du stiller inn enkelte menyvalg, som f.eks. apparatets ID må du kanskje skrive inn tekst. Talltastene har 
bokstaver trykket på seg. Tastene: 0, # og l har ikke bokstaver fordi disse brukes til spesialtegn.

Trykk på riktig talltast det nødvendige antall ganger for å få tilgang til tegnene nedenfor:

Sette inn mellomrom B

For å sette inn mellomrom i et faksnummer, trykk på c én gang mellom numrene. For å sette inn mellomrom 
i et navn, trykk på c to ganger mellom bokstavene.

Rette feil B

Hvis du skriver inn feil bokstav og vil endre den, trykker du på d for å flytte markøren til den står under 
bokstaven, trykk på Clear/Back.

Gjenta bokstaver B

For å skrive inn et tegn som er tilordnet den samme tasten som det forrige tegnet, trykker du på c for å flytte 
markøren til høyre før du trykker på tasten igjen.

Spesialtegn og symboler B

Trykk på l, # eller 0, trykk deretter på d eller c til å flytte markøren til tegnet eller symbolet du ønsker. 
Trykk på OK for å velge. Symbolene og tegnene nedenfor vil avhenger av menyvalget.

Trykk på 
tast

én gang to ganger tre ganger fire ganger

2 A B C 2
3 D E F 3
4 G H I 4
5 J K L 5
6 M N O 6
7 P Q R S
8 T U V 8
9 B X Y Z

Trykk på l for (mellomrom) ! “ # $ % & ’ ( ) l + , - . / m
Trykk på # for : ; < = > ? @ [ ] ˆ _ ¥ ˜ ‘ | { }
Trykk på 0 for (For MFC-9440CN, MFC-9450CDN, DCP-9040CN og DCP-9042CDN)

Ä Ë Ö Ü Æ Ø Å Ñ 0
(For DCP-9045CDN)
Ä Ë Ö Ü Æ Ø Å Ñ 0
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OpenSSL-erklæringer C

OpenSSL License C

Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project. Med enerett.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that 
the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the 
following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the 
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following 
acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the 
OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products 
derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact
openssl-core@openssl.org.

5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their 
names without prior written permission of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes 
software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS” AND ANY EXPRESSED OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT 
SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, 
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR 
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, 
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY 
OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Tillegg C C

http://www.openssl.org/
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Original SSLeay License C

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared 
to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., 
code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same 
copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this 
package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library 
used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) 
provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that 
the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the 
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following 
acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young 
(eay@cryptsoft.com)" The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are 
not cryptographic related :-).

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) 
you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson 
(tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT 
SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR 
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN 
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be 
changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU 
Public Licence].
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