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Tekijänoikeus 

Copyright © 2017 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. 
 
Tämän oppaan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tässä oppaassa kuvattu ohjelmisto tarjotaan 
käyttöoikeussopimuksen alaisuudessa. Ohjelmistoa voidaan käyttää tai kopioida ainoataan kyseisten sopimusten 
ehtojen mukaisesti. Mitään tämän julkaisun osaa ei voi jäljentää missään muodossa tai millään tavalla ilman 
Brother Industries, Ltd:ltä etukäteen saatua kirjallista lupaa. 

Tavaramerkit 

Brother on Brother Industries, Ltd:n tavaramerkki. 
 
Kaikki Brother-tuotteissa, liittyvissä asiakirjoissa ja muussa materiaalissa näkyvät yritysten kauppanimet tai 
tuotenimet ovat kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.  
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1 Yleiskatsaus 

 

Brother Meter Read Tool -ohjelmisto kerää käyttötietoja suoraan verkkoon yhdistetystä ja USB-kaapelilla 
kytketyistä laitteista ja lähettää ne sähköpostin välityksellä. Lisäksi se lähettää sähköpostiviestejä 
ilmoittamaan sinulle laitteen virheistä ja vähiin käyvistä tarvikkeista. 

1.1 Käyttötietojen keräämistavat 
Brother Meter Read Tool kerää ja lähettää käyttötietoja seuraavilla tavoilla: 

Laiteloki  Laitetila 
• Kerätään säännöllisesti: päivittäin, 

viikoittain tai kuukausittain 
• Lähetetään CSV- tai XML-muodossa 
• Voi sisältää seuraavia tietoja: 

− laitteen tila 
− tarvikkeiden jäljellä oleva käyttöikä, 

rummun määrä ja korvausten määrä 
− paperitukosten määrä 
− virhehistoria. 

• Kerätään keräysjakson mukaan (vähintään yksi minuutti) 
• Tukee useita profiileja, jotka sisältävät mukautettavissa 

olevia tietoja 
• Voidaan vastaanottaa, kun seuraavia ongelmia ilmenee: 

− väriaine/muste on vähissä tai tarvitsee vaihtaa uuteen 
− tarvikkeiden varoitukset ja virheet (sekä käyttäjän 

korjattavissa olevat ja huoltoteknikon käyntiä vaativat) 
− paperitukokset sekä syöttö- ja ulostulovirheet 
− kansi auki -virheet 
− muistivirheet 
− laitteistovirheet, mekaaniset virheet ja asennusvirheet. 
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1.2 Järjestelmävaatimukset 
Brother Meter Read Tool tukee seuraavia käyttöjärjestelmiä ja ohjelmistoympäristöjä: 

Käyttöjärjestelmä 
Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows Server® 2008, 
Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012 ja Windows Server® 2012 R2, 
Windows Server® 2016 (sekä 32- että 64-bittinen) 

.NET Framework 4.5.2 tai uudempi 

1.3 Brother Meter Read Toolin asentaminen 
Voit asentaa Brother Meter Read Toolin käyttämällä MSI- tai EXE-asennusohjelmaa. 

HUOMAUTUS 
Jos käytät MSI-asennusohjelmaa, sinun on asennettava Microsoft .NET Frameworkin vaadittu versio 
manuaalisesti.  

1. Kaksoisnapsauta asennusohjelmatiedoston kuvaketta ja lue sekä vahvista käyttöoikeussopimus. 
2. Valitse asennuskansio työkalulle noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita ja suorita asennus sitten 

napsauttamalla Kyllä- ja OK-painikkeita. 

3. Kun työkalu on asennettu, napsauta -kuvaketta ilmaisinalueella hiiren kakkospainikkeella ja valitse Avaa. 
4. Aloita mittarinlukuasetusten määrittäminen napsauttamalla Määritä-painiketta. 
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2 Määritys 

2.1 Valitse valvottavat laitteet 
Valitse verkkoon yhdistetty tai USB-kaapelilla kytketyt laitteet, joita haluat Brother Meter Read Toolin valvovan. 
1. Siirry Laitteet-ruutuun ja napsauta 

Paikanna laitteita -painiketta, niin 
laiteluettelo päivitetään. Työkalu näyttää 
kaikki valvottavissa olevat laitteet. 

2. Tarkista, onko haluamasi laite luettelossa. 
• Jos laite on luettelossa, siirry 

vaiheeseen 5. 
• Jos laitetta ei ole luettelossa, siirry 

vaiheeseen 3. 

HUOMAUTUS 
Nyt voit etsiä tiettyä laitetta 
kirjoittamalla sen tiedot hakuruutuun. 

 

3. Jos laite ei ole luettelossa, sinun on 
yhdistettävä tai kytkettävä laite ja 
määritettävä se ensin. Tee jokin seuraavista: 
• Kytke laite tietokoneeseen USB-kaapelilla ja asenna sitten ohjain. 
• Yhdistä laite verkkoon (manuaalista ohjaimen asennusta ei tarvita). 

