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Beskrivning av anmärkningar
Följande symboler används i den här bruksanvisningen:
 

 

I anmärkningar med rubriken Obs får du information om vad du ska göra i olika situationer som 
kan uppstå samt tips på hur en funktion samverkar med andra funktioner.

Varumärken
Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.
Brother är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.
Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.
För alla företag vars program omnämns i den här bruksanvisningen finns licensavtal för de
upphovsrättsskyddade programmen i fråga.

Meddelande om sammanställning och publicering
Den här bruksanvisningen, som omfattar en beskrivning av och specifikationer för den senaste produkten,
har sammanställts och publicerats under överinseende av Brother Industries Ltd.
Innehållet i bruksanvisningen och produktens specifikationer kan komma att ändras utan föregående
meddelande.
Brother förbehåller sig rätten att göra ändringar i specifikationerna och innehållet utan föregående
meddelande och kan inte hållas ansvariga för eventuella skador (eller följdskador) som uppstått på grund av
att denna bruksanvisning har använts. Detta gäller också, men inte enbart, typografiska fel och andra fel som
kan härledas till publiceringen.
©2009 Brother Industries Ltd.
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Lagra utskriftsloggen i nätverket

Översikt
Med funktionen Lagra utskriftsloggen i nätverket kan du spara en utskriftsloggfil från Brother-maskinen på en
nätverksserver via CIFS 1. Du kan registrera ID, typ av utskriftsjobb, jobbnamn, användarnamn, datum,
klockslag, antal utskrivna sidor och färgsidor 2 för varje utskriftsjobb. Du kan konfigurera inställningen med
webbaserad hantering (via webbläsare).
1 CIFS står för Common Internet File System och är ett protokoll som körs via TCP/IP och gör att datorer i ett nätverk kan dela filer via ett intranät

eller Internet.
2 Endast modeller som stöds.

Följande utskriftsfunktioner registreras i utskriftsloggen:
Utskriftsjobb från din dator
Direktutskrifter från USB (endast modeller som stöds)
Kopiering
Mottagna fax (endast modeller som stöds)

Obs
• Utskriftsrapporter och listor sparas inte på servern.
• Funktionen Lagra utskriftsloggen i nätverket stöder autentisering med Kerberos och autentisering med

NTLMv2.
• Du kan ange filtypen Text eller CSV när du sparar filen på servern.
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Konfigurera inställningar för att Lagra utskriftsloggen i
nätverket med webbaserad hantering
Skriv http://xxx.xxx.xxx.xxx (där xxx.xxx.xxx.xxx är din maskins IP-adress) i webbläsaren om du vill använda
webbaserad hantering. Sedan kan du konfigurera eller ändra inställningarna under Store Print Log to
Network  (Lagra utskriftsloggen i nätverket) under Administrator Settings  (Administratörsinställningar).

 

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

(9)

(10)

a Välj On (På) under Print Log (Utskriftslogg) (1).

b Du kan konfigurera nedanstående inställningar i webbläsaren.
Host Address (Värdadress) (2)
Värdadressen är CIFS-serverns värdnamn. Ange värdadressen (t.ex.: exempel.com) (upp till
64 tecken) eller IP-adressen (t.ex.: 192.168.56.189).
Store Directory (Lagringsmapp) (3)
Ange den mapp på CIFS-servern där du vill spara loggen (t.ex.: brother/abc) (upp till 60 tecken).
File Name (Filnamn) (4)
Ange det filnamn som du vill använda för utskriftsloggen (upp till 15 tecken).
File Type (Filtyp) (5)
Välj en filtyp för utskriftsloggen Text eller CSV.
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Auth. Method (Autentiseringsmetod) (6)

Välj obligatorisk autentiseringsmetod för att få tillgång till CIFS-servern: Auto, Kerberos 1 eller
NTLMv2 2.
1 Kerberos är ett autentiseringsprotokoll som gör att enheter eller personer säkert kan bekräfta sin identitet för flera nätverksservrar

genom SSO (single sign-on).
2 NTLMv2 är den autentiseringsmetod som används som standard av Windows för serverinloggning.

Vid autentisering via Kerberos och NTLMv2 måste du också konfigurera SNTP-protokollet (nätverkets
tidsserver). Information om hur du konfigurerar SNTP-protokollet finns i sidan 7.
• Auto: Om du väljer Auto söker maskinen först efter en Kerberos-server. Om ingen Kerberos-server

identifieras används NTLMv2 som autentiseringsmetod.
• Kerberos: Välj Kerberos för att endast använda Kerberos-autentisering.
• NTLMv2: Välj NTLMv2 för att endast använda NTLMv2-autentisering.

Username (Användarnamn) (7)
Ange användarnamn för autentiseringen (upp till 96 tecken).

Obs
Om användarnamnet är en del av domänen anger du användarnamnet på följande sätt:
användare@domän eller domän\användare.

