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Notlara ilişkin açıklama
Bu Kullanım Kılavuzu boyunca aşağıda belirtilen simgeler kullanılmıştır:
 

 

Notlar, ortaya çıkabilecek bir duruma karşı nasıl tepki vermeniz gerektiğini açıklar veya işlemin 
diğer özellikler ile birlikte nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin ipuçları sunar.
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Yazılım adı bu kılavuzda geçen her bir şirketin, kendi telif programlarına göre bir Yazılım Lisans Sözleşmesi
mevcuttur.

Derleme ve yayınlama uyarısı
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Yazdırma Günlüğünü Ağa Kaydetme

Genel Bakış
Yazdırma Günlüğünü Ağa kaydetme özelliği, Brother makinenizden yazdırma günlüğü dosyasını CIFS'yi
kullanarak bir ağ sunucusuna kaydetmenize olanak sağlar. 1 Her baskı işi için kimlik, baskı işinin türü, kullanıcı
adı, tarih, saat, yazdırılan sayfaların ve renkli sayfaların sayısı ile ilgili bilgileri 2 kaydedebilirsiniz. Bu ayarları
ayrıca Web Tabanlı Yönetim özelliğini (web tarayıcısı) kullanarak da yapılandırabilirsiniz.
1 CIFS, bir ağ üzerindeki bilgisayarların bir intranet veya İnternet üzerinden dosyaları paylaşmasına olanak sağlayan TCP/IP üzerinde çalışan bir

Ortak İnternet Dosya Sistemi iletişim kuralıdır.
2 Yalnızca desteklenen modeller.

Aşağıdaki baskı işlevleri, yazdırma günlüğüne kaydedilir:
Bilgisayarınızdaki yazdırma işleri
USB Doğrudan Baskı (Yalnızca desteklenen modeller)
Kopyalama
Alınan Faks (Yalnızca desteklenen modeller)

Not
• Baskı raporu ve listeleri sunucuda depolanmaz.
• Yazdırma Günlüğünü Ağa Kaydetme özelliği, Kerberos Kimlik Denetimi ve NTLMv2 Kimlik Denetimini

destekler.
• Sunucuya bir dosya kaydederken dosya türünü Text (Metin) veya CSV olarak ayarlayabilirsiniz.
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Web Tabanlı Yönetim kullanarak Yazdırma Günlüğünü Ağa
Kaydetme ayarları nasıl yapılır
Web Tabanlı Yönetimi kullanmak için, tarayıcınıza http://xxx.xxx.xxx.xxx (xxx.xxx.xxx.xxx makinenizin IP
adresidir) yazın; daha sonra, Administrator Settings (Yönetici Ayarları) içinde Store Print Log to Network
 (Yazdırma Günlüğünü Ağa Kaydetme) ayarlarını yapılandırabilir veya değiştirebilirsiniz.

 

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

(8)

(9)

(10)

a Print Log (Yazdırma Günlüğü) (1) öğesinden On (Açık) öğesini seçin.

b Web tarayıcı kullanarak aşağıdaki ayarları yapılandırabilirsiniz.
Host Address (Ana Bilgisayar Adresi) (2)
Ana Bilgisayar Adresi, CIFS sunucusunun Ana Bilgisayar adıdır. Ana Bilgisayar Adresini (örneğin:
example.com) (64 karaktere kadar) veya IP adresini (örneğin: 192.168.56.189) girin.
Store Directory (Depolama Dizini) (3)
Günlüğünüzün CIFS sunucusunda depolanacağı hedef klasörünü girin (örneğin: brother/abc)
(60 karaktere kadar).
File Name (Dosya Adı) (4)
Yazdırma günlüğü için kullanmak istediğiniz dosya adını 15 karaktere kadar girin.
File Type (Dosya Türü) (5)
Yazdırma günlüğü Text (Metin) veya CSV için dosya türünü seçin.
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Auth. Method (Kim. Den. Yöntemi) (6)

CIFS sunucusu Auto (Otomatik), Kerberos 1 veya NTLMv2 2 öğesine erişmek için gerekli kimlik
denetimi yöntemini seçin.
1 Kerberos, cihazların veya kişilerin, tek bir oturum açma işlemi kullanarak ağ sunucularına kimliği güvenli bir şekilde kanıtlamalarını

sağlayan bir kimlik denetimi iletişim kuralıdır.
2 NTLMv2, sunucularda oturum açmak için Windows tarafından kullanılan varsayılan kimlik denetleme yöntemidir.

