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1.1 Yleiskatsaus

Mass Deployment Tool sisältää määritysliittymän, jonka avulla voit hallita erilaisia Brother-laitteen asetuksia. 
Lisäksi sen avulla käyttäjät voivat asentaa ja hallita useita USB-yhteydellä tai verkon välityksellä yhdistettyjä 
laitteita ilman lisäohjelmiston asentamista. Työkalussa on kaksi itsenäistä käyttöliittymää:
● graafinen käyttöliittymä (GUI)
● komentoriviliittymä (CLI). 

Tämän työkalun päätoiminnot ovat seuraavat:

● useiden asetusten hallinta käyttämällä käyttöönottoprofiilia, joka muodostuu laitteen tiedoista tai asetuksista
● asetustiedostojen käyttöönotto kohdelaitteisiin
● asetusten noutaminen kohdelaitteista.

Jos käytät myös BRAdmin Professional 4:ää, voit linkittää Mass Deployment Toolin BRAdmin Professional 
4:ään ja käyttää sen laitteen tietoja ja sovellusasetuksia
- Mass Deployment Toolin ensimmäisen asennuksen aikana
- Mass Deployment Toolin kohdassa Sovellusasetukset > Käyttötila. 
Katso lisätietoja kohdasta 3.1 Sovellusasetukset.

Tämä työkalu on tarkoitettu seuraaville käyttäjille:
● myyntiä edeltävien ja myynnin jälkeisten toimintojen teknikot
● asennusteknikot, jotka asentavat laitteita asiakasympäristöissä,
● kanavateknikot, jotka hallitsevat asiakaslaitteita etäkäytön välityksellä,
● käyttäjäyrityksissä olevat IT-järjestelmänvalvojat, joilla on omat laitteidenhallintajärjestelmänsä.

1 Johdanto
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1.2 Järjestelmävaatimukset

1.3 Valmisteleminen
1. Lataa Mass Deployment Toolin uusin versio Brother-tukisivustosta osoitteesta support.brother.com. 
2. Kopioi palvelimesta ladatun tiedoston sisältö haluamaasi kansioon. 

Varmista, että tiedät, mitä skeematiedostoa Brother-mallisi tukee. Luettelon käytettävissä olevista 
skeematiedostoista ja soveltuvista malleista saat kaksoisnapsauttamalla README.url-tiedostoa ”Schema”-
kansiossa, jolloin LUEMINUT-sivusto avautuu. Tarvitset näitä tietoja myöhemmin.

3. Voit suorittaa työkalun tekemällä jonkin seuraavista:
● Graafisesta käyttöliittymästä (GUI) 

Kaksoisnapsauta MassDeploymentTool.exe-tiedostoa ”MassDeploymentTool”-kansiossa.

BRAdmin Professional 4 -käyttäjät 
- Jos haluat linkittää Mass Deployment Toolin BRAdminiin ja käyttää sen laitteen tietoja ja 

sovellusasetuksia, valitse Tuo laiteluettelotietokanta ja sovellusasetukset BRAdmin 
Professional 4:stä. -vaihtoehto valintaikkunassa, joka tulee näkyviin, kun käynnistät Mass Deployment 
Toolin ensimmäisen kerran. Jos haluat linkittää sen myöhemmin, valitse Sovellusasetukset > Käyttötila. 

- Jos BRAdmin-sovelluksesi on suojattu salasanalla, sinun on kirjoitettava salasana. 

● Komentoriviliittymästä (CLI) 
Avaa settingcmd.exe-tiedosto ”SettingCommand”-kansiosta käyttämällä käyttöjärjestelmäsi 
komentokehotetta.

Suosittelemme oletussalasanan vaihtamista, jotta voit suojata laitettasi luvattomalta käytöltä ja käyttää Mass 
Deployment Toolia turvallisesti. 
Lisätietoja salasanan vaihtamisesta on kohdassa 2.7 Salasanan asettaminen.

Käyttöjärjestelmät

Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10 (32-bittinen ja 64-bittinen)

Windows 11 (64-bittinen)
Windows Server 2012 tai uudempi (64-bittinen)

Lisäohjelmisto .NET Framework 4.7.2 tai uudempi 

http://support.brother.com
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Käytä Mass Deployment Toolin graafista käyttöliittymää (GUI) seuraaviin toimintoihin: 
- useiden Brother-laitteiden käyttöönottoprofiilien valmisteluun ja niiden hallintaan
- asetusten käyttöönottoon tai ohjeiden lähettämiseen useisiin Brother-laitteisiin käyttöönottoprofiilien avulla
- Mass Deployment Toolin asetusten muuttamiseen.

2.1 Laiteluettelon päivittäminen
Mitään laitteita ei näytetä käynnistyksen yhteydessä. Hae kohdelaitteita ensin ja lisää ne sitten luetteloon:

1. Napsauta Lisää laitteita -painiketta, jotta laitteiden luettelo tulee näkyviin Lisää laitteita -näyttöön. 
Jos käytät BRAdmin-tietokantaa, sen laiteluettelo tulee näkyviin niin, että vasemmassa ruudussa ovat myös 
Älykkäät suodattimet (sisältää suodatusehtosi täyttävät laitteet) ja Ryhmät (sisältää määrittämäsi laitteet). 
Lisätietoja älykkäistä suodattimista on BRAdmin Professional 4:n käyttöoppaassa. 

2. Kirjoita avainsana hakuruutuun tai napsauta Päivitä-painiketta tarvittaessa.  
(Päivitä-painike ei ole käytettävissä, jos käytät BRAdmin-tietokantaa.)

3. Valitse lisättävien laitteiden valintaruudut. Jos käytät BRAdmin-tietokantaa, voit myös valita vasemmassa 
ruudussa kohteena olevan älykkään suodattimen tai ryhmän.

4. Napsauta Lisää-painiketta. Valitsemiesi laitteiden luettelo tulee näkyviin työkalun pääikkunaan.

2 Mass Deployment Toolin päätoiminnot (GUI)

Kun BRAdmin-tietokantaa ei käytetä Käytettäessä BRAdmin-tietokantaa 
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Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä työkalun pääikkunassa.
- Valitse asetustiedosto

Valitse yksi tai useampi laite, napsauta Määritä tiedosto -painiketta ja valitse sitten haluamasi tiedosto. 
- Syötä salasana salasanalla suojatuille laitteille

Valitse yksi tai useampi laite, joka käyttää samaa salasanaa, napsauta Syötä laitteen salasana -painiketta, 
kirjoita salasana ja napsauta sitten OK.

- Päivitä laiteluettelo 
Valitse yksi tai useampi laite ja napsauta sitten Päivitä-painiketta.

- Poista laitteita laiteluettelosta
Valitse yksi tai useampi laite ja napsauta Poista laitteet -painiketta.

- Lajittele laiteluettelo
Napsauta sarakeotsikkoa, joka sisältää haluamasi lajitteluehdon.

Jos haluat valita useita laitteita, paina Vaihto- tai Ctrl-näppäintä ja pidä sitä painettuna ja napsauta haluamiasi 
laitteita hiiren ykköspainikkeella.
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2.2 Laiteilmoitusten tarkistaminen
Laiteluettelon Ilmoitus-sarake ilmoittaa sinulle luettelossa olevien laitteiden viimeksi suoritetun tehtävän 
tuloksista.

Seuraavat ilmoitukset ovat käytettävissä:

* Käytettävissä vain Aktivoi ratkaisut -toiminnolle. Lisätietoja on kohdassa 3.2 Ratkaisujen aktivoiminen.

Ei löytynyt
Tämä laite oli offline-tilassa, kun käyttöönottoprofiili tuotiin työkaluun. Tarkista laitteen 
yhteyden tila.  
(Lisätietoja on kohdassa 2.3.1 Käyttöönottoprofiilien tuominen.)

Valmis Tämä laite suoritti viimeksi suoritetun tehtävän onnistuneesti loppuun.

Virhe

Tämä laite ei suorittanut viimeksi suoritettua tehtävää onnistuneesti loppuun. Tarkastele 
lokin tietoja ja suorita toiminto uudelleen tarvittaessa. 
Jos haluat tarkistaa lokin, valitse  > Tiedot > napsauta Avaa-painiketta Sovellusloki:-
kohdassa.

