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1.1 Översikt

Mass Deployment Tool tillhandahåller ett konfigurationsgränssnitt som hjälper dig att hantera en mängd olika 
Brother-enhetsinställningar. Med verktyget kan du installera och hantera flera USB-anslutna eller nätverksanslutna 
enheter utan att behöva installera ytterligare programvara. Verktyget har två oberoende gränssnitt:

● Grafiskt användargränssnitt (GUI)
● Kommandoradsgränssnitt (CLI) 

Verktygets huvudfunktioner är att:

● hantera flera enheter med en distributionsprofil som består av enhetsinformation eller inställningar
● distribuera inställningsfiler till målenheterna
● hämta inställningar från målenheter.

Om du också använder BRAdmin Professional 4 kan du länka Mass Deployment Tool till BRAdmin 
Professional 4 och använda dess enhetsinformation och programinställningar:

- första gången du startar Mass Deployment Tool

- i Programinställningar > Arbetsläge på Mass Deployment Tool. 

Mer information finns i 3.1 Programinställningar.

Verktygets avsedda användare är:

● ingenjörer före och efter försäljning,
● installationsingenjörer som installerar enheter i kundmiljöer,
● kanalingenjörer som fjärrhanterar kundenheter,
● IT-administratörer hos slutanvändarföretag med sina egna enhetsadministrationssystem.

1 Inledning
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1.2 Systemkrav

1.3 Förberedelse

1. Hämta den senaste versionen av Mass Deployment Tool från Brother support webbsida på 
support.brother.com. 

2. Kopiera innehållet i den hämtade filen till önskad mapp. 

Se till att du vet vilken schemafil som stöds av din Brother-modell. Om du vill ha en lista över tillgängliga 
schemafiler och tillämpliga modeller ska du dubbelklicka på filen README.url i mappen ”Schema” för att 
öppna webbplatsen README. Du behöver den här informationen senare. 

3. Gör något av följande om du vill köra verktyget:

● Från ett grafiskt användargränssnitt (GUI)
Dubbelklicka på filen MassDeploymentTool.exe i mappen ”MassDeploymentTool”.

För BRAdmin Professional 4-användare 

- Om du vill länka Mass Deployment Tool till BRAdmin och använda dess enhetsinformation och 
programinställningar väljer du Importera enhetens listdatabas och programinställningar från 
BRAdmin Professional 4. i dialogrutan som visas när du startar Mass Deployment Tool. Om du vill 
länka det senare går du till Programinställningar > Arbetsläge. 

- Om ditt BRAdmin-program är lösenordsskyddat ska du ange lösenordet. 

● Från ett kommandoradsgränssnitt (CLI)
Öppna filen settingcmd.exe i mappen ”SettingCommand” med ditt operativsystems kommandotolk.

Vi rekommenderar att du ändrar standardinloggningslösenordet om du vill skydda skrivaren från obehörig 
åtkomst och använda Mass Deployment Tool säkert.
Mer information om hur du byter lösenord finns i 2.7 Ange lösenord.

Operativsystem

Windows 7 SP1/Windows 8.1/Windows 10 (32 bitar och 64 bitar)

Windows 11 (64 bitar)

Windows Server 2012 eller senare (64 bitar)

Ytterligare programvara .NET Framework 4.7.2 eller senare 

http://support.brother.com
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Använd det grafiska användargränssnittet (GUI) i Mass Deployment Tool om du vill: 

- förbereda och hantera distributionsprofiler för flera Brother-enheter

- distribuera inställningar eller skicka instruktioner till flera Brother-enheter med hjälp av distributionsprofiler

- ändra inställningarna på Mass Deployment Tool.

2.1 Uppdatera Listan över enheter
Inga enheter visas vid start. Sök först efter målenheter och lägg sedan till dem i listan:

1. Klicka på knappen Lägg till enheter om du vill visa listan över enheter på skärmen Lägg till enheter.
Om du använder BRAdmin-databasen visas dess Lista över enheter med Smarta filter (som innehåller enheter 
som uppfyller dina filtreringskriterier) och Grupper (som innehåller de enheter du angav) i den vänstra rutan. 
Mer information om Smarta filter finns i BRAdmin Professional 4 Bruksanvisning. 

2. Ange ett sökord i sökrutan eller klicka på knappen Uppdatera om det behövs. 
(Knappen Uppdatera är inte tillgänglig om du använder BRAdmin-databasen.)

3. Markera kryssrutorna för de enheter du vill lägga till. Om du använder BRAdmin-databasen kan du också välja 
målet Smarta filter eller Grupp i den vänstra rutan.

4. Klicka på knappen Lägg till. Listan över de enheter du valt visas i verktygets huvudfönster.

2 Huvudfunktioner i (GUI) för Mass Deployment Tool

Utan att använda BRAdmin-databasen Genom att använda BRAdmin-databasen 
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Följande funktioner är tillgängliga i verktygets huvudfönster.

- Välj inställningsfilen

Välj en eller flera enheter, klicka på knappen Ange fil och välj sedan den fil du vill ha. 

- Ange ett lösenord för lösenordsskyddade enheter

Välj en eller flera enheter som använder samma lösenord, klicka på knappen Ange enhetens lösenord, 
ange lösenordet och klicka sedan på OK.

- Uppdatera Listan över enheter 

Välj en eller flera enheter och klicka sedan på knappen Uppdatera.

- Ta bort enheter från Listan över enheter

Välj en eller flera enheter och klicka sedan på knappen Ta bort enheter.

- Sortera Listan över enheter

Klicka på kolumnrubriken som innehåller de önskade sorteringskriterierna.