Kerberos ve NTLMv2 Kimlik Denetimi için, aynı zamanda SNTP protokolünü (ağ zamanı sunucusu)
yapılandırmanız gerekir. SNTP protokolünün nasıl yapılandırılacağı ile ilgili bilgi için sayfa 7'e
bakınız.
• Auto (Otomatik): Otomatik özelliğini seçerseniz, makine ilk olarak Kerberos sunucusunu

arayacaktır. Kerberos sunucusu algılanmazsa, kimlik denetimi yöntemi olarak NTLMv2
kullanılacaktır.

• Kerberos: Yalnızca Kerberos kimlik denetimini kullanmak için Kerberos öğesini seçin.
• NTLMv2: Yalnızca NTLMv2 kimlik denetimini kullanmak için NTLMv2 öğesini seçin.

Username (Kullanıcı Adı) (7)
Kimlik denetimi için en fazla 96 karakterlik bir Kullanıcı Adı girin.

Not
Kullanıcı adı bir alanın parçası ise lütfen kullanıcı adını aşağıdaki stillerden birini kullanarak girin:
user@domain veya domain\user.

 

Password (Şifre) (8)
Kimlik denetimi için en fazla 32 karakterlik bir şifre girin.
Kerberos Server Address (Kerberos Sunucu Adresi) (gerekirse) (9)
KDC Ana Bilgisayar Adresini (örneğin: ftp.example.com) (en fazla 64 karakter) veya IP adresini
(örneğin: 192.168.56.189) girin.

c Connection Status (Bağlantı Durumu) (10) öğesinde, son günlük durumunu onaylayabilirsiniz. Daha
fazla bilgi için, bkz. Hata Mesajlarını Anlama sayfa 5.

d Ayarlarınızı uygulamak için Submit (Gönder) öğesini tıklayın.
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Hata Algılama Ayarı

Bir ağ hatası nedeniyle, yazdırma günlüğü bir sunucuya depolanamadığında, hangi eylemin yapılacağını
seçebilirsiniz.

a Store Print Log to Network (Yazdırma Günlüğünü Ağa Kaydetme) öğesinin Error Detection
Setting (Hata Algılama Ayarı) özelliği altında Ignore Log & Print (Günlüğü Yoksay ve Yazdır) veya
Cancel Print (Baskıyı İptal Et) öğesini seçin.

Ignore Log & Print (Günlüğü Yoksay ve Yazdır)
Ignore Log & Print (Günlüğü Yoksay ve Yazdır) öğesini seçerseniz, yazdırma günlüğü sunucuda
depolanamasa bile makine belgeyi yazdırır.
Yazdırma günlüğünü kaydetme işlevi başladığında, yazdırma günlüğü aşağıdaki şekilde kaydedilir:
• Yazdırma işlemi sonunda günlük kaydedilemiyorsa, basılı sayfaların sayısı hariç yazdırma günlüğü

ve renkli sayfalar kaydedilecektir. (1)
• Eğer Yazdırma Günlüğü, yazdırmanın başında ve sonunda kaydedilemiyorsa, işin yazdırma

günlüğü kaydedilmeyecektir. İşlev tekrar çalıştığında, hata oluşumu günlükte gösterilir. (2)
Yazdırma günlüğü örneği:

 

(1)

(2)

Not
Ülkelere bağlı olarak, öğelerin sırası farklıdır.

 

Cancel Print (Baskıyı İptal Et)
Cancel Print (Baskıyı İptal Et) öğesini seçerseniz, yazdırma günlüğü sunucuya kaydedilemediğinde
yazdırma işleri iptal edilir.

Not
Cancel Print (Baskıyı İptal Et) öğesini seçseniz bile, makineniz, kaydedilen faksın bir kopyasını otomatik
olarak yazdıracaktır.

 

b Ayarlarınızı uygulamak için Submit (Gönder) öğesini tıklayın.
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Hata Mesajlarını Anlama
Hata durumunu, makinenizin LCD ekranında veya Web Tabanlı Yönetim içinde
Connection Status (Bağlantı Durumu) öğesinde onaylayabilirsiniz.