Ei tueta Tämä laite ei tue tätä toimintoa.
Peruutettu Viimeksi suoritettu toiminto on peruutettu tässä laitteessa.
Jo määritetty Oletusarvon mukainen kirjautumissalasana on jo vaihdettu.
Ratkaisua ei tueta / 
se on jo aktivoitu Kaikki viimeksi suoritetut toiminnot on otettu käyttöön. *

Osittain suoritettu Viimeksi suoritetut toiminnot on aktivoitu osittain. *
Ratkaisua ei tueta Viimeksi suoritettua toimintoa ei ole aktivoitu, koska sitä ei tueta. *
(tyhjä) Tälle laitteelle ei ole ilmoituksia.
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2.3 Käyttöönottoprofiilien käyttäminen
Käyttöönottoprofiilit sisältävät polkuja asetustiedostoihin, kuten JSON-tiedostoihin, ja antavat sinun määrittää 
tiettyjä asetustiedostoja useisiin Brother-laitteisiin. Tämän toiminnon avulla voit tehdä seuraavaa:
- Tuo käyttöönottoprofiilit, jotta voit palauttaa tietyt asetustiedostot tietyille laitteille.
- Vie ja tallenna käyttöönottoprofiileita, jotta muut voivat niiden avulla tuoda asetuksia useista Brother-laitteista ja 

lähettää niitä sitten muihin laitteisiin.

Käyttöönottoprofiilit sisältävät vain asetustiedostojen suhteelliset polut. Jos haluat välittää joukon 
käyttöönottoprofiileita ja asetustiedostoja muille, sinun on kopioitava sekä käyttöönottoprofiili että kaikki 
tarvittavat asetustiedostot varmistaaksesi, että suhteellinen polku on oikein.

2.3.1 Käyttöönottoprofiilien tuominen

Tuo mukautettuja käyttöönottoja ja käytä niitä useiden laitteiden hallitsemiseen.

1. Napsauta  vasemmassa yläkulmassa ja valitse Tuo profiili…

2. Valitse haluamasi CSV-tiedosto tai salattu ZIP-arkisto.
3. Työkalu tuo valitun tiedoston ja ottaa käyttöön sen sisältämät profiilit. 
4. Varmista, että laiteluettelo sisältää kaikki haluamasi laitteet. Lisää muita laitteita tarvittaessa. 
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2.3.2 Käyttöönottoprofiilien vieminen

Luo ja vie mukautettuja käyttöönottoja ja käytä niitä useiden laitteiden hallitsemiseen. 

1. Varmista, että laiteluettelo sisältää kaikki haluamasi laitteet. Lisää muita laitteita tarvittaessa. 
2. Napsauta  ja valitse Vie profiili… tai Vie profiili (salasanalla)…

Jos valitset Vie profiili…, ja mikä tahansa kohdelaitteista on suojattu salasanalla, työkalu ilmoittaa sinulle, 
että profiili tallennetaan ilman salausta.  
Jatka napsauttamalla OK tai napsauta Peruuta, jos haluat palata takaisin, ja valitse sitten Vie profiili 
(salasanalla)…

3. Valitse kohdekansio, syötä tiedostonimi ja napsauta sitten Tallenna-painiketta.  
Jos ohjelmisto niin pyytää, syötä salasana ja napsauta OK-painiketta.

4. Työkalu vie tiedoston ja tallentaa sen CSV-muodossa. 

2.4 Setting File Editorin avaaminen
Säädä varmuuskopioituja asetustiedostoja.

1. Napsauta  ja valitse Avaa Setting File Editor.

Jotta Setting File Editorin käynnistys onnistuu, varmista, että tiedostoja MassDeploymentTool.exe ja 
SettingFileEditor.exe ei ole siirretty asennuskansiosta. 
Katso lisätietoja kohdasta 6 Setting File Editor.

2.5 Tiedostojen lähettäminen
Jos haluat lähettää tietyt tiedostot (PJL-, DJF- tai PRN-tiedostot) tai ottaa asetustiedostot (DPK-, EDPK- tai JSON-
tiedostot) käyttöön useiden kohdelaitteiden hallintaa varten, toimi seuraavasti:  
(Lisätietoja asetustiedostojen luomisesta on kohdassa 5.3 JSON-tiedostojen luominen.)

1. Varmista, että laiteluettelo sisältää kaikki haluamasi laitteet. 
2. Valitse avattavasta luettelosta Lähetä tiedostot. 
3. Valitse tiedosto, jonka haluat lähettää kohdelaitteisiin. 

a) Napsauta Määritä tiedosto -painiketta tai napsauta jotakin 
kohdelaitteista hiiren kakkospainikkeella ja valitse Määritä 
tiedosto.

b) Valitse haluamasi tiedosto ja napsauta Avaa-painiketta.  
(Kun valitset tiedostot USB-muistitikulta tai jos valitset EDPK-
tiedoston, sinun on annettava salasana tiedostolle.)  
Valittu tiedosto määritetään, ja tiedoston nimi tulee näkyviin Tiedostonimi-sarakkeeseen.

Kun asetustiedosto (JSON, DPK tai EDPK) määritetään ja sen tiedot tulevat näkyviin Lähetä tiedostot -
näyttöön, voit syöttää tietoja Solmun nimi (langallinen)-, Solmun nimi (langaton)-, Yhteystiedot- tai 
Sijainti-sarakkeiden tekstiruutuihin tai muokata tekstiruutujen tietoja.

4. Napsauta Lähetä-painiketta näytön oikeassa alakulmassa.

Voit vaihtoehtoisesti ottaa asetukset käyttöön laitteessa USB-muistitikun avulla.
1. Anna tiedostolle uusi nimi: ”write_xxxx.edpk”, jossa xxxx on alkuperäisen tiedostosi nimi.  

EDPK-tiedoston salasanan ja laitteen salasanojen on oltava samat.
2. Kopioi se USB-muistitikulle.
3. Aseta USB-muistitikku Brother-laitteen USB-porttiin. 

- HL-/DCP-/MFC-laitteet
a Valitse Suoratulostus.
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b USB-muistitikun tiedot tulevat näkyviin. Valitse ”write_xxx.edpk”-tiedosto.
c * Mustavalkolaitteet: Paina Aloita. 

* Värilaitteet: Paina joko Musta aloita tai Väri aloit.
- Skannerit

a Valitse Ohjelmapäivitys.
b USB-muistitikun tiedot tulevat näkyviin. Valitse ”write_xxx.edpk”-tiedosto.

4. Valitsemasi asetukset otetaan käyttöön laitteeseen. Tulostuslokitiedosto luodaan automaattisesti. 

5. Lähetä tiedostot -valintaikkuna näyttää lähetyksen edistymisen.  
Jos haluat lopettaa tämän toiminnon, napsauta Pysäytä-painiketta.

6. Kun se on valmis, yhteenvetotulokset tulevat näkyviin. 
Jos se ei onnistu, myös virheen tila näkyy tuloksissa. Napsauta Avaa lokikansio -painiketta, tarkista lokin 
tiedot ja yritä uudelleen.
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2.6 Asetusten varmuuskopioiminen 
Voit noutaa Brother-laitteen asetukset, jotta voit varmuuskopioida ne ja käyttää niitä myöhemmin samojen 
asetusten käyttämiseen eri laitteeseen. 

1. Varmista, että laiteluettelo sisältää kaikki haluamasi laitteet. 
2. Valitse Varmuuskopioinnin asetukset vasemman yläkulman avattavasta luettelosta. 
3. Varmuuskopioi asetukset -näyttö tulee näkyviin. Laitteiden, joiden asetuksia ei voi noutaa, kohdalla näkyy 

”Ei tueta”.

4. Syötä tarvittaessa laitteen salasana Laitteen salasana -sarakkeeseen.
5. Syötä polku Tallenna kohteeseen: -kenttään tai napsauta Selaa…-painiketta, jolloin voit valita 

varmuuskopioidun asetustiedoston kohdekansion.
6. Valitse Varmuuskopioi tietyt asetukset: -kentässä joko Kaikki tai Valittu: tarvittavien kohteiden 

määrittämiseksi.
7. Valitse tarvittaessa Jätä pois -valintaruutu, jos et halua sisällyttää varmuuskopioituun tiedostoon laitekohtaisia 

asetuksia, kuten IP-osoitetta ja solmun nimeä.