Om du vill välja flera enheter håller du ned Skift- eller Ctrl-tangenten på tangentbordet och vänsterklickar på 
de enheter du vill ha.
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2.2 Kontrollera enhetsmeddelanden
I kolumnen Meddelande i enhetslistan få du information om resultaten av den senast utförda uppgiften för de 
listade enheterna.

Följande meddelanden är tillgängliga:

* Endast tillgänglig för Aktivera lösning. Mer information finns i 3.2 Aktivera lösning.

Hittades inte
Enheten var offline när distributionsprofilen importerades till verktyget. Kontrollera enhetens 
anslutningsstatus. 
(Mer information finns i 2.3.1 Importera distributionsprofiler.)

Slutförd Den här enheten slutförde den senast utförda uppgiften.

Fel

Den här enheten slutförde inte den senast utförda uppgiften. Kontrollera 
logginformationen och upprepa funktionen om det behövs. 

Klicka på  > Information > klicka på knappen Öppna under Programlogg: om du vill 
kontrollera loggen.

Stöds ej Enheten stöder inte denna funktion.

Avbruten Den senast utförda funktionen har avbrutits i den här enheten.

Har redan angetts Standardinloggningslösenordet har redan ändrats.

Lösning stöds inte/
redan aktiverad

Alla funktionerna som använts senast har aktiverats. *

Delvis slutfört Funktionerna som senast använts har delvis aktiverats. *

Lösning stöds inte Funktionen som senast användes har inte aktiverats eftersom den inte stöds. *

(tom) Det finns inga meddelanden för den här enheten.
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2.3 Använd distributionsprofiler
Med distributionsprofiler som innehåller sökvägar till inställningsfiler, till exempel JSON-filer, kan du tilldela 
specifika inställningsfiler till flera Brother-enheter. Med funktionen kan du:

- importera distributionsprofiler och återställa specifika inställningsfiler för specifika enheter,

- exportera och spara distributionsprofiler så att andra kan använda dem och importera inställningar från flera 
Brother-enheter och sedan skicka dem till andra enheter.

Distributionsprofiler innehåller endast de relativa sökvägarna för inställningsfiler. Om du vill skicka en 
uppsättning distributionsprofiler och inställningsfiler till andra ska du kopiera både distributionsprofilen och 
alla nödvändiga inställningsfiler så att du kan vara säker på att den relativa sökvägen är korrekt.

2.3.1 Importera distributionsprofiler

Importera anpassade distributioner och använd dem till att hantera flera enheter.

1. Klicka på  överst till vänster och välj Ladda profil...

2. Välj den CSV-fil eller det krypterade ZIP-arkiv du vill ha.

3. Verktyget importerar den valda filen och distribuerar de profiler som den innehåller. 

4. Se till att Listan över enheter innehåller alla enheter du vill ha. Lägg till fler enheter om det behövs. 
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2.3.2 Exportera distributionsprofiler

Importera och exportera anpassade distributioner och använd dem till att hantera flera enheter. 

1. Se till att Listan över enheter innehåller alla enheter du vill ha. Lägg till fler enheter om det behövs. 

2. Klicka på  och välj Spara profil... eller Spara profil (med lösenord)…

Om du väljer Spara profil... och någon av målenheterna är lösenordsskyddad meddelar verktyget dig att 
profilen kommer att sparas utan kryptering. 
Klicka på OK om du vill fortsätta eller klicka på Avbryt om du vill gå tillbaka och välja Spara profil 
(med lösenord)…

3. Välj målmappen, ange filnamnet och klicka sedan på knappen Spara. 
Ange lösenordet om du uppmanas att göra det och klicka på knappen OK.

4. Verktyget exporterar filen och sparar den i CSV-format. 

2.4 Öppna Setting File Editor
Justera de säkerhetskopierade inställningsfilerna.

1. Klicka på  och välj Öppna Setting File Editor.

Starta Setting File Editor genom att se till att både MassDeploymentTool.exe och SettingFileEditor.exe 
har flyttats från installationsmappen.
Mer information finns i 6 Setting File Editor.

2.5 Skicka fil
Gör följande om du vill skicka specifika filer (PJL-, DJF-, PRN-filer) eller distribuera inställningsfiler (DPK-, EDPK-, 
JSON-filer) för hantering av flera målenheter: 
(Mer information om hur du skapar inställningsfiler finns i 5.3 Skapa JSON-filer.)

1. Se till att Listan över enheter innehåller alla enheter du vill ha. 

2. Välj Skicka fil i listrutan. 

3. Ställ in filen du vill skicka till målenheterna: 

a) Klicka på knappen Ange fil eller högerklicka på en av 
målenheterna och välj Ange fil.

b) Välj den fil du vill ha och klicka på knappen Öppna. 
(När du väljer en fil från ett USB-minne eller om du väljer en 
EDPK-fil ska du ange lösenordet för filen.) 
Den valda filen är inställd och namnet på filen visas i kolumnen Filnamn.

När en inställningsfil (JSON, DPK eller EDPK) är inställd och dess information visas på skärmen Skicka fil 
kan du ange eller redigera informationen i textrutorna för kolumnen Nodnamn (trådbunden), Nodnamn 
(trådlös), Kontakt eller Plats.

4. Klicka på knappen Skicka i skärmens nedre högra hörn.

Du kan även distribuera inställningar till en enhet med ett USB-minne.

1. Byt namn på filen: ”write_xxxx.edpk”, där xxxx är namnet på den ursprungliga filen. 
EDPK-fillösenordet och enhetslösenordet måste vara samma.

2. Kopiera det till ett USB-minne.

3. Sätt i USB-minnet i Brother-enhetens USB-port. 

- HL-/DCP-/MFC-enheter

a Välj Direktutskrift.

b Information om USB-minnet visas. Välj ”write_xxx.edpk”-filen.
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c * För monokroma enheter: Tryck på Start.
* För färgenheter: Tryck antingen på Mono Start eller Färgstart.

