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Utilizarea protocolului Servicii web la scanarea în reţea
(Windows Vista® SP2 sau o versiune ulterioară, Windows® 7
şi Windows® 8)

Protocolul Servicii web permite utilizatorilor Windows Vista® (SP2 sau ulterior), Windows® 7 şi Windows® 8
să instaleze driverul de scaner folosind serviciile web.

NOTĂ
• Pentru scanarea în reţea, pot fi conectaţi maximum 20 de clienţi la un aparat din reţea. De exemplu, dacă

30 de clienţi încearcă să se conecteze simultan, 10 dintre aceştia nu vor fi afişaţi pe ecranul LCD.

• În lista afişată pe ecranul LCD pot fi adăugaţi 20 de clienţi. Dacă această listă conţine deja 20 de clienţi,
puteţi adăuga clienţi suplimentari dezinstalând mai întâi protocolul Servicii web instalat pe calculatorul
unuia sau mai multor clienţi afişaţi pe ecranul LCD, instalând protocolul Servicii web pe calculatorul
clientului pe care doriţi să îl adăugaţi, iar apoi închideţi şi deschideţi aparatul Brother.

• În cazul în care calculatorul dumneavoastră este protejat de un paravan de protecţie şi nu poate să scaneze
în reţea, va trebui să configuraţi setările paravanului de protecţie.

• Puteţi scana mai multe documente folosind unitatea ADF (alimentator automat de documente). Dacă
utilizaţi unitatea ADF, ar trebui să selectaţi Feeder (Scanare pe o parte) din lista derulantă Source (Sursă)
din caseta de dialog pentru scanare.

 

Instalarea driverelor

NOTĂ
Trebuie să configuraţi adresa IP pe aparatul dumneavoastră înainte de a configura această setare.

 

a (Windows Vista®)

Faceţi clic pe  > Reţea.

(Windows® 7)

Faceţi clic pe  > Panou de control > Reţea şi Internet > Vizualizare computere şi dispozitive

din reţea.
(Windows® 8)
Mutaţi mausul în colţul din dreapta jos al suprafeţei de lucru. În momentul în care este afişată bara de
meniu, faceţi clic pe Setări, apoi pe Modificare setări pentru PC şi apoi faceţi clic pe Dispozitive.

 
 
 
 
 
 
 
Versiunea 0  
ROM 



2

b (Windows Vista® şi Windows® 7)
Numele de identificare al aparatului în protocolul Servicii web va fi afişat împreună cu pictograma
imprimantei. Faceţi clic dreapta pe aparatul pe care doriţi să-l instalaţi.
(Windows® 8)
Faceţi clic pe Adăugare dispozitiv. Pe ecran va fi afişat numele de identificare al aparatului în protocolul
Servicii web.

NOTĂ
• Numele de identificare al aparatului Brother în protocolul Servicii web este numele modelului

dumneavoastră şi adresa MAC (adresa Ethernet) a aparatului (de ex. Brother MFC-XXXX (nume model)
[XXXXXXXXXXXX] (adresa MAC/adresa Ethernet)).

• (Windows® 8)

Mutaţi mausul deasupra numelui aparatului dumneavoastră pentru a afişa informaţiile aparatului.

 

c (Windows Vista® şi Windows® 7)
Din meniul derulant al aparatului, selectaţi Instalare.
(Windows® 8)
Faceţi clic pe aparatul pe care doriţi să-l instalaţi.

NOTĂ
Dacă este afişat ecranul Control cont utilizator, faceţi clic pe Continuare.

 

Utilizarea protocolului Servicii web la scanarea în reţea de pe calculatorul
dumneavoastră

Scanarea utilizând protocolul Servicii web este de asemenea disponibilă de la calculatorul dumneavoastră.
Puteţi utiliza Windows® Photo Gallery (Galerie foto Windows®) şi Windows® Fax and Scan (Fax şi scanare
Windows®).

NOTĂ
• Dacă pe ecranul LCD este afişat mesajul Memorie insuf., micşoraţi valoarea definită pentru

Paper size (Dimensiune hârtie) sau pentru Resolution (DPI) (Rezoluţie (DPI)).

• Anumite caractere din mesajele afişate pe ecranul LCD pot fi înlocuite cu spaţii dacă setările pentru limbă
ale SO şi ale aparatului Brother sunt diferite.

 

Dacă doriţi să scanaţi şi apoi să decupaţi o porţiune din pagină după prescanarea documentului, trebuie să
folosiţi sticla scanerului (consultaţi Prescanarea şi decuparea unei porţiuni din imagine folosind sticla
scanerului uu pagina 4).

a Încărcaţi documentul.

b Deschideţi aplicaţia software pentru a scana documentul.

c Urmaţi indicaţiile de mai jos:
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 (Windows® Photo Gallery (Galerie foto Windows®))

Din meniul Fişier, faceţi clic pe Import de la aparat foto sau scaner sau pe Import fotografii
şi fişiere video.

 (Windows® Fax and Scan (Fax şi scanare Windows®))

Din meniul Fişier, faceţi clic pe Nou şi apoi pe Scan (Scanare).

d Selectaţi scanerul pe care doriţi să îl folosiţi.

e Faceţi clic pe Import sau pe OK.
Pe ecran va fi afişată caseta de dialog pentru scanare.

f Dacă este nevoie, modificaţi următoarele setări.
Asiguraţi-vă că scanerul selectat în Scaner este un aparat Brother compatibil cu protocolul Servicii web
pentru scanare.