Jos haluat poistaa laitekohtaiset asetuskohteet, voit myös käyttää Setting File Editoria. 
Katso lisätietoja kohdasta 6 Setting File Editor.

8. Napsauta Varmuuskopioi-painiketta. 

Voit vaihtoehtoisesti varmuuskopioida laiteasetukset USB-muistitikun avulla.
1. Valmistele EDPK-tiedosto, joka sisältää varmuuskopioitavat asetukset. 

Ohjeet EDPK-tiedoston luomisesta ovat kohdassa 5 Luo asetustiedostoja.
2. Anna tiedostolle uusi nimi: ”read_xxxx.edpk”, jossa xxxx on alkuperäisen tiedostosi nimi. 

EDPK-tiedoston salasanan ja laitteen salasanojen on oltava samat.
3. Kopioi uudelleennimetty tiedosto USB-muistitikulle.
4. Aseta USB-muistitikku Brother-laitteen USB-porttiin.

- HL-/DCP-/MFC-laitteet
a Valitse Suoratulostus.
b USB-muistitikun tiedot tulevat näkyviin. Valitse ”read_xxx.edpk”-tiedosto.
c * Mustavalkolaitteet: Paina Aloita. 

* Värilaitteet: Paina joko Musta aloita tai Väri aloit.
- Skannerit

a Valitse Ohjelmapäivitys.
b USB-muistitikun tiedot tulevat näkyviin. Valitse ”read_xxx.edpk”-tiedosto.
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5. Haluamasi asetukset poimitaan laitteesta ja tallennetaan uutena tiedostona seuraavassa muodossa: 
[asetustiedoston nimi]_[mallin nimi]_[sarjanumero]_[hakemisto].edpk 
Tulostuslokitiedosto luodaan automaattisesti. 

9. Varmuuskopioi asetukset -valintaikkuna näyttää varmuuskopioinnin edistymisen.  
Jos haluat lopettaa tämän toiminnon, napsauta Pysäytä-painiketta. 

10. Kun se on valmis, yhteenvetotulokset tulevat näkyviin.  
Jos haluat tarkistaa varmuuskopiotiedoston kohdekansion, napsauta Avaa kansio -painiketta.  
Jos se ei onnistu, myös virheen tila näkyy tuloksissa. Napsauta Avaa lokikansio -painiketta, tarkista 
varmuuskopiointilokin tiedot ja yritä sitten uudelleen. 
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2.7 Salasanan asettaminen

Näin voit vaihtaa oletusarvon mukaisen kirjautumissalasanasi tai nykyisen salasanasi. 

1. Valitse Salasana-asetukset vasemman yläkulman avattavasta luettelosta.
2. Tee jokin seuraavista:

- Vaihda oletusarvon mukainen kirjautumissalasana
a) Valitse luettelon kohdelaitteet ja valitse sitten Määritä määrittämättömien laitteiden salasana -

valintapainike.
b) Kirjoita haluamasi salasana Uusi salasana:- ja Vahvista uusi salasana: -kenttiin.
c) Valitse Käytä.
- Vaihda nykyinen salasana
a) Valitse luettelon kohdelaitteet ja valitse sitten Vaihda laitteen salasana -valintapainike.
b) Valitse Syötä laitteen salasana ja kirjoita nykyinen salasana Salasana:-kenttään.  

TAI 
Kirjoita nykyinen salasana suoraan luettelon Laitteen salasana -kenttään.

c) Kirjoita uusi salasana Uusi salasana:- ja Vahvista uusi salasana: -kenttiin.
d) Valitse Käytä.

- Kun valitset Määritä määrittämättömien laitteiden salasana -valikon, Syötä laitteen salasana -painike 
ja Laitteen salasana -kentät on poistettu käytöstä.

- Älä käytä seuraavia salasanoja valvojan salasananasi:
• access
• initpass
• laitteesi takaosassa näkyvä ”Pwd” eli salasana.

- Sitä voi myös käyttää laitteille, jotka on yhdistetty USB-liitännän avulla.

3. Salasana-asetukset-valintaikkuna näyttää salasanan asettamisen edistymisen. 
Jos haluat lopettaa tämän toiminnon, napsauta Pysäytä-painiketta.

4. Kun se on valmis, yhteenvetotulokset tulevat näkyviin. 
Jos se ei onnistu, myös virheen tila näkyy tuloksissa. Napsauta Avaa lokikansio -painiketta, tarkista salasanan 
asettamisen tuloksen lokin tiedot ja yritä sitten uudelleen.
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Käytettävissä on lisää kehittyneitä toimintoja, joiden avulla voit hallita laitteitasi.

3.1 Sovellusasetukset
Napsauta  yläpalkissa, jotta voit määrittää työkalun asetukset. 

3.1.1 Verkkoasetusten määrittäminen 

Jos haluat määrittää laitteen Verkko-asetukset, toimi seuraavasti:

1. Valitse Verkko.
2. Napsauta SNMP-välilehteä. 
3. Valitse haluamasi asetukset.
4. (Valinnainen) Napsauta Välityspalvelin-välilehteä ja määritä välityspalvelinasetukset. 

- Oletusasetus on Auto. 
- Jos valitset Manuaalinen:, määritä Palvelimen nimi:-, Portti:-, Käyttäjätunnus:- ja Salasana:-kenttien 

tiedot. 
5. Kun olet valmis, napsauta OK-painiketta. 

3 Mass Deployment Toolin lisätoiminnot (GUI)
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3.1.2 Laitteen etsinnän asetusten määrittäminen 

Jos haluat etsiä haluamasi kohdelaitteet, määritä Laitteen etsintä -asetukset alla: 
Verkossasi olevien laitteiden etsiminen 

1. Valitse Laitteen etsintä.
2. Valitse IP-yleislähetys:-valintaruutu tai IP-kohdelähetys:-valintaruutu Verkko:-välilehdessä.
3. Lisää uusi osoite napsauttamalla -kuvaketta.
4. Kun olet valmis, napsauta OK-painiketta.

Eri paikallisessa verkossa olevien laitteiden etsiminen 

1. Valitse Laitteen etsintä.
2. Valitse Agenttiyleislähetys: -valintaruutu.  

Agenttiyleislähetys-ominaisuus käyttää ohjelmistoa nimeltä BRAgent. BRAgent suoritetaan tietokoneessa, joka 
on eri lähiverkossa kuin tietokoneesi, ja se löytää laitteet ja välittää sitten löytämisen tulokset Mass Deployment 
Tooliin. 

3. Napsauta , jotta voit syöttää tiedon Agentin IP-osoite:- tai Agentin solmun nimi: -kenttään, ja napsauta 
sitten OK-painiketta. 

4. Määritä agentin palvelinportti. 
5. Kun olet valmis, napsauta OK-painiketta. 

USB-kaapelilla kytkettyjen laitteiden hakeminen 
1. Valitse USB:-valintaruutu. 
2. Napsauta OK-painiketta. 

- Jos haluat muokata määritettyjä asetuskohteita, valitse kohde ja napsauta .
- Jos haluat poistaa määritetyt asetuskohteet, valitse kohde ja napsauta .

3.1.3 Mass Deployment Toolin linkittäminen BRAdminiin

Valitse päänäytöstä Sovellusasetukset > Käyttötila ja valitse Tuo laiteluettelotietokanta ja sovellusasetukset 
BRAdmin Professional 4:stä., niin voit linkittää Mass Deployment Tool -työkalun BRAdminiin ja käyttää sen 
laitetietoja ja sovellusasetuksia. Kun tämä asetus on käytössä, et voi muuttaa Verkko- ja Laitteen etsintä  
-asetuksia Mass Deployment Toolista.