USB-kaapelilla kytketyt laitteet Verkkoon yhdistetyt laitteet 

a) Asenna laitteen täysi ohjain- ja 
ohjelmistopaketti. 

b) Kytke laite tietokoneeseen USB-kaapelilla. 

c) Valitse USB-valintaruutu 
Etsintäasetukset-valintaikkunassa.  

 

a) Yhdistä laite paikalliseen verkkoon. 
b) Valitse Verkko-valintaruutu Etsintäasetukset-

valintaikkunassa.  

HUOMAUTUS 
Varmista, että muut etsintäasetukset on 
määritetty oikein verkolle.  

 

d) Napsauta OK-painiketta. c) Napsauta OK-painiketta. 

4. Napsauta Paikanna laitteita -painiketta, niin laiteluettelo päivitetään. Jos valvottavaa laitetta ei 
vieläkään ole luettelossa, varmista, että laite on kytketty tietokoneeseesi tai yhdistetty verkkoon ja että 
se on määritetty oikein. 
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5. Napsauta laitetta, jota haluat valvoa, 
ja napsauta sitten Päällä-painiketta 
Valvonnan tila -alueella. Vihreä 
valintamerkki tulee näkyviin valitun 
laitteen viereen. 

HUOMAUTUS 
Voit lajitella avattavan Näytä-luettelon 
avulla laitteet niiden valvontatilan 
mukaan. 
 
Jos haluat poistaa laitteen luettelosta, 
napsauta sitä ja paina näppäimistön 
Delete-näppäintä.  

6. Tallenna asetukset napsauttamalla 
Käytä-painiketta. 

Laitteiden valvonta niiden yksilöivien tunnisteiden perusteella 
Voit aloittaa tiettyjen laitteiden valvonnan 
määrittämällä niiden yksilöivät tunnisteet, joita ovat 
esimerkiksi seuraavat: 

• sarjanumero 
• mallinimi 
• IP-osoite 
• MAC-osoite. 

1. Napsauta Lisää laitteita -painiketta oikeassa 
yläkulmassa ja valitse sitten haluamasi 
tunniste. 

2. Lisää laitteita -näyttö tulee näkyviin.  
Tee jokin seuraavista: 
• Napsauta Lisää-painiketta ja kirjoita laitteen yksilöivä tunniste.  
• Luo tekstitiedosto, joka sisältää useita yksilöiviä tunnisteita, napsauta Tuo-painiketta ja valitse 

sitten tiedosto. 
3. Napsauta OK-painiketta. Työkalu löytää määrittämäsi laitteet ja valvoo niitä vain, jos ne on kytketty tai 

yhdistetty ja määritetty oikein. 

Laitteiden säännöllinen etsiminen 
Voit määrittää ajanjakson, jona työkalu etsii automaattisesti uusia laitteita ja lisää ne laiteluetteloon. 
1. Napauta Etsintäasetukset -painiketta ja 

napsauta sitten Automaattisen paikannuksen 
aikataulu -välilehteä. 

2. Napsauta Lisää-painiketta ja määritä sitten 
haluamasi ajanjakso. 

3. Napsauta OK-painiketta. Työkalu löytää 
määrittämäsi laitteet ja valvoo niitä vain, jos ne 
on kytketty tai yhdistetty ja määritetty oikein. 

  

 

 

 



5 

 
 

 

2 

2.2 Määritä laitelokin asetukset 
Määritä laitelokin sisältö, vastaanottajan ja lähettäjän sähköpostiosoitteet ja lähetystiheys. 
1. Siirry Mittarinlukuasetukset-ruutuun ja 

varmista, että Lähetä laiteloki  
-valintaruutu on valittuna. 

2. Määritä Lisää-painikkeiden avulla 
laitelokin lähetystiheys ja vastaanottajan 
sähköpostiosoite. 

HUOMAUTUS 
Varmista, että tiedustelet asiakkaalta 
sopivaa aikaa laitelokin lähettämiseen.  
Suosittelemme, että määrität Brother 
Meter Read Toolin lähettämään 
laitelokin sähköpostiviestit, kun sekä 
laitteen että ohjelmistoa suorittavan 
tietokoneen virta on kytkettynä.  

3. Kun olet valmis, valitse seuraavat kohteet: 
• laitelokin sähköpostiviestiin sisällytettävät tiedot 
• laitelokin muoto (CSV tai XLS). 

4. Tallenna asetukset napsauttamalla Käytä-painiketta. 

2.3 Määritä laitteen tilan ilmoitusasetukset 
Luo uusi laitteen tilan sähköpostiviestin profiili, jotta voit määrittää lähettäjän ja vastaanottajan 
sähköpostiosoitteet, profiilin kielen ja muodon sekä niiden virheiden tyypit, joista haluat saada ilmoituksen. 
1. Siirry Laitteen tila-asetukset -ruutuun 

ja varmista, että Lähetä ilmoitus  
-valintaruutu on valittuna. 