Server Timeout (SUNUCU ZAMANAŞIMI)

Sunucuya bağlanamadığınızda bu mesaj görüntülenecektir. 
Aşağıdakilerden emin olun:
• Sunucu adresiniz doğrudur.
• Sunucunuz ağa bağlıdır.
• Makine ağa bağlıdır.
Authentication Error (KİMLİK DOGRULAMA HATASI)

Authentication Setting (Kimlik Denetimi Ayarı) doğru olmadığında mesaj görüntülenecektir. 
Aşağıdakilerden emin olun:

• Kimlik Denetimi Ayarında Kullanıcı Adı 1 ve Şifrenin doğru olduğundan.
1 Kullanıcı adı bir alanın parçası ise lütfen kullanıcı adını aşağıdaki stillerden birini kullanarak girin: user@domain veya domain\user.

• SNTP zaman sunucusu protokolünün doğru bir biçimde yapılandırıldığından emin olun; böylece zaman,
Kerberos veya NTLMv2 tarafından kimlik denetimi için kullanılan zaman ile eşleşir.

File Access Error (DOSYA ERİŞİM HATASI)

Hedef klasöre erişemediğinizde bu mesaj görüntülenecektir. 
Aşağıdakilerden emin olun:
• Dizin adı doğrudur.
• Dizin, yazma etkindir.
• Dosya kilitli değildir.

Not
Web Tabanlı Yönetim içinde Cancel Print (Baskıyı İptal Et) seçeneğini belirlerseniz, Log Access Error
(GÜN. ERİŞ HATASI) mesajı yaklaşık 1 dakika boyunca LCD ekranda kalacaktır.
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Secure Function Lock 2.0 ile Yazdırma Günlüğünü Ağa
Kaydetme Özelliğini Kullanma
Secure Function Lockv2 özelliği etkin olduğunda, yazdırma, kopyalama, Faks RX ve USB Doğrudan
Yazdırma (eğer mevcutsa) işlevleri, Yazdırma Günlüğünü Ağa Kaydetme raporunda kaydedilecektir.

 

Secure Function Lock 2.0 kullanıcıları ile yazdırma günlüğü örneği:
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Web Tabanlı Yönetimi kullanarak SNTP protokolünü
yapılandırma
SNTP, SNTP zaman sunucusu (bu zaman, makinenin LCD ekranında görüntülenen zaman değildir) ile Kimlik
Denetimi için makine tarafından kullanılan zamanı senkronize etmek üzere kullanılan bir protokoldür. Bu
ayarları ayrıca Web Tabanlı Yönetim özelliğini (web tarayıcısı) kullanarak da yapılandırabilirsiniz.
Web Tabanlı Yönetimi kullanmak için, tarayıcınıza http://xxx.xxx.xxx.xxx (xxx.xxx.xxx.xxx makinenizin IP
adresidir) yazın; daha sonra, Network Configuration (Ağ Yapılandırması) içinde Configure Protocol
 (İletişim Kuralını Yapılandır) ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

 

a Ayarı etkin hale getirmek için SNTP onay kutusunu işaretleyin.
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b Advanced Setting (Gelişmiş Ayar) öğesini tıklayın.
 

(1)

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

(8)

Status (Durum) (1)
SNTP sunucu ayarlarının etkin olup olmadığını gösterir.
SNTP Server Method (SNTP Sunucu Yöntemi) (2)
AUTO (Otomatik) veya STATIC (Statik) öğesini seçin.
• AUTO (Otomatik)

Ağınızda bir DHCP sunucunuz varsa, SNTP sunucusu bu sunucudan adresi otomatik olarak
alacaktır.

• STATIC (Statik)
Kullanmak istediğiniz adresi girin.

SNTP Server Address (SNTP Sunucu Adresi) (3), (5)
Sunucunun adresini girin (en fazla 64 karakter).
SNTP Server Port (Sunucu Bağlantı Noktası) (4), (6)
Bağlantı noktası numarasını girin (1 ila 65535 arası).
Synchronizing Interval (Aralık Eşitleniyor) (7)
Sunucuya eşitlemek istediğiniz saatlerin aralığını girin (1 ila 168 saat).
Synchronization Status (Eşitleme Durumu) (8)
En son eşitleme durumunu onaylayabilirsiniz.

c Ayarları uygulamak için Submit (Gönder) öğesini tıklayın.
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