3.1.4 Sovellustiedot 

Seuraavat Mass Deployment Tool -tiedot ovat käytettävissä.
- Jos haluat tarkistaa työkalun sovelluslokin virheiden varalta, napsauta Avaa-painiketta Sovellusloki:-valikosta. 
- Jos haluat tarkastella versiotietoja, napsauta Versio-painiketta Tästä sovelluksesta: -valikosta. 
- Jos haluat tarkistaa sovelluksen version, napsauta Tarkista ohjelmistopäivitysten saatavuus -painiketta. Voit 

päivittää ohjelmiston, jos uudempi versio on saatavilla. 
- Jos haluat tarkistaa lisenssitiedot, napsauta Lisenssi-painiketta.
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3.2 Ratkaisujen aktivoiminen 
Voit lähettää lisenssitiedostoja aktivoidaksesi mukautettuja ohjelmistoratkaisuja kohdelaitteille.  
Tähän tehtävään tarvitaan kelvollinen lisenssitiedosto. Lisenssitiedosto voi sisältää useita aktivointikoodeja, mikä 
mahdollistaa ratkaisujen aktivoimisen useissa laitteissa samanaikaisesti. Jos sinulla ei ole sellaista, ota yhteyttä 
paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.

1. Varmista, että laiteluettelo sisältää kaikki haluamasi laitteet. 
2. Valitse Aktivoi ratkaisut yläpalkin avattavasta luettelosta. 
3. Aktivoi ratkaisut -näyttö tulee näkyviin. Laitteiden, joihin et voi lähettää lisenssiä, kohdalla näkyy ”Ei tueta”. 
4. Syötä tarvittaessa laitteen salasana Laitteen salasana -sarakkeeseen. 
5. Tee jokin seuraavista:  

- Jos sinulla on lisenssitiedosto: valitse Lisenssitiedosto:-valintapainike ja kirjoita sitten tiedostonimi alla 
olevaan kenttään tai valitse lisenssitiedosto napsauttamalla Selaa…-painiketta.

- Jos sinulla on lisenssikoodit: valitse Lisenssikoodi (20-numeroinen luku): -valintapainike ja kirjoita sitten 
lisenssikoodit alla olevaan kenttään. 
Koodeja voi syöttää useita niin, että riviä kohden on yksi lisenssikoodi.

6. Napsauta Selaa…-painiketta Tallenna tulostiedosto kohteeseen: -kentän vieressä ja määritä, mihin 
tulostiedosto tallennetaan. Voit myös kopioida ja liittää kansiopolkuja tähän kenttään.

7. Napsauta Aktivoi-painiketta.
8. Aktivoi ratkaisut -valintaikkuna näyttää aktivoinnin edistymisen.  

Voit myös lopettaa toiminnon napsauttamalla Pysäytä-painiketta.
9. Kun se on valmis, yhteenvetotulokset tulevat näkyviin.  

Jos se ei onnistu, myös virheen tila näkyy tuloksissa. Napsauta Avaa lokikansio -painiketta, tarkista lokin 
tiedot ja yritä sitten uudelleen.
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Työkalun komentoriviliittymän (CLI) avulla voit määrittää laitteet etäkäytön välityksellä käyttämällä 
komentokehotetta. CLI muuntaa asetustiedostot automaattisesti asianmukaiseen muotoon ja lähettää ne 
haluamaasi laitteeseen. Sen jälkeen se noutaa asetustiedot ja vahvistaa, onko asetukset otettu käyttöön oikein.

4.1 Käytä komentoriviliittymää Mass Deployment Toolissa
Jos haluat käyttää työkalun CLI:tä, sinun on suoritettava se Windowsin komentokehotteesta ja syötettävä sitten 
oikeat komennot ja asetukset tiettyjen ohjeiden suorittamista varten. CLI käyttää seuraavaa syntaksia: 
settingcmd.exe komento asetus asetus
Tässä: 

komento suorittaa tietyn tehtävän ja näyttää tuloksen 
asetus muokkaa komennon toimintaa. 

Esimerkkejä 

Asetustiedostojen ottaminen käyttöön: 
settingcmd.exe apply --ip IP_address --file your_file_name.json
--password your_password
Asetustiedostojen noutaminen: 

settingcmd.exe retrieve --ip IP_address --file your_file_name.json
--output your_file_name.edpk --password your_password

Komentoriviliittymässä voi käyttää vain englantia. 
Settingcmd.exe-tiedosto on tallennettu ”SettingCommand”-kansioon. 

4.2 Komennot ja asetukset 

4.2.1 Komennot

Seuraavia komentoja voi käyttää yhdessä yhden tai useamman asetuksen kanssa tiettyjen laitteen määrittämisen 
tehtävien suorittamiseen.

4 Komentoriviliittymä (CLI)

Komento Asetus Kuvaus
send Pakollinen: 

● Device identifier
● file
Lisäasetus:
● password
● networksettingpath
● log
● communitynameset
● communitynameget 

Tämän avulla voit lähettää määritetyn tiedoston laitteen 
tulostinporttiin. PRN-, PJL- ja DJF-tiedostoja tuetaan.

Esimerkki: 
settingcmd.exe send --ip IP_address
--file your_file_name.prn

read Pakollinen: 
● Device identifier
● file
Lisäasetus: 
● output
● password
● networksettingpath
● log
● communitynameset
● communitynameget

Tämän avulla voit lähettää määritetyn tiedoston laitteen 
tulostinporttiin ja lukea vastauksen. Vain PJL-tiedostoja 
tuetaan.

Esimerkki: 
settingcmd.exe read --ip IP_address
--file your_file_name.pjl
--output our_file_name.txt
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apply Pakollinen: 
● Device identifier
● file
Lisäasetus: 
● password
● schema
● pjltable
● enumtable
● forcepjl
● forcenative
● ignorepjlerror
● skipvalidate
● skipverify
● networksettingpath
● log
● communitynameset 
● communitynameget
● forcehttps

Tämän avulla voit lähettää määritetyn asetustiedoston ja 
ottaa sen käyttöön sekä vahvistaa tuloksen. JSON-, DPK- ja 
EDPK-tiedostoja tuetaan. 

Jos asetustiedosto on asetettu suojattavaksi salasanalla, 
työkalu muodostaa salatun pakettitiedoston sisäisesti ja 
lähettää sen sitten määritettyyn kohdelaitteeseen. 

Esimerkki: 
settingcmd.exe apply --ip IP_address 
--file your_file_name.json

mapply
(vain 
verkkoyhteys)

Pakollinen:
● profile
● result
Lisäasetus:
● schema
● pjltable
● enumtable
● forcepjl
● forcenative
● ignorepjlerror
● skipverify
● networksettingpath
● log
● communitynameset
● communitynameget
● forcehttps
● csvdelim
● createfileonly (*)
● outputdir
*Jos käytät asetusta  
”--createfileonly”, sinun on 
käytettävä myös asetusta  
”--outputdir”.

Tämän avulla voit lähettää määritetyn asetustiedoston eri 
laitteisiin ja ottaa sen käyttöön yhdellä komennolla 
käyttämällä käyttöönottoprofiilia. Sen avulla voit myös 
lähettää ja ottaa käyttöön yksilöiviä asetuksia kuhunkin 
laitteeseen. JSON-, DPK- ja EDPK-tiedostoja tuetaan.

Jos ”mapply”-komentoa käytetään asetuksen ”--outputdir” 
kanssa, työkalu tulostaa kunkin laitteen välitiedostot 
määritettyyn kansioon.

Jos ”mapply”-komentoa käytetään sekä asetuksen 
”--createfileonly” että asetuksen ”--outputdir” kanssa, työkalu 
tulostaa kunkin laitteen välitiedostot määritettyyn kansioon 
eikä ota tiedostoja käyttöön kummassakin laitteessa.

Esimerkki:
settingcmd.exe mapply --profile 
your_profile_name.csv --result 
your_filename.csv --csvdelim semicolon
tai
settingcmd.exe mapply --profile 
your_profile_name.csv --result 
your_filename.csv --csvdelim semicolon 
--createfileonly --outputdir your_path

Voit vahvistaa kummankin laitteen tuloksen tulostiedostossa 
(CSV-muoto). Tulostiedosto koostuu kaikista 
käyttöönottoprofiilisi kohteista ja seuraavista kohteista:
- Tulos
- Tiedot
- Alkamisaika
- Päättymisaika
- (Valinnainen) Tuloste: Jos ”mapply”-komentoa käytetään 

asetuksen ”--outputdir” kanssa, välitiedoston tallentamisen 
polku näkyy tässä.