- Skannrar

a Välj Uppdaterar prog.

b Information om USB-minnet visas. Välj ”write_xxx.edpk”-filen.

4. Dina valda inställningar tillämpas på enheten. Utdata-loggfilen skapas automatiskt. 

5. Dialogrutan Skicka fil visar sändningsförloppet. 
Stoppa åtgärden genom att klicka på knappen Stopp.

6. När du är klar visas sammanfattningsresultaten.
Om det inte lyckas visas också felstatus i resultaten. Klicka på knappen Öppna loggmapp, kontrollera 
logginformationen och försök igen.
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2.6 Inställningar för säkerhetskopiering 
Du kan hämta Brother-enhetsinställningar och säkerhetskopiera dem och använda dem senare om du vill tillämpa 
samma inställningar på en annan enhet. 

1. Se till att listan över enheter innehåller alla enheter du vill ha. 

2. Välj Inställningar för säkerhetskopiering i listrutan uppe till vänster. 

3. Skärmen Inställningar för säkerhetskopiering visas. Enheterna vars inställningar inte kan hämtas visas 
som ”Stöds ej”.

4. Ange lösenordet för enheten i kolumnen Lösenord för enhet om det behövs.

5. Välj målmapp för den säkerhetskopierade inställningsfilen genom att ange sökvägen till fältet Spara till: eller 
klicka på knappen Bläddra...

6. Om du vill ange nödvändiga objekt väljer du antingen Alla eller Vald: i fältet Poster i inställning för 
säkerhetskopiering:

7. Markera vid behov kryssrutan Exkludera om du inte vill inkludera enhetsspecifika inställningar, som IP-adress 
och nodnamn, i den säkerhetskopierade filen.

Om du vill ta bort enhetsspecifika inställningsobjekt kan du också använda Setting File Editor.
Mer information finns i 6 Setting File Editor.

8. Klicka på knappen Säkerhetskopiera. 

Du kan även använda ett USB-minne till att säkerhetskopiera enhetsinställningar.
1. Förbered en EDPK-fil som innehåller inställningarna som du vill säkerhetskopiera.

För instruktioner om hur du skapar en EDPK-fil går du till 5 Skapa inställningsfiler.
2. Byt namn på filen: ”read_xxxx.edpk”, där xxxx är den ursprungliga filens namn.

EDPK-fillösenordet och enhetslösenordet måste vara samma.
3. Kopiera den omdöpta filen till ett USB-minne.
4. Sätt i USB-minnet i Brother-enhetens USB-port.

- HL-/DCP-/MFC-enheter

a Välj Direktutskrift.

b Information om USB-minnet visas. Välj filen ”read_xxx.edpk”.

c * För monokroma enheter: Tryck på Start.
* För färgenheter: Tryck antingen på Mono Start eller Färgstart.
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- Skannrar

a Välj Uppdaterar prog.

b Information om USB-minnet visas. Välj filen ”read_xxx.edpk”.

5. De inställningar du vill ha extraheras från enheten och sparas som en ny fil i följande format: 
[inställningsfilens namn]_[modellnamn]_[serienummer]_[index].edpk
Utdata-loggfilen skapas automatiskt. 

9. Dialogrutan Inställningar för säkerhetskopiering visar säkerhetskopieringens förlopp. 
Stoppa åtgärden genom att klicka på knappen Stopp. 

10. När du är klar visas sammanfattningsresultaten. 
Klicka på knappen Öppna mapp om du vill kontrollera destinationsmappen för säkerhetskopian. 
Om det inte lyckas visas också felstatus i resultaten. Klicka på knappen Öppna loggmapp, kontrollera 
informationen om säkerhetskopieringsloggen och försök igen. 
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2.7 Ange lösenord

Om du vill ändra ditt standardinloggningslösenord eller nuvarande lösenord 

1. Välj Lösenordsinställningar i listrutan uppe till vänster.

2. Gör något av följande:

- Ändra standardinloggningslösenordet

a) Välj målenheter i listan och välj sedan alternativknappen Ange ett lösenord för okonfigurerade enheter.

b) Ange lösenordet du vill ha i fälten: Nytt lösenord: och Bekräfta nytt lösenord:.

c) Klicka på Använd.

- Ändra det nuvarande lösenordet

a) Välj målenheter i listan och välj sedan alternativknappen Ändra lösenordet för enheten.

b) Klicka på Ange enhetens lösenord och ange det nuvarande lösenordet i fältet Lösenord:. 
ELLER
Ange det nuvarande lösenordet direkt i fältet Lösenord för enhet i listan.

c) Ange det nya lösenordet i fälten Nytt lösenord: och Bekräfta nytt lösenord:.

d) Klicka på Använd.

- När du väljer menyn Ange ett lösenord för okonfigurerade enheter inaktiveras knappen Ange enhetens 
lösenord och fälten Lösenord för enhet.

- Undvik att använda följande lösenord som administratörslösenord:

• access
• initpass
• ”Pwd” på baksidan av skrivaren

- Det går även att använda med USB-anslutna enheter.

3. Dialogrutan Lösenordsinställningar visar lösenordsinställningens förlopp.
Stoppa åtgärden genom att klicka på knappen Stopp.

4. När du är klar visas sammanfattningsresultaten.
Om det inte lyckas visas också felstatus i resultaten. Klicka på knappen Öppna loggmapp, kontrollera 
informationen om lösenordsinställningens resultatlogg och försök igen.
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Det finns ytterligare avancerade funktioner som hjälper dig att hantera dina enheter.

3.1 Programinställningar

Konfigurera verktygets inställningar genom att klicka på  i det övre fältet. 

3.1.1 Konfigurera nätverksinställningarna 

Gör följande om du vill konfigurera enhetens inställningar för Nätverk.