2. Luo mukautettu profiili käyttämällä 
Lisää-painiketta. 

3. Sulje Lisää profiili -valintaikkuna 
napsauttamalla OK-vaihtoehtoa ja 
tallenna asetukset sitten napsauttamalla 
Käytä-painiketta. 

  

 

 



6 

 
 

 

2 

2.4 Määritä sähköpostiosoiteasetukset 
Brother Meter Read Tool kerää tietoja suoraan verkkoon yhdistetystä tai USB-kaapelilla kytketyistä laitteista ja 
lähettää ne sähköpostin välityksellä. Jos haluat käyttää tätä toimintoa, sinun täytyy määrittää sähköpostiosoite, 
jota haluat käyttää. 
Voit käyttää asiakkaan tai jälleenmyyjän sähköpostiosoitetta tai käyttää omaa mukautettua SMTP-määritystäsi. 
Tarvitset seuraavat tiedot, jotta voit määrittää sähköpostiosoitteen: 

• SMTP-palvelimen nimi 
• SMTP-portti 
• todentamismenetelmä 
• SMTP-todennuksen käyttäjänimi 
• tilin salasana 
• SMTP SSL/TLS:n avulla -salausmenetelmä. 

 
Määritä SMTP-palvelimen tiedot ja todennustiedot 
Sähköpostipalvelinasetukset-ruutuun. 
1. Siirry Sähköpostipalvelinasetukset-ruutuun. 
2. Määritä sähköpostiasetuksesi. 
3. Tallenna asetukset napsauttamalla Käytä-

painiketta. 
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2.5 Testaa mittarinlukumääritykset ja ota ne käyttöön 
Lähetä testisähköpostiviesti varmistaaksesi, että määrityksesi ovat oikeat, ennen kuin otat käyttöön 
määrityksesi asiakkaan laitteiden valvomista varten. Käytä ensimmäisen testin aikana henkilökohtaista 
sähköpostiosoitettasi testaamaan, pystytkö vastaanottamaan käyttötietojen sähköpostiviestejä. 
1. Napauta Lähetä testisähköposti -painiketta vasemmassa 

alakulmassa. 
2. Kirjoita testisähköpostiviestin osoite ja napsauta sitten  

OK-painiketta. 
3. Työkalu suorittaa seuraavat testit: 

• kerää laitelokit kaikista valvotuista laitteista 
• lähettää laitelokin sähköpostiviestin 
• kerää laitteen tilan kaikista valvotuista laitteista 
• lähettää yhden tilailmoituksen sähköpostiviestin 1 2 

4. Tarkista testin tulokset: 
• Jos testi oli onnistunut 

Ota määrityksesi käyttöön valittuihin laitteisiin 
käyttämällä asianmukaista sähköpostiosoitetta. 
 
Brother Meter Read Tool lähettää laitelokin ja tilatiedot 
määrittämillesi vastaanottajille. 

 
• Jos testi oli epäonnistunut 

Tarkastele virhelokia napsauttamalla Avaa testiraportti  
-painiketta. Lisätietoja on Vianmääritys-osassa. 

5. Voit lukita työkalun ja sen asetukset estääksesi niiden 
muuttamisen. Siirry Salasana-asetukset-ruutuun, valitse 
Salasanalukitus-valintaruutu ja kirjoita sitten salasanasi. 
Tallenna asetukset napsauttamalla Käytä-painiketta. 

1 Työkalu lähettää testin aikana esimerkin vähäisen musteen/väriaineen ilmoituksesta. 
2 Jotta useita sähköpostiviestejä ei lähetetä, kun useita laitteita on valittuna, vain ensimmäinen laite otetaan kohteeksi. 

2.6 Vie asetukset 
Kun olet saanut määritysten käyttöönoton 
valmiiksi, suosittelemme asetusten viemistä 
myöhempää käyttöä varten. 
1. Siirry Yhteenveto-ruutuun. 
2. Valitse Vie INI-tiedosto -vaihtoehto. 
3. Kun tallennat tiedoston, varmista, että 

annat sille nimeksi ”METERREAD”. 
INI-tunniste lisätään automaattisesti. 

4. Kun olet valmis, voit avata INI-tiedoston 
tekstieditorissa ja tehdä haluamasi 
muutokset. 
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3 Vianmääritys 

Jos testi oli epäonnistunut, toimi seuraavasti: 
• Varmista, että Brother-laitteeseesi 

on kytketty virta, kun Brother Meter 
Read Tool pyytää sivumäärätietoja. 

• Jos käytät INI-tiedostoja, varmista, 
että INI-tiedostojen nimet ovat oikein 
ja että tiedostot on tallennettu 
oikeaan sijaintiin.  
 
Esimerkki: Tiedoston METERREAD.INI 
tulee olla samassa sijainnissa kuin 
Meter Read -asennuspaketti. 

 
• Jos käytät INI-tiedostoja, varmista, 

että INI-tiedoston asetukset ovat 
oikein.
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