Komento Asetus Kuvaus
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retrieve Pakollinen:
● Device identifier
● output
Lisäasetus:
● file
● password
● networksettingpath
● log
● communitynameset
● communitynameget
● forcehttps

Tämän avulla voit noutaa haluamasi tietyt asetustiedot 
määritetystä laitteesta. 

Työkalu lähettää pyynnön määritetylle kohdelaitteelle ja 
tallentaa määritetyn tiedostopolun mukaisesti noudetut 
asetustiedot, jotka sisältävät kaikki JSON-skeeman 
asetukset. 

Jos haluat ladata vain tietyt asetukset, määritä asetuksen  
”--file” avulla asetustiedosto, joka sisältää haluamasi kohteet. 

Esimerkki: 
settingcmd.exe retrieve --ip IP_address 
--file your_file_name.json
--output your_file_name.edpk
--password your_password

activate Pakollinen:
● Device identifier
● networksettingpath
● licensecode
● activateresult
Lisäasetus:
● password
● log
● communitynameset
● communitynameget

Tämän avulla voit aktivoida mukautetun ohjelmistoratkaisun 
määritetylle kohdelaitteelle. 

Esimerkki: 
settingcmd.exe activate --ip IP_address
--networksettingpath (verkkotietoliikenneasetusten 
tiedostonimi)
--licensecode your_license_code
--activateresult your_result_path

setpassword Pakollinen:
● Device identifier
● newpassword
Lisäasetus:
● networksettingpath
● log
● communitynameset
● communitynameget

Tämän avulla voit vaihtaa valvojan salasanan oletusarvon 
mukaisesta kirjautumissalasanasta eri salasanaksi.

Esimerkki:
settingcmd.exe setpassword --ip IP_address
--newpassword your_new_password

msetpassword
(vain 
verkkoyhteys)

Pakollinen:
● profile
● result
Lisäasetus:
● networksettingpath
● log
● communitynameset
● communitynameget
● csvdelim

Tämän avulla voit vaihtaa valvojan salasanan useille laitteille 
yhdellä kertaa kunkin laitteen oletusarvon mukaisesta 
kirjautumissalasanasta eri salasanoiksi käyttäen 
käyttöönottoprofiileita.

Esimerkki:
settingcmd.exe msetpassword --profile 
your_filename.csv --result result.csv

pack Pakollinen: 
● output 
● packfiles 
Lisäasetus: 
● password
● log

Luo asetuspakettitiedoston JSON-asetustiedostoista ja 
niiden resurssitiedostoista. Jos tiedostot on asetettu 
suojattaviksi salasanalla, pakettitiedosto salataan. 

Esimerkki: 
settingcmd.exe pack --packfiles
your_file_name.json
your_file_name.xml
your_file_name_2.xml
--output your_file_name.edpk
--password your_password

Komento Asetus Kuvaus
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unpack Pakollinen: 
● file
● unpackdir
Lisäasetus: 
● password
● log

Poimii määritetyn asetuspaketin laitteesta. Jos tiedosto on 
suojattu salasanalla, työkalu poistaa pakettitiedoston 
salauksen ja purkaa tiedostot. 

Esimerkki: 
settingcmd.exe unpack --file
your_file_name.edpk
--unpackdir your_output_folder
--password your_password

convertsetting Pakollinen: 
● source 
● destination 
Lisäasetus:
● password
● version

Muuntaa aiemmassa versiossa luodut skeematiedostot 
määritetyn version kanssa yhteensopivaan muotoon. 
Jos et määritä versiota, työkalu käyttää uusinta versiota.

Esimerkki:
settingcmd.exe convertsetting --source
your_file_name --destination your_file_name
--version schema_revision_version_number

license Näyttää avoimen lähdekoodin ohjelmiston lisenssitiedot.

Esimerkki: 
settingcmd.exe license

version Näyttää työkalun versiotiedot. 

Esimerkki: 
settingcmd.exe version

eula Lisäasetus: 
● agree

Tämän työkalun käyttäminen edellyttää 
käyttöoikeussopimuksen hyväksymistä. Kun työkalu 
suoritetaan ensimmäisen kerran, käyttäjää kehotetaan 
hyväksymään käyttöoikeussopimus. 

Kun ”eula”-komento suoritetaan, työkalu näyttää 
käyttöoikeussopimuksen vahvistussanoman. Jos 
sisällytetään komentoja ”eula”-komennon lisäksi, tämä 
työkalu ohjaa sinua suorittamaan sen käyttäen ”eula”-
komentoa ensin. 

Jos ”eula”-komentoa käytetään asetuksen ”--agree” kanssa, 
työkalu hyväksyy käyttöoikeussopimuksen automaattisesti 
näyttämättä mitään kehotetta. (Tämä asetus on tarkoitettu 
tämän työkalun hiljaista suorittamista varten.) 

Esimerkki: 
settingcmd.exe eula --agree

listactivefunc Pakollinen:
● Device identifier
Lisäasetus:
● networksettingpath
● log
● communitynameset
● communitynameget

Näyttää määritetylle laitteelle käyttöönotetut ratkaisut.

Esimerkki:
settingcmd.exe listactivefunc --ip IP_address
--networksettingpath (verkkotietoliikenneasetusten 
tiedostonimi)

Komento Asetus Kuvaus
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Komennon suorituksen tulokset näytetään seuraavasti:
- Onnistui: ”Result: Success” 
- Epäonnistui: virhe ja virheen tiedot

Jos jotakin ratkaisua ei tueta, sen aktivointitilana näkyy ”LsSolutionNotSupported”.

mlistactivefunc Pakollinen:
● profile
● result
Lisäasetus:
● networksettingpath
● log
● communitynameset
● communitynameget
● csvdelim

Poimii käyttöönotetut ratkaisut useille laitteille, jotka on 
määritetty niiden IP-osoitteiden tai solmujen nimien avulla ja 
kuvattu käyttäen käyttöönottoprofiilia, valitsimen ”--result” 
jälkeen määritettyyn tiedostoon.

Esimerkki:
settingcmd.exe mlistactivefunc --profile
your profile_name.csv --result
your_filename.csv --csvdelim semicolon

Vahvista kunkin laitteen tulos tulostiedostossa (CSV). 
Tulostiedosto koostuu kaikista käyttöönottoprofiilisi kohteista 
yhdessä seuraavien kohteiden kanssa:
- Results
- Details
- Start time
- Finish time

Komento Asetus Kuvaus
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4.2.2 Laitetunnisteet

Laitetunnisteet määrittävät laitteen, johon haluat lähettää komennot.

4.2.3 Asetukset

Asetuksia voi käyttää yhdessä komentojen kanssa muokkaamaan niiden toimintaa. Kunkin komennon 
kuvauksesta kohdassa 4.2.1 Komennot saat tietoja siitä, mitä asetuksia voit käyttää.

Laitetunniste Kuvaus
--ip address Kohdelaitteen IP-osoite (vain verkkoon yhdistetyt laitteet).
--mac  address Kohdelaitteen MAC-osoite (vain verkkoon yhdistetyt laitteet).
--node name Kohdelaitteen solmun nimi (vain verkkoon yhdistetyt laitteet).
--usb USB-kaapelilla kytketyn laitteen määrittäminen (useita USB-kaapelilla kytkettyjä 

laitteita ei tueta).
--model name Kohdelaitteen mallin nimi (vain USB-kaapelilla kytketyt laitteet).
--serial number Kohdelaitteen sarjanumero (vain verkkoon yhdistetyt laitteet).