1. Klicka på Nätverk.

2. Klicka på fliken SNMP. 

3. Välj de inställningar du vill ha.

4. (Valfritt) Klicka på fliken Proxy och konfigurera proxyinställningar. 

- Standardinställningen är Auto. 

- Om du väljer Manuellt: anger du objekten i fälten Servernamn:, Port:, Användarnamn: och Lösenord:. 

5. När du är klar klickar du på knappen OK. 

3 Ytterligare funktioner i (GUI) för Mass Deployment 
Tool
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3.1.2 Konfigurera inställningar för enhetsidentifiering 

Identifiera de målenheter du vill ha genom att konfigurera inställningarna Enhetsidentifiering nedan: 

Så här söker du efter enheter i nätverket 

1. Välj Enhetsidentifiering.

2. Markera kryssrutan IP-broadcast: eller kryssrutan IP-unicast: på fliken Nätverk:.

3. Klicka på  och lägg till en ny adress.

4. När du är klar klickar du på knappen OK.

Så här söker du efter enheter i ett annat lokalt nätverket 

1. Välj Enhetsidentifiering.

2. Välj kryssrutan Agentsändning:. 
Agent Broadcast-funktionen använder programvaran BRAgent. BRAgent körs på en dator på ett annat LAN än 
din dator, identifierar enheter och skickar sedan resultaten av identifieringen till din Mass Deployment Tool. 

3. Klicka på  om du vill ange IP-adress för agent: eller Nodnamn för agent: och klicka sedan på knappen 
OK. 

4. Ange Agent-serverporten. 

5. När du är klar klickar du på knappen OK. 

Så här söker du efter USB-anslutna enheter 

1. Markera kryssrutan USB:. 

2. Klicka på knappen OK. 

- Om du vill redigera de angivna inställningsobjekten väljer du objektet och klickar på .

- Om du vill ta bort de angivna inställningsobjekten väljer du objektet och klickar på .

3.1.3 Länka Mass Deployment Tool till BRAdmin

Om du vill länka Mass Deployment Tool till BRAdmin och använda dess enhetslistdatabas och 
programinställningar: Från huvudskärmen, gå till Programinställningar > Arbetsläge och välj Importera 
enhetens listdatabas och programinställningar från BRAdmin Professional 4. När den här inställningen är 
aktiverad kan du inte ändra inställningarna för Nätverk och Enhetsidentifiering från Mass Deployment Tool.

3.1.4 Programinformation 

Följande information finns tillgänglig om Mass Deployment Tool.

- Om du vill kontrollera verktygets programlogg vid fel klickar du på knappen Öppna i menyn Programlogg:. 

- Klicka på knappen Version i menyn Om detta program: om du vill visa versionsinformationen.

- Kontrollera programversionen genom att klicka på knappen Sök efter programuppdateringar. Du kan 
uppdatera programvaran om det finns en nyare version. 

- Klicka på knappen Licens om du vill kontrollera licensvalet.
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3.2 Aktivera lösning 
Du kan skicka licensfiler och aktivera anpassade programvarulösningar på målenheterna. 
En giltig licensfil krävs för denna uppgift. En licensfil kan innehålla många aktiveringskoder, så att lösningar kan 
aktiveras på många enheter samtidigt. Kontakta ditt lokala Brother-kontor om du inte har någon.

1. Se till att listan över enheter innehåller alla enheter du vill ha. 

2. Välj Aktivera lösning i listrutan i det övre fältet. 

3. Skärmen Aktivera lösning visas. Enheter som du inte kan skicka licensen till visas som ”Stöds ej”. 

4. Ange lösenordet för enheten i kolumnen Lösenord för enhet om det behövs. 

5. Gör något av följande: 

- Om du har en licensfil: väljer du licensfilen genom att välja alternativknappen Licensfil: och ange filnamnet 
i fältet nedan eller klicka på knappen Bläddra...

- Om du inte har licenskoder: väljer du alternativknappen Licenskod (20-siffrigt nummer): och anger sedan 
licenskoderna i fältet nedan.
Flera koder kan anges, en licenskod per rad.

6. Klicka på knappen Bläddra... bredvid fältet Spara resultatfilen till: och ange var resultatfilen ska sparas. 
Du kan också kopiera och klistra in mappsökvägar i det här fältet.

7. Klicka på knappen Aktivera.

8. Dialogrutan Aktivera lösning visar aktiveringsförloppet. 
Du kan också stoppa åtgärden genom att klicka på knappen Stopp.

9. När du är klar visas sammanfattningsresultaten. 
Om det inte lyckas visas också felstatus i resultaten. Klicka på knappen Öppna loggmapp, kontrollera 
logginformationen och försök igen.
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Med verktygets kommandoradsgränssnitt (CLI) kan du konfigurera enheter på distans med hjälp av 
kommandotolken. CLI konverterar automatiskt inställningsfiler till ett lämpligt format och skickar dem till den enhet 
du vill ha. Det hämtar sedan inställningsdata och kontrollerar om inställningarna har tillämpats korrekt.

4.1 Använda CLI i Mass Deployment Tool
Om du vill använda verktygets CLI ska du köra det från kommandotolken i Windows och sedan ange rätt 
kommandon och alternativ för att utföra specifika instruktioner. CLI använder följande syntax: 

settingcmd.exe command option option
Där: 

Command: utför en viss uppgift och visar resultatet 
Option: ändrar hur kommandot fungerar 

Exempel 

Tillämpa inställningsfiler: 

settingcmd.exe apply --ip IP_address --file your_file_name.json
--password your_password

Hämta inställningsfiler: 

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

Endast engelska kan användas i kommandoradsgränssnittet.
Filen Settingcmd.exe lagras i mappen ”SettingCommand”. 