 Profile (Profil) (1)

 Source (Sursă) (2)

 Paper size (Dimensiune hârtie) (3)

 Color format (Format culoare) (4)

 File type (Tip fişier) (5)

 Resolution (DPI) (Rezoluţie (DPI)) (6)

 Brightness (Luminozitate) (7)

 Contrast (8)
 

1

2
3

4

5
6

7

8

g Faceţi clic pe Scan (Scanare).
Aparatul va începe să scaneze documentul.
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Prescanarea şi decuparea unei porţiuni din imagine folosind sticla scanerului

Butonul Preview (Examinare) este folosit pentru a examina o imagine în scopul decupării oricăror porţiuni
nedorite din aceasta. Dacă sunteţi mulţumit de rezultatul obţinut, faceţi clic pe butonul Scan (Scanare) din
caseta de dialog pentru scanare pentru a scana imaginea.

a Urmaţi paşii a - e din Utilizarea protocolului Servicii web la scanarea în reţea de pe calculatorul
dumneavoastră uu pagina 2.

NOTĂ
Aşezaţi documentul cu faţa în jos pe sticla scanerului.

 

b Faceţi clic pe lista derulantă Source (Sursă) şi apoi selectaţi Flatbed (Suport).
Dacă este nevoie, modificaţi următoarele setări.

 Profile (Profil) (1)

 Source (Sursă) (2)

 Color format (Format culoare) (3)

 File type (Tip fişier) (4)

 Resolution (DPI) (Rezoluţie (DPI)) (5)

 Brightness (Luminozitate) (6)

 Contrast (7)

 Zona de scanare (8)
 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

c Faceţi clic pe Preview (Examinare).
Întreaga imagine este scanată pe calculator şi va fi afişată în zona de scanare (8).
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d Faceţi clic şi trageţi de oricare din pătratele din colţuri sau de liniile orizontale şi verticale punctate pentru
a modifica dimensiunile zonei de scanare.
Faceţi clic şi trageţi în interiorul zonei de scanare pentru a deplasa zona.

 

e Faceţi clic pe Scan (Scanare).
Aparatul va începe să scaneze documentul.
Zona selectată din document va fi afişată în fereastra aplicaţiei dumneavoastră.

Utilizarea protocolului Servicii web de la aparatul Brother

Meniul care permite utilizarea protocolului Servicii web la scanare va fi afişat pe ecranul LCD al aparatului
Brother dacă aţi instalat driverul de scaner folosind serviciile web.

NOTĂ
• Dacă pe ecranul LCD este afişat mesajul Memorie insuf., micşoraţi valoarea definită pentru

Paper size (Dimensiune hârtie) sau pentru Resolution (DPI) (Rezoluţie (DPI)).

• Anumite caractere din mesajele afişate pe ecranul LCD pot fi înlocuite cu spaţii dacă setările pentru limbă
ale SO şi ale aparatului Brother sunt diferite.

 

a Încărcaţi documentul.

b Apăsaţi pe  (SCAN (Scanare)).

c Apăsaţi pe a sau pe b pentru a selecta Serviciu web.
Apăsaţi pe OK.

d Apăsaţi pe a sau pe b pentru a selecta tipul de scanare pe care doriţi să îl utilizaţi.
Apăsaţi pe OK.

e Apăsaţi pe a sau pe b pentru a selecta calculatorul de destinaţie către care doriţi să trimiteţi documentul.
Apăsaţi pe OK.

f Apăsaţi pe Start.
Aparatul va începe procesul de scanare.
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Configurarea setărilor de scanare pentru protocolul Servicii web

Dacă pe ecranul LCD este afişat mesajul Memorie insuf., micşoraţi valoarea definită pentru Paper size
(Dimensiune hârtie) sau pentru Resolution (DPI) (Rezoluţie (DPI)).

a (Windows Vista®)

Faceţi clic pe  > Panou de control. Faceţi clic pe Hardware şi sunete şi apoi pe

Scanere şi aparate foto.
(Windows® 7)

Faceţi clic pe  > Dispozitive şi imprimante.

(Windows® 8)
Mutaţi mausul în colţul din dreapta jos al suprafeţei de lucru. În momentul în care este afişată bara de
meniu, faceţi clic pe Setări şi apoi pe Panou de control. În grupul Hardware şi sunete, faceţi clic pe
Vizualizaţi dispozitive şi imprimante.

b (Windows Vista®)
Faceţi clic pe aparatul dumneavoastră şi apoi pe butonul Profiluri scanare.
Pe ecran va fi afişată caseta de dialog Profiluri scanare.
(Windows® 7 şi Windows® 8)
Faceţi clic dreapta pe pictograma aparatului şi apoi selectaţi Profiluri scanare...
Pe ecran va fi afişată caseta de dialog Profiluri scanare.

c Selectaţi profilul de scanare pe care doriţi să îl folosiţi. Asiguraţi-vă că dispozitivul selectat în Scaner
este un aparat Brother compatibil cu protocolul Servicii web pentru scanare.

d Faceţi clic pe Stabilire ca implicit.

e Faceţi clic pe Editare... Pe ecran va fi afişată caseta de dialog Editare profil implicit.

f Selectaţi setările pentru Source (Sursă), Paper size (Dimensiune hârtie), Color format
(Format culoare), File type (Tip fişier), Resolution (DPI) (Rezoluţie (DPI)), Brightness (Luminozitate)
şi Contrast.

g Faceţi clic pe Salvare profil. Setările vor fi aplicate la scanarea folosind protocolul Servicii web.

NOTĂ
Dacă vi se cere să alegeţi o aplicaţie software pentru scanare, selectaţi din listă Windows® Fax and Scan
(Fax şi scanare Windows®) sau Windows® Photo Gallery (Galerie foto Windows®).

 