Asetus Kuvaus
--file filename Määritä käytettävä tiedosto.
--output filename Määritä polku, johon hankittu asetustiedosto tallennetaan. 
--password password Määritä valvojan salasana kohdelaitteelle.
--newpassword password Määritä uusi valvojan salasana kohdelaitteelle.
--schema filename Määritä ulkoinen JSON-skeematiedosto.
--pjltable filename Määritä ulkoinen PJL-muuntotaulukko.
--enumtable filename Määritä ulkoinen Enum-muuntotaulukko.
--forcepjl Pakota PJL-pohjainen määritys.
--forcenative Pakota JSON-pohjainen määritys.
--ignorepjlerror Ohita PJL-muuntovaroitukset, vaikka mitään muuntomääritystä ei olisi 

ilmoitettu PJL-muuntotaulukossa.
--skipvalidate Ohita skeematiedostoa käyttävien asetusten kelpoisuuden tarkistaminen 

ennen asetustiedoston lähettämistä.
--skipverify Ohita vahvistaminen, jos asetukset otetaan käyttöön tulostimessa oikein 

asetusten käyttöön ottamisen jälkeen.
--packfiles filename filename 
filename

Määritä pakattavat tiedostot (eroteltuina välilyönneillä tai pilkuilla).

--unpackdir destination Määritä polku, johon paketin sisältö puretaan.
--log filename Määritä lokin tulostiedoston polku.
--communitynameget community 
name

Yhteisön nimi asetettu ”GET”-komennossa SNMP-tiedonsiirrossa.

--communitynameset community 
name

Yhteisön nimi asetettu ”SET”-komennossa SNMP-tiedonsiirrossa.

--agree Määritä käyttöoikeussopimus.
--networksettingpath 
networksettingpath

Pakota viittauksen kohde ulkoiseksi tiedostoksi, joka sisältää verkon 
tiedonsiirtoasetukset (SNMP v3, välityspalvelin).

--source filename Määritä tiedosto ennen muuntamista käyttämällä ”convertsetting”-komentoa.
--destination filename Määritä tiedoston tallentamisen kohde muuntamisen jälkeen käyttämällä 

”convertsetting”-komentoa.
--version Määritä versio muuntamisen jälkeen käyttämällä ”convertsetting”-komentoa.
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4.2.4 Käyttöönottoprofiili
Käyttöönottoprofiili sisältää laitteen tiedot, asetustiedostot ja yksilöivän asetuksen arvon kullekin laitteelle, jos tarpeen.
Käyttöönottoprofiilitiedoston (CSV) ensimmäisellä rivillä on oltava seuraavat kohteet (missä tahansa järjestyksessä):

○ Pakollinen kohde △ Valinnainen kohde – Kohde, jota ei tueta
*Sinun on määritettävä kohdelaitteen IP-osoite tai solmun nimi, jotta laite voidaan löytää.

Pakolliset kohteet:
- IP Address/Node Name 

Laitteen IP-osoite tai solmun nimi auttaa kohdelaitteen löytämisessä.  
Jos sekä solmun nimi että IP-osoite on määritetty, laitteita etsitään ensin niiden solmun nimen avulla. 
Jos löydetyn laitteen Boot Method on Static, laitetta etsitään uudelleen käyttäen sen IP-osoite, minkä jälkeen se 
valitaan. 
Jos löydetyn laitteen Boot Method ei ole Static, solmun nimeä käyttämällä löytynyt laite valitaan.

- File Path 
Asetustiedoston polku (suhteellinen tai absoluuttinen).

- Password 
Laitteen valvojan salasana.

- New Password 
Uusi laitteen valvojan salasana.

Valinnaiset kohteet:
- Serial Number 

Laitteen sarjanumero. 
Jos tähän kenttään kirjoittamasi numero ei vastaa IP-osoitteen tai solmun nimen avulla tunnistettua 
sarjanumeroa, ilmenee ”Sarjanumero ei täsmää” -virhe.

--licensecode license code Määritä 20-merkkinen lisenssikoodi mukautetun ohjelmistoratkaisun 
aktivoimiseksi.

--activateresult activate result 
folder path

Määritä ”activate”-komennon aktivoinnin tulosten tallentamisen kohde.

--forcehttps Pakota https-tiedonsiirto.
--profile Määritä käyttöönottoprofiilin tiedostopolku.

Myös tiedoston settingcmd.exe suhteellista polkua tuetaan.
--csvdelim Määritä yksi seuraavista CSV-erottimeksi:

- colon 
- comma 
- equal 
- semicolon 
- space 
- tab 
Jos et määritä erotinta, erotin perustuu alueeseesi tai sijaintiisi.

--createfileonly Luo välitiedosto vain ottamatta sitä käyttöön kohdelaitteeseen, kun käytät 
”mapply”-komentoa.
Jos käytät tätä asetusta, sinun on käytettävä myös asetusta ”--outputdir”.

--result Määritä polku, johon suorituksen tulos tallennetaan.
--outputdir Määritä tulostepolku komennon suorittamisen yhteydessä luoduille tiedostoille.

Kohde IP 
Address

Node 
Name 

Serial 
Number File Path Password Package

Password
New 
Password

Käyttäjän 
määrittämä 
arvo

mapply ○* ○* △ ○ ○ △ – △
msetpassword ○* ○* △ – – – ○ –

mlistactivefunc ○* ○* △ – – – – –

Asetus Kuvaus
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- Package Password 
EDPK-tiedostojen pakettien purkamiseen tarvittava salasana.

- Käyttäjän määrittämä arvo  
Voit määrittää yksilöivän arvon tietylle laitteelle käyttämällä omaa kohdettasi muodossa ”#XXXXXXX#”. 
Merkkijonossa XXXXXXX voi käyttää mitä tahansa merkkiä ”#”-merkkiä lukuun ottamatta.
Kun välitiedostoa luodaan, työkalu korvaa asetustiedoston kohteet kullekin laitteelle määrittämäsi arvon 
perusteella.

Kohteet, jotka eivät ole pakollisia tai valinnaisia, ohitetaan, eikä niistä aiheudu virhettä.

Esimerkkejä komennon mapply käyttämistä tiedostoista:
- Käyttöönottoprofiili 

CSV-tiedosto, joka sisältää seuraavat tiedot:
IP Address,Serial Number,Password,File Path,Package Password,#CONTACT#,#LOCATION#,#AUTO_POWER_OFF# 
10.1.2.146,E75868F7F173334,initpass,C:\tmp\brother.edpk,package1,Brother A,5F,hour8 
10.1.4.146,A99999A7H000511,initpass,C:\tmp\brother.edpk,package1,Brother B,4F,hour4 
10.1.7.179,C25312A1G553212,initpass,C:\tmp\brother.edpk,package1,Brother C,3F,off

Yllä olevan esimerkin erotin (”,”) voidaan määrittää käyttäen asetusta ”--csvdelim”. 

- Asetustiedosto 
JSON-tiedosto, joka sisältää kohteessa C:\tmp\brother.edpk:

- Välitiedosto 
Tiedosto 00001_10.1.2.146.json laitteelle 10.1.2.146. Tässä 00001 on CSV-tiedostosi rivinumero, jossa 
kohdelaite on, vähennettynä yhdellä (viisi numeroa, nollat täytteenä):
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Tarkastele tätä kohtaa, kun luot tämän työkalun käyttämiä asetustiedostoja.

5.1 Asetustiedostot
Asetustiedostot ovat riippumattomia mallista. Jos asiakas korvaa olemassa olevan laitteen, asetustiedostoja voi 
käyttää uudelleen, jos ne ovat yhteensopivia uuden laitteen kanssa. Työkalu käyttää seuraavia tiedostotyyppejä ja 
-tunnisteita laiteasetusten tallentamiseen:
● JSON-tiedostot
JSON (JavaScript Object Notation) -tiedostojen avulla voit määrittää laiteasetukset ilman, että sinun tarvitsee 
ymmärtää PCL- tai PJL-komentoja. Jos haluat lisätietoja, katso 5.2 JSON-tiedostot ja 5.3 JSON-tiedostojen 
luominen.
● Pakettitiedostot
Pakettitiedostot voivat sisältää JSON-pohjaisen asetustiedoston ja mitä tahansa tarvittavia ulkoisia resursseja.

● Asetustiedostot
Asetustiedostot koostuvat yhdestä tai useammasta JSON-pohjaisesta asetuksesta.