 

Password (Lösenord) (8)
Ange lösenordet för autentisering (upp till 32 tecken).
Kerberos Server Address (Kerberos serveradress) (vid behov) (9)
Ange KDC-värdadressen (t.ex.: ftp.exempel.com) (upp till 64 tecken) eller IP-adressen (t.ex.:
192.168.56.189).

c I Connection Status (Anslutningsstatus) (10) kan du bekräfta aktuell loggstatus. Mer information finns
i Förstå felmeddelanden på sidan 5.

d Klicka på Submit (Skicka) för att inställningarna ska träda i kraft.
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Inställning för felidentifiering

Du kan välja vilken åtgärd som ska vidtas när utskriftsloggen inte kan sparas på servern på grund av
nätverksfel.

a Välj Ignore Log & Print (Ignorera logg och skriv ut) eller Cancel Print (Avbryt utskrift) under
Error Detection Setting (Inställning för felidentifiering) i Store Print Log to Network  (Lagra
utskriftsloggen i nätverket).

Ignore Log & Print (Ignorera logg och skriv ut)
Om du väljer Ignore Log & Print (Ignorera logg och skriv ut) skriver maskinen ut dokumentet även
om utskriftsloggen inte kan sparas på servern.
När funktionen för att lagra utskriftsloggen åter fungerar skapas utskriftsloggen så här:
• Om loggen inte kan lagras efter utskriften noteras inte antalet utskrivna sidor och färgsidor i

utskriftsloggen. (1)
• Om utskriftsloggen inte kan sparas i början och slutet av utskriften skapas ingen utskriftslogg över

jobbet. När funktionen åter fungerar visas felet i loggen. (2)
Exempel på utskriftslogg:

 

(1)

(2)

Obs
Objektens ordning varierar i olika länder.

 

Cancel Print (Avbryt utskrift)
Om du väljer Cancel Print (Avbryt utskrift) avbryts utskriften om utskriftsloggen inte kan sparas på
servern.

Obs
Även om du väljer Cancel Print (Avbryt utskrift) skriver maskinen automatiskt ut en kopia av det sparade
faxet.

 

b Klicka på Submit (Skicka) för att inställningarna ska träda i kraft.
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Förstå felmeddelanden
Du kan bekräfta felstatusen på maskinens LCD-skärm eller via Connection Status (Anslutningsstatus) vid
webbaserad hantering.

Server Timeout (Servertimeout)

Det här meddelandet visas när du inte kan ansluta till servern. 
Kontrollera att:
• Serveradressen är korrekt.
• Servern är ansluten till nätverket.
• Maskinen är ansluten till nätverket.
Authentication Error (Autentiseringsfel)

Meddelandet visas när inställningen Authentication Setting (Autentiseringsinställning) inte är korrekt. 
Kontrollera att:

• Användarnamn 1 och lösenord anges korrekt i Autentiseringsinställning.
1 Om användarnamnet är en del av domänen anger du användarnamnet på följande sätt: användare@domän eller domän\användare.

• Bekräfta att tidsserverns SNTP-protokoll är korrekt konfigurerat så att klockan stämmer överens med
den klocka som används för Kerberos- eller NTLMv2-autentisering.

File Access Error (Filåtkomstfel)

Det här meddelandet visas när du inte har tillgång till destinationsmappen. 
Kontrollera att:
• Mappens namn är korrekt.
• Mappen inte är skrivskyddad.
• Filen inte är låst.

Obs
Om du väljer alternativet Cancel Print (Avbryt utskrift) i webbhanteringen visas meddelandet
Log Access Error (Loggåtkomstfel) på LCD-skärmen i ca 1 minut.
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Använda Lagra utskriftsloggen i nätverket med
Secure Function Lock 2.0
När Secure Function Lockv2 är aktiverat noteras namnen på de användare som har registrerats för utskrift,
kopiering, faxmottagning och direktutskrift från USB (om tillgängligt) i rapporten för Lagra utskriftsloggen i
nätverket.

 

Exempel på utskriftsloggen för Secure Function Lock 2.0-användare:
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Konfigurera SNTP-protokollet med webbaserad hantering
SNTP är det protokoll som används för att synkronisera den klocka som maskinen använder vid autentisering
med SNTP-tidsservern (den här tiden visas inte på maskinens LCD-skärm). Du kan konfigurera inställningen
med webbaserad hantering (via webbläsare).
Skriv http://xxx.xxx.xxx.xxx (där xxx.xxx.xxx.xxx är din maskins IP-adress) i webbläsaren om du vill
webbaserad hantering. Sedan kan du konfigurera SNTP-inställningarna i Configure Protocol  (Konfigurera
protokoll) under Network Configuration (Nätverkskonfigurering).

 

a Markera kryssrutan SNTP för att aktivera inställningen.
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b Klicka på Advanced Setting (Avancerade inställningar).
 

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

Status (1)
Visar om SNTP-serverns inställningar är aktiverade eller inte.
SNTP Server Method (SNTP-servermetod) (2)
Välj AUTO eller STATIC (STATISK).
• AUTO

Om du har en DHCP-server i nätverket får SNTP-servern automatiskt adressen från den servern.
• STATIC (STATISK)

Ange den adress som du vill använda.
SNTP Server Address (SNTP-serveradress) (3), (5)
Ange serveradressen (upp till 64 tecken).
SNTP Server Port (SNTP-serverport) (4), (6)
Ange portnumret (1 till 65535).
Synchronizing Interval (Synkroniseringsintervall) (7)
Ange vilket tidsintervall som du vill synkronisera med servern (1 till 168 timmar).
Synchronization Status (Synkroniseringsstatus) (8)
Du kan bekräfta aktuell synkroniseringsstatus.

c Klicka på Submit (Skicka) för att inställningarna ska träda i kraft.
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