4.2 Kommandon och alternativ 

4.2.1 Kommandon

Följande kommandon kan användas tillsammans med ett eller flera alternativ och utföra specifika 
enhetskonfigurationsuppgifter.

4 Kommandoradsgränssnitt (CLI)

Kommando Alternativ Beskrivning

send Krävs: 
● Device identifier
● file
Ytterligare:
● password
● networksettingpath
● log
● communitynameset
● communitynameget 

Med detta kan du skicka den angivna filen till en enhets 
skrivarport. PRN-, PJL- och DJF-filer stöds.

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

read Krävs: 
● Device identifier
● file
Ytterligare: 
● output
● password
● networksettingpath
● log
● communitynameset
● communitynameget

Med detta kan du skicka den angivna filen till en enhets 
skrivarport och läsa svaret. Endast PJL-filer stöds.

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

Med detta kan du skicka och tillämpa den angivna 
inställningsfilen och bekräfta resultatet. JSON-, DPK- och 
EDPK-filer stöds. 

Om inställningsfilen är lösenordsskyddad skapar verktyget 
internt en krypterad paketfil och skickar den till den angivna 
målenheten. 

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

mapply
(endast 
nätverksanslutning)

Krävs:
● profile
● result
Ytterligare:
● schema
● pjltable
● enumtable
● forcepjl
● forcenative
● ignorepjlerror
● skipverify
● networksettingpath
● log
● communitynameset
● communitynameget
● forcehttps
● csvdelim
● createfileonly (*)
● outputdir

*Om du använder 
”--createfileonly” ska du också 
använda ”--outputdir”.

Med detta kan du skicka och tillämpa den angivna 
inställningsfilen på olika enheter med bara ett kommando 
med en distributionsprofil. Det gör också att du kan skicka 
och tillämpa unika inställningar på varje enhet. JSON-, DPK- 
och EDPK-filer stöds.

Om kommandot ”mapply” används med alternativet 
”--outputdir” matar verktyget ut varje enhets mellanfiler till 
den angivna mappen.

Om kommandot ”mapply” används med båda alternativen 
”--createfileonly” och ”--outputdir” kommer verktyget bara att 
mata ut varje enhets mellanfiler till den angivna mappen och 
inte tillämpa filerna på varje enhet.

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

Du kan bekräfta resultatet för varje enhet i resultatfilen 
(CSV-format). Resultatfilen består av alla objekt i din 
distributionsprofil och följande objekt:
- Resultat
- Information
- Starttid
- Sluttid
- (Valfritt) utdata: Om kommandot ”mapply” används med 

alternativet ”--outputdir” visas sökvägen där du vill spara 
mellanfilen här.

Kommando Alternativ Beskrivning
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retrieve Krävs:
● Device identifier
● output
Ytterligare:
● file
● password
● networksettingpath
● log
● communitynameset
● communitynameget
● forcehttps

Med detta kan du hämta de specifika inställningsdata du vill 
ha från den angivna enheten. 

Verktyget skickar en begäran till den angivna målenheten 
och lagrar hämtade inställningsdata, bland annat alla 
inställningar i JSON-schemat, enligt den angivna 
filsökvägen. 

Om du bara vill hämta specifika inställningar ska du använda 
alternativet ”--file” och ange inställningsfilen som innehåller 
de objekt du vill ha. 

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

activate Krävs:
● Device identifier
● networksettingpath
● licensecode
● activateresult
Ytterligare:
● password
● log
● communitynameset
● communitynameget

Med detta kan du aktivera en anpassad programvarulösning 
för den angivna målenheten. 

Exempel: 
settingcmd.exe activate --ip IP_address
--networksettingpath (namn på filen för 
nätverkskommunikationsinställningar)
--licensecode your_license_code
--activateresult your_result_path

setpassword Krävs:
● Device identifier
● newpassword
Ytterligare:
● networksettingpath
● log
● communitynameset
● communitynameget

Med detta kan du ändra administratörslösenordet från 
standardinloggningslösenordet till ett annat lösenord.

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

msetpassword
(endast 
nätverksanslutning)

Krävs:
● profile
● result
Ytterligare:
● networksettingpath
● log
● communitynameset
● communitynameget
● csvdelim

Med detta kan du ändra administratörslösenorden för flera 
enheter samtidigt från varje skrivares 
standardinloggningslösenord till olika lösenord med hjälp av 
distributionsprofiler.

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

pack Krävs: 
● output 
● packfiles 
Ytterligare: 
● password
● log

Skapar en inställningspaketfil från JSON-inställningsfiler och 
deras resursfiler. Om filerna är lösenordsskyddade krypteras 
paketfilen. 

Exempel: 
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

Kommando Alternativ Beskrivning
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unpack Krävs: 
● file
● unpackdir
Ytterligare: 
● password
● log

Extraherar den angivna inställningspaketfilen från enheten. 
Om filen är lösenordsskyddad dekrypterar verktyget 
paketfilen och extraherar filerna. 

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

convertsetting Krävs: 
● source 
● destination 
Ytterligare:
● password
● version

Konverterar schemafiler som skapats i en tidigare version till 
ett format som är kompatibelt med den angivna versionen. 

Om du inte anger versionen använder verktyget den senaste.

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

license Visar licensvalet för programvara med öppen källkod.

Exempel: 
settingcmd.exe license

version Verktygets versionsinformation visas. 

Exempel: 
settingcmd.exe version

eula Ytterligare: 
● agree

Godkännande av licensavtalet för slutanvändare krävs om 
du vill använda detta verktyg. När verktyget körs för första 
gången uppmanas användaren att godkänna licensavtalet 
för slutanvändare. 