5.2 JSON-tiedostot
JSON (JavaScript Object Notation) -tiedostoja käytetään laiteasetusten määrittämiseen. JSON on avoin standardi, 
jonka avulla voit määrittää omat asetuksesi JSON-editorin avulla ilman, että sinun tarvitsee ymmärtää PCL- tai 
PJL-komentoja.
- Lisätietoja JSON:stä on osoitteessa http://www.json.org/.
- Lisätietoja JSON-skeematiedoston rakenteesta ja asetustyypeistä on osoitteessa http://json-schema.org/.

5 Luo asetustiedostoja

Pakettitiedostotyyppi Salaus
DPK Ei
EDPK Kyllä

http://www.json.org/
http://json-schema.org/
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JSON-asetustiedostojen rakenne ja yksittäisten asetusmerkintöjen sijoittaminen on kuvattu JSON-
skeematiedostoissa. Esimerkiksi asetuksen ”sleep_time” on sijaittava kohteessa 
$.settings.general.sleep_mode.sleep_time, ja se hyväksyy vain numeerisia arvoja.

JSON-asetustiedostoja voi luoda ja muokata kolmella tavalla:

5.3 JSON-tiedostojen luominen
Asetustiedostoja voi luoda ja muokata millä tahansa JSON:ää tukevalla tekstieditorilla: Jos haluat käyttää JSON-
asetustiedostoja, tarvitset JSON-skeematiedoston, joka sisältää kaikki Brother-laitteissa määritettävissä olevat 
elementit.

1. Valmistele JSON-skeematiedosto. 
Oletusarvoiset skeematiedostot löytyvät tietokoneelta ”schema”-kansiosta Mass Deployment Toolin kansion 
sisältä.

Varmista ennen jatkamista, että sinulla on oikea skeematiedosto mallillesi. Luettelon käytettävissä olevista 
skeematiedostoista ja soveltuvista malleista saat kaksoisnapsauttamalla README.url-tiedostoa ”Schema”-
kansiossa, jolloin LUEMINUT-sivusto avautuu. Tarvitset näitä tietoja myöhemmin.

2. Muokkaa JSON-asetustiedostoa tekstieditorissa.
3. Voit nyt Mass Deployment Toolin avulla ottaa asetukset käyttöön etäkäytön välityksellä tai ottaa asetukset 

käyttöön laitteessa USB-muistitikun avulla.

Asetustiedostojen luominen ja muokkaaminen käyttämällä JSON-editoria verkossa (esimerkki)
1. Siirry selaimella osoitteeseen http://www.jeremydorn.com/json-editor/.
2. Avaa Brotherin JSON-skeematiedosto tekstieditorissa ja kopioi ja liitä sen sisältö ”schema”-kenttään 

verkkosivulla. 
attributes tulee näkyviin sivun yläreunaan.

3. Vieritä alas kohtaan settings ja valitse avattavasta general-luettelosta ”object”. 
General settings -asetukset tulevat näkyviin.

4. Valitse avattavasta contact_and_location -luettelosta ”object”.
5. Syötä haluamasi yhteystiedot ja sijaintitiedot.
6. Vieritä ylös sivun yläreunan JSON Output -alueeseen ja napsauta sitten Update Form -painiketta.
7. Päivitetty koodi tulee näkyviin esikatselukenttään. Kopioi JSON-tuloste ja liitä se tekstieditoriin.
8. Ota Mass Deployment Toolin avulla asetukset käyttöön etäkäytön välityksellä tai ota asetukset käyttöön 

laitteessa USB-muistitikun avulla.

Menetelmä Kuvaus

Tekstieditorien avulla
Muokkaa haluamiasi asetustiedostoja tekstieditorissa. Suosittelemme JSON:ää 
tukevien tekstieditorien, jollainen on esim. Muistio++, käyttämistä, koska niillä hallinta 
onnistuu paremmin JSON-tiedostoja tarkasteltaessa, muokattaessa ja muotoiltaessa.

JSON-skeemaa 
tukevien JSON-
editorien käyttäminen

Muokkaa asetustiedostoja käyttämällä ulkopuolisen valmistajan editoria, joka tukee 
JSON-skeemoja. Kyseisten editorien liittymä mahdollistaa asetusten arvojen 
muuttamisen skeeman määrittämän rakenteen perusteella.

Komentosarjojen/
ohjelmien avulla

Luo asetustiedostot käyttämällä komentosarjoja tai muuta ohjelmistoa. Voit rakentaa 
JSON-tiedoston alusta alkaen tai jäsentää JSON-perustiedoston ja muokata sitten sen 
asetusarvoja.

http://www.jeremydorn.com/json-editor/


25

Käytä Setting File Editoria seuraaviin:
● Poista kaikki laitekohtaiset asetukset asetustiedostosta (.json, .dpk ja .edpk) yhdellä kertaa tai poista vain 

tarpeettomat laiteasetukset ja tallenna ne.
● Luo asetustiedostot (.json, .dpk ja .edpk) ja profiilit (.csv), jotka tarvitaan Mapply-komennon suorittamiseen.

- Lisää dynaamiset (Mapply) avainsanat asetustiedostoon (.json, .dpk ja .edpk) ja tallenna ne.
- Käytä olemassa olevaa profiilia tai luo uusi profiili (.csv), jolla on kenttä dynaamisille (Mapply) 

avainsanoille, jotka on lisätty avoinna olevaan asetustiedostoon. 

1. Avaa Setting File Editor.

- Kaksoisnapsauta SettingFileEditor.exe-tiedostoa ”MassDeploymentTool”-kansiossa. 
TAI 
Valitse Avaa Setting File Editor Mass Deployment Toolin käyttöliittymässä.

- Kun käytät Setting File Editoria ensimmäistä kertaa asentamisen jälkeen, käynnistä Mass Deployment 
Tool ensin.

2. Voit avata asetustiedoston tekemällä jonkin seuraavista:
- Napsauta Tiedosto-valikkoa ja valitse sitten Avaa tiedosto.
- Napsauta Avaa tiedosto -painiketta näytön keskellä ja napsauta sitten asetustiedostoa.
- Siirry asetustiedoston sisältävään kansioon ja vedä ja pudota asetustiedosto sitten suoraan määritetylle 

alueelle. 
3. Näyttöön tulee valintaikkuna, jossa sinua pyydetään vahvistamaan, haluatko poistaa laitekohtaiset asetukset.

Napsauta Poista, jos haluat poistaa kaikkien valintaikkunassa lueteltujen asetusten valinnat, jos se on tarpeen.

4. Tee jokin seuraavista:
a) Poista kohteet asetuspuusta.

Asetustiedoston tallentamisen jälkeen kohteet, joiden valinta on poistettu, poistetaan tiedostosta eivätkä ne 
enää näy asetuspuussa.

6 Setting File Editor
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b) Käytä dynaamisia (Mapply) avainsanoja.
Muuta asetustiedoston arvo dynaamiseksi (mapply) avainsanaksi tai lisää arvo valitsemalla Luo 
dynaamiset viittaukset Lisäasetukset-valikosta.
Kirjoita avainsana Dynaaminen (Mapply) avainsana -kenttään.

c) Aseta dynaaminen (Mapply) avainsana matriisin avaimille.
1. Lataa Mapply CSV -malli napsauttamalla Hae Mapply CSV -tiedosto -painiketta.
2. Muokkaa ladattua Mapply CSV -mallia ja lisää dynaaminen avainsana.
3. Tuo luomasi Mapply CSV -tiedosto.

Napsauta Tuo Mapply CSV -tiedosto... -painiketta ja napsauta sitten Tallenna.

d) Vie dynaamisia avainsanoja käyttämällä Vie…-valikkoa tai napsauttamalla Vie…-painiketta näytön oikeassa 
yläkulmassa.
- Valitse Käydä dynaamisia (Mapply) avainsanoja käyttöönottoprofiilissa, jos haluat lisätä dynaamisia 

avainsanoja olemassa olevaan käyttöönottoprofiiliin (CSV- tai ZIP-tiedosto).
- Valitse Luo uusi käyttöönottoprofiilimalli (Mapply), jos haluat luoda uuden käyttöönottoprofiilin (CSV-

tiedosto).
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• Poista kaikki laitekohtaiset asetukset yhdellä kertaa valitsemalla Poista laitekohtaisten asetusten 
valinnat Lisäasetukset-valikosta.