Genom att köra kommandot ”eula” visar verktyget 
meddelandet som bekräftar ditt godkännande av 
licensavtalet för slutanvändare. Om andra kommandon än 
”eula” ingår kommer verktyget att uppmana dig att köra det 
med kommandot ”eula” först. 

Om kommandot ”eula” används med alternativet ”--agree” 
godkänner verktyget automatiskt licensavtalet för 
slutanvändare utan att visa någon uppmaning. (Det här 
alternativet är avsett för tyst körning av detta verktyg.) 

Exempel: 
settingcmd.exe eula --agree

listactivefunc Krävs:
● Device identifier
Ytterligare:
● networksettingpath
● log
● communitynameset
● communitynameget

Visar lösningar som aktiverats för den angivna enheten.

Exempel:
settingcmd.exe listactivefunc --ip IP_address
--networksettingpath (namn på filen för 
nätverkskommunikationsinställningar)

Kommando Alternativ Beskrivning
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Resultatet av kommandokörningen visas enligt följande:

- Klart: ”Result: Success” 

- Fel: Fel- och felinformation

Om en lösning inte stöds anges dess aktiveringsstatus som ”LsSolutionNotSupported”.

mlistactivefunc Krävs:
● profile
● result
Ytterligare:
● networksettingpath
● log
● communitynameset
● communitynameget
● csvdelim

Extraherar aktiverade lösningar för flera enheter som 
angivits med IP-adresser eller nodnamn och beskrivs med 
en distributionsprofil till filen som angivits efter alternativet ”
--result”.

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

Bekräfta resultatet för varje enhet i resultatfilen (CSV). 
Resultatfilen består av alla objekt i din distributionsprofil 
tillsammans med följande objekt:
- Results
- Details
- Start time
- Finish time

Kommando Alternativ Beskrivning
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4.2.2 Enhetsidentifierare

Enhetsidentifierare anger vilken enhet du vill skicka kommandona till.

4.2.3 Alternativ

Alternativ kan användas tillsammans med kommandon och ändra deras funktion. Se varje kommandobeskrivning 
i avsnittet  4.2.1 Kommandon om du vill lära dig vilka alternativ du kan använda.

Enhetsidentifierare Beskrivning

--ip address IP-adressen till målenheten (endast nätverksanslutna enheter).

--mac  address MAC-adressen till målenheten (endast nätverksanslutna enheter).

--node name Målenhetens nodnamn (endast nätverksanslutna enheter).

--usb Ange en USB-ansluten enhet (flera USB-anslutna enheter stöds inte).

--model name Målenhetens modellnamn (endast nätverksanslutna enheter).

--serial number Målenhetens serienummer (endast nätverksanslutna enheter).

Alternativ Beskrivning

--file filename Ange filen du vill använda.

--output filename Ange sökvägen om du vill spara den förvärvade inställningsfilen. 

--password password Ange administratörslösenordet för målenheten.

--newpassword password Ange ett nytt administratörslösenord för målenheten.

--schema filename Ange en extern JSON-schemafil.

--pjltable filename Ange en extern PJL-konverteringstabell.

--enumtable filename Ange en extern Enum-konverteringstabell.

--forcepjl Tvinga fram en PJL-baserad konfiguration.

--forcenative Tvinga fram en JSON-baserad konfiguration.

--ignorepjlerror Hoppa över PJL-konverteringsvarningar även om det inte anges någon 
konverteringsdefinition i PJL-konverteringstabellen.

--skipvalidate Hoppa över att kontrollera inställningens giltighet med hjälp av schemafilen 
innan du skickar inställningsfilen.

--skipverify Hoppa över att kontrollera om inställningarna tillämpas korrekt på skrivaren 
efter att inställningarna har tillämpats.

--packfiles filename filename 
filename

Ange de filer du vill packa (åtskilda med mellanslag eller kommatecken).

--unpackdir destination Ange sökvägen som du vill extrahera paketets innehåll till.

--log filename Ange sökvägen till loggutdatafilen.

--communitynameget community 
name

Namn på SNMP-grupp mot ”GET” i SNMP-kommunikation.

--communitynameset community 
name

Namn på SNMP-grupp mot ”SET” i SNMP-kommunikation.

--agree Ange godkännandet av licensavtalet för slutanvändare.

--networksettingpath 
networksettingpath

Tvinga fram referensdestinationen till den externa filen som innehåller 
nätverkskommunikationsinställningarna (SNMP v3, proxy).

--source filename Ange filen före konvertering med kommandot ”convertsetting”.

--destination filename Ange destinationen där du vill spara filen efter konvertering med kommandot 
”convertsetting”.

--version Ange versionen efter konvertering med kommandot ”convertsetting”.

--licensecode license code Ange en 20-siffrig licenskod om du vill aktivera en anpassad 
programvarulösning.
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4.2.4 Distributionsprofil

En distributionsprofil innehåller enhetsinformation, inställningsfiler och det unika inställningsvärdet för varje enhet, 
om det behövs.

Den första raden i en distributionsprofil (CSV) ska innehålla följande objekt (dessa kan vara i valfri ordning):

○ Obligatoriskt objekt △ Valfritt objekt – Objekt som inte stöds

*Du ska ange målenhetens IP-adress eller nodnamn om du vill identifiera enheten.

Obligatoriska objekt:

- IP Address/Node Name
Enhetens IP-adress eller nodnamn hjälper till att identifiera målenheten. 
Om både nodnamn och IP-adress har specificerats kommer enheter att först att sökas efter med nodnamnet.
Om BOOT-metod för den identifierade enheten är Statisk kommer enheten att sökas efter på nytt med dess IP-
adress och sedan väljas.
Om BOOT-metod för den identifierade enheten inte är Statisk kommer enheten som hittades med nodnamnet 
att väljas.