• Asetustiedostoa, jossa on Mapply-avainsanat, voidaan käyttää vain ”mapply”-komennon kanssa. 
Katso lisätietoja kohdasta 4.2 Komennot ja asetukset.

- Vie…-valikko ja -painike tulevat näkyviin, kun Luo dynaamiset viittaukset on valittuna. 
Lisätietoja käyttöönottoprofiilista on kohdassa 4.2.4 Käyttöönottoprofiili.
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Jos sinulla on ongelmia Mass Deployment Toolin käyttämisessä, tarkastele alla olevaa taulukkoa. Jos ongelma 
jatkuu, ota yhteyttä paikallisen Brother-jälleenmyyjän teknisen tuen tiimiin.

7 Vianmääritys

Virhe Ratkaisu

Valvojan tili lukittu Kohdelaitteen valvojan salasana annettiin virheellisesti liian monta kertaa. 
Odota, kunnes kohdelaitteen salasanalukitus poistuu.

Jo aktivoitu Toiminto, jonka haluat aktivoida laitteessa, on jo aktivoitu.

Ei voi muuntaa PJL:ksi Varmista, että käytät PJL-muuntotaulukkoa, joka on yhteensopiva syötetietojen 
kanssa.

Ei voi muuntaa 
asetustiedostoksi

Varmista, että käytät PJL-muuntotaulukkoa, joka on yhteensopiva haluamasi 
asetustiedoston kanssa.

Yhteysvirhe Varmista, että kohdelaite on yhdistetty ja käytettävissä tietojen siirtämistä 
varten.

Käyttöönottotulosten ristiriita Yhtä tai useampaa asetusta asetustiedostossa ei ole otettu käyttöön. 
Lisätietoja on lokitiedostossa.

Laitteen sisäinen virhe Käynnistä kohdelaite uudelleen ja yritä uudelleen.
Laite on varattu Odota, kunnes kohdelaite saa nykyisen työnsä valmiiksi.
Tiedostoa ei löydy Varmista, että määrität tiedostopolun oikein, ja yritä sitten uudelleen.

Tiedoston kirjoittamisvirhe Varmista, että kohdekansiossa on tarpeeksi tilaa, tai muuten kohdekansion 
tiedostot voidaan korvata.

Laiteohjelmistopäivitys 
vaaditaan

Kohdelaitteen skeeman versio on vanhempi kuin JSON-asetustiedoston 
skeeman versio. Päivitä laitteen laiteohjelmisto.

Sisäinen virhe Varmista, että kaikki asetukset ovat oikein, ja yritä sitten uudelleen. 
Virheellinen 
käyttöönottoasetustiedosto

Varmista, että asetustiedoston sisältö ja rakenne ovat oikein, ja yritä sitten 
uudelleen.

Virheellinen tiedosto -virhe Varmista, että valitset oikean DJF-tiedoston tai oikean kohdelaitteen.
Lisenssivirhe Varmista, että annat oikean lisenssikoodin (20 merkkiä).

Uusi versiomalli vaaditaan
JSON-asetustiedoston skeeman versio on vanhempi kuin kohdelaitteen 
skeeman versio. Suorita ”convertsetting”-komento työkalun 
komentoriviliittymässä (CLI).

Ei tueta Varmista, että kaikki kohdelaitteet tukevat haluamaasi toimintoa/komentoa, tai 
valitse kohdelaitteet, jotka tukevat kyseistä toimintoa/komentoa.

Jo määritetty
Laitteen salasana on jo vaihdettu oletusarvon mukaisesti 
kirjautumissalasanasta. Varmista, että salasana on oletusarvon mukainen 
kirjautumissalasana.

Osittain suoritettu

Osa käyttöönotetuista ratkaisuista on aktivoitu, ja jotkin ratkaisut on jo 
aktivoitu, tai kohdelaitteet eivät tue niitä. Lue lisätietoja CSV-tiedostosta, joka 
on tallennettu polkuun, joka on määritetty Aktivoi ratkaisut -näytön Tallenna 
tulostiedosto kohteeseen: -kohdassa.

Virheellinen salasana Varmista, että annat oikean salasanan.

Käyttöoikeusvirhe Varmista, että sinulla on käyttöoikeus käyttää määritettyä kansiota tai 
tulostekansiota. 

Sarjanumero ei täsmää Kun määrität laitetunnisteen, varmista, että määrität sarjanumeron, joka vastaa 
kohdelaitteen sarjanumeroa.

Palvelimen tiedonsiirtovirhe Varmista, että verkkoyhteytesi on aktiivinen, jotta voit päivittää työkalun 
uusimmaksi versioksi.

Istunnon aikakatkaisu Tämä aktivointi-istunto on vanhentunut yli 24 tunnin toimettomuuden jälkeen. 
Yritä aktivoida haluamasi ratkaisu tai toiminto uudelleen.

SNMP-tiedonsiirtovirhe Varmista, että määrität SNMP-asetukset oikein.
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SNMP v3 -suojausvirhe Varmista, että SNMP-asetuksesi ovat oikein. Yritä uudelleen, kun 
kohdelaitteen lukitus on poistettu.

Ratkaisua ei tueta Varmista, että kohdelaitteet tukevat ratkaisuja, jotka haluat ottaa käyttöön.

Ratkaisua ei tueta / se on jo 
aktivoitu

Joitakin käyttöönotetuista ratkaisuista ei tueta, tai ne on jo aktivoitu. Lue 
lisätietoja CSV-tiedostosta, joka on tallennettu polkuun, joka on määritetty 
Aktivoi ratkaisut -näytön Tallenna tulostiedosto kohteeseen: -kohdassa.

Luvaton käyttö -virhe

Lisenssikoodi annettiin virheellisesti liian monta kertaa.
Odota, kunnes lisenssipalvelimen lukitus poistuu.
Varmista, että lisenssikoodisi on oikeassa muodossa (20 merkkiä) ja että sitä 
ei ole käytetty vielä.

Virhe Ratkaisu
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Mass Deployment Toolin (CLI) tarjoamien lopetuskoodien avulla voit tunnistaa käyttöönottovirheet.

GUI-/CLI-virheet
Ratkaisuja on kohdassa 7 Vianmääritys.

CLI-virheet

Liite

Lopetuskoodi Kuvaus
80009 Valvojan tili lukittu 
80023 Jo aktivoitu
80030 Ei voi muuntaa PJL:ksi
80031 Ei voi muuntaa asetustiedostoksi
80015 Yhteysvirhe
80032 Käyttöönottotulosten ristiriita
80035 Laitteen sisäinen virhe
80007 Laite on varattu
80011 Tiedostoa ei löydy
80010 Tiedoston kirjoittamisvirhe
80033 Laiteohjelmistopäivitys vaaditaan
80052 Sisäinen virhe
80029 Virheellinen käyttöönottoasetustiedosto
80026 Virheellinen tiedosto -virhe
80022 Lisenssivirhe
80034 Uusi versiomalli vaaditaan
80008 Ei tueta
80054 Jo määritetty
80005 Virheellinen salasana
80012 Käyttöoikeusvirhe
80006 Sarjanumero ei täsmää
80014 Palvelimen tiedonsiirtovirhe
80021 Istunnon aikakatkaisu
80013 SNMP-tiedonsiirtovirhe
80055 SNMP v3 -suojausvirhe
80020 Luvaton käyttö -virhe
80067 Osittain suoritettu
80068 Toimintoa ei tueta

Lopetuskoodi Kuvaus
70001 Käyttöoikeussopimuksen hyväksyminen vaaditaan.
70002 Muuntaminen epäonnistui väärän tiedoston tai version vuoksi.
70003 Paketin luonti epäonnistui.
70004 Paketin purkaminen epäonnistui.
70007 Verkkoasetustiedoston lukeminen epäonnistui.
70009 Virheellinen parametri.

70010 Komennon mapply tai msetpassword suorittaminen epäonnistui yhdessä tai 
useammassa laitteessa.

70011 Väärä käyttöönottoprofiili.
70012 Väärä erotin.
70013 Uudessa valvojan salasanassa on alle kahdeksan merkkiä.
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70014 Uusi valvojan salasana on heikko.
Lopetuskoodi Kuvaus
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