- File Path
Inställningsfilens sökväg (relativ eller absolut).

- Password
Enhetens administratörslösenord.

- New Password
Enhetens nya administratörslösenord.

--activateresult activate result 
folder path

Ange destinationen där du vill spara aktiveringsresultaten för kommandot 
”activate”.

--forcehttps Tvinga fram https-kommunikationen.

--profile Ange distributionsprofilens filsökväg.
Den relativa sökvägen till settingcmd.exe stöds också.

--csvdelim Ange något av följande som en CSV-avgränsare:
- colon 
- comma 
- equal 
- semicolon 
- space 
- tab 
Om du inte anger någon avgränsare baseras avgränsaren på din region eller 
plats.

--createfileonly Skapa endast mellanfilen utan att använda den på målenheten när du 
använder kommandot ”mapply”.
Om du använder det här alternativet ska du också använda alternativet 
”--outputdir”.

--result Ange sökvägen där du vill spara körningsresultatet.

--outputdir Ange utdatasökvägen för de filer som skapas när kommandot körs.

Objekt
IP 
Address

Node 
Name 

Serial 
Number

File Path Password
Package
Password

New 
Password

Användar-
definierat 
värde

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

mlistactivefunc ○* ○* △ – – – – –

Alternativ Beskrivning
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Valfria objekt:

- Serial Number
Enhetens serienummer.
Om siffran du skriver in i detta fält inte överensstämmer med serienumret som identifierats med hjälp av IP-
adressen eller nodnamnet inträffar felet ”Serienumret matchar inte”.

- Package Password
Lösenordet som krävs för att packa upp EDPK-filer.

- Användardefinierat värde 
Du kan ange ett unikt värde för en viss enhet genom att använda ditt eget objekt i formatet ”#XXXXXXX#”. 
Alla tecken utom ”#” kan användas i XXXXXXX.

När du skapar mellanfilen ersätter verktyget objekten i inställningsfilen baserat på det värde du anger för varje enhet.

Objekt som varken är obligatoriska eller valfria ignoreras och leder inte till något fel.

Exempel på filer som används av kommandot mapply:

- Distributionsprofil 

En CSV-fil som innehåller följande information:

IP-adress, serienummer, lösenord, filsökväg, paketlösenord,#KONTAKT#,#PLATS#,#AUTOMATISK AVSTÄNGNING#
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

Avgränsaren (”,”) i exemplet ovan kan anges med alternativet ”--csvdelim”. 

- Ange fil 

En JSON-fil i C:\tmp\brother.edpk:

- Mellanfil 

00001_10.1.2.146.json-filen för enheten 10.1.2.146, där 00001 är radnumret i din CSV-fil där målenheten visas 
med en subtraherad (fem siffror, noll vaddering).
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Se detta avsnitt när du skapar inställningsfiler som används av detta verktyg.

5.1 Inställningsfiler
Inställningsfilerna är modelloberoende. Om en kund byter ut en befintlig enhet kan inställningsfiler återanvändas 
om de är kompatibla med den nya enheten. Verktyget använder följande filtyper och tillägg för att lagra 
enhetsinställningar:

● JSON-filer

Med JSON-filer (JavaScript Object Notation) kan du konfigurera enhetsinställningar utan att behöva förstå PCL- 
eller PJL-kommandon. Mer information finns i 5.2 JSON-filer och 5.3 Skapa JSON-filer.
● Paketfiler

Paketfiler kan innehålla en JSON-baserad inställningsfil och eventuella obligatoriska externa resurser.

● Inställningsfiler

Inställningsfiler består av en eller flera JSON-baserade inställningar.

5.2 JSON-filer
JSON-filer (JavaScript Object Notation) används för att konfigurera enhetsinställningar. JSON är en öppen 
standard som du kan använda för att ange dina egna inställningar med en JSON-redigerare, utan att kunna PCL- 
eller PJL-kommandon.

- Mer information om JSON finns i http://www.json.org/.

- Mer information om JSON-schemafilstrukturen och inställningstyper finns i http://json-schema.org/.

5 Skapa inställningsfiler

Paketfiltyp Kryptering

DPK Nej

EDPK Ja

http://www.json.org/
http://json-schema.org/
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Strukturen på JSON-inställningsfiler och placeringen av enskilda inställningsposter beskrivs i JSON-
schemafilerna. Till exempel måste inställningen ”sleep_time” placeras på 
$.settings.general.sleep_mode.sleep_time och godtar endast numeriska värden.

Det finns tre sätt för att skapa och redigera JSON-inställningsfiler:

5.3 Skapa JSON-filer
Alla textredigerare som stöds av JSON går att använda till att skapa och redigera inställningsfiler. Om du vill 
använda JSON-inställningsfiler behöver du en JSON-schemafil som innehåller alla konfigurerbara element på 
Brother-enheter.

1. Förbereda JSON-schemafilen.
Standardschemafiler finns i mappen ”schema” i Mass Deployment Tools mapp på din dator.

Innan du går vidare ska du se till att du har rätt schemafil för din modell. Om du vill ha en lista över tillgängliga 
schemafiler och tillämpliga modeller ska du dubbelklicka på filen README.url i mappen ”Schema” för att 
öppna webbplatsen README. Du behöver den här informationen senare.

2. Redigera JSON-inställningsfilen i en textredigerare.

3. Nu kan du använda Mass Deployment Tool till att fjärrtillämpa inställningar eller använda ett USB-minne för att 
tillämpa inställningarna på enheten.

Skapa och redigera inställningsfiler med en JSON-redigerare online (exempel)

1. I din webbläsare går du till http://www.jeremydorn.com/json-editor/.

2. Öppna Brother JSON-schemafilen i en textredigerarfil och kopiera och klistra in dess innehåll i fältet ”schema” 
på webbsidan.
Avsnittet attributes visas längst upp på sidan.

3. Bläddra ned till avsnittet settings och välj ”object” i listrutan general.
Alternativet General settings visas.

4. Välj ”object” i listrutan contact_and_location.

5. Ange kontakt och platsinformation som du vill ha.

6. Bläddra upp till området JSON Output längst upp på sidan och klicka sedan på knappen Update Form.

7. Den uppdaterade koden visas i förhandsgranskningsfältet. Kopiera JSON-utdata och klistra in dem i 
textredigeraren.

8. Använd Mass Deployment Tool för att fjärrtillämpa inställningen eller använd ett USB-minne för att tillämpa 
inställningarna på enheten.

Metod Beskrivning

Använda textredigerare
Redigera inställningsfilerna som du vill i en textredigerare. Vi rekommenderar att du 
använder textredigerare som stöds av JSON som Notepad++, eftersom de ger mer 
kontroll när du visar, redigerar och formaterar JSON-filer.

Använda JSON-
redigerare som stöds av 
JSON-schema

Redigera inställningsfiler med en redigerare från tredje part som har stöd för JSON-
scheman. Gränssnittet för sådana redigerare går det möjligt att ändra inställningsvärden 
baserat på en schemadefinierad struktur.

Använda skript/program
Skapa inställningsfiler med skript eller annan programvara. Du kan skapa en JSON-fil 
från början eller parsa bas-JSON-filen och sedan modifiera dess inställningsvärden.

http://www.jeremydorn.com/json-editor/
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Använd Setting File Editor till att:

● Ta bort alla enhetsspecifika inställningar från inställningsfilen (.json, .dpk, .edpk) direkt eller ta bara bort 
onödiga enhetsinställningar och spara dem.

● Skapa inställningsfilerna (.json, .dpk, .edpk) och profilerna (.csv) som behövs för att köra kommandot 
Mapply.

- Lägg till dynamiska (Mapply) sökord i inställningsfilen (.json, .dpk, .edpk) och spara dem.

- Använd en befintlig profil eller skapa en ny profil (.csv) med ett fält för de dynamiska (Mapply) sökord som 
läggs till i den inställningsfil som för närvarande är öppen. 

1. Öppna Setting File Editor.

- Dubbelklicka på SettingFileEditor.exe i mappen ”MassDeploymentTool”.
ELLER
Välj Öppna Setting File Editor i Mass Deployment Tools användargränssnitt.

- När du använder Setting File Editor för första gången efter installationen ska du starta Mass Deployment 
Tool först.

2. Gör något av följande för att öppna inställningsfilen:

- Klicka på menyn Arkiv och välj sedan Öppna fil.

- Klicka på knappen Öppna fil i mitten av skärmen och sedan på inställningsfilen.

- Navigera till mappen med inställningsfilen och dra och släpp sedan inställningsfilen direkt i det avsedda 
området. 

3. En dialogruta visas där du ska bekräfta om du vill ta bort de enhetsspecifika inställningarna.

Klicka på Ta bort för att avmarkera alla inställningar som listas i dialogrutan, om det behövs.

6 Setting File Editor
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4. Gör något av följande:

a) Ta bort objekt från inställningsträdet.

När du har sparat inställningsfilen raderas de avmarkerade objekten från filen och visas inte längre i 
inställningsträdet.

b) Använd dynamiska (Mapply) sökord.

Ändra eller lägg till ett värde i inställningsfilen till ett dynamiskt (mapply) sökord genom att välja Skapa 
dynamisk hänvisning i menyn Avancerat.

Ange sökordet i fältet Dynamiskt (Mapply) sökord.

c) Ställ in ett dynamiskt (Mapply) sökord för tangenter i en matris.

1. Klicka på knappen Hämta CSV-fil till Mapply för att ladda ner CSV-mallen till Mapply.

2. Redigera den hämtade CSV-mallen till Mapply och lägg till det dynamiska sökordet.

3. Importera CSV-filen som du har skapat till Mapply.

Klicka på knappen Importera CSV-fil till Mapply... och klicka sedan på Spara.

d) Exportera dynamiska sökord med menyn Exportera… eller knappen Exportera… i det övre högra hörnet på 
skärmen.

- Välj Tillämpa dynamiska (Mapply) sökord i distributionsprofilen för att lägga till dynamiska sökord till 
en befintlig distributionsprofil (CSV- eller ZIP-fil).

- Välj Skapa en ny mall för distributionsprofilen (Mapply) för att skapa en ny distributionsprofil (CSV-fil).
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• Ta bort alla enhetsspecifika inställningar på en gång genom att välja Avmarkera enhetsspecifika 
inställningar på menyn Avancerat.

• En inställningsfil med Mapply-sökord går bara att använda med kommandot ”mapply”.
Mer information finns i 4.2 Kommandon och alternativ.

• Menyn och knappen Exportera… visas när Skapa dynamisk hänvisning väljs.
Mer information om distributionsprofiler finns i 4.2.4 Distributionsprofil.
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Om du har problem med att använda Mass Deployment Tool kontrollerar du tabellen nedan. Om problemet 
kvarstår kontaktar du ditt lokala Brother-kontors tekniska supportteam.

7 Felsökning

Fel Lösning

Administratörskontot är låst
Administratorslösenordet för målenheten angavs felaktigt för många gånger. 
Vänta tills lösenordslåset på målenheten släpps.

Redan aktiverad Funktionen som du vill aktivera på enheten har redan aktiverats.

Det gick inte att konvertera till 
PJL

Se till att du använder en PJL-konverteringstabell som är kompatibel med 
indata.

Det gick inte att konvertera till 
inställningsfil

Se till att du använder en PJL-konverteringstabell som är kompatibel med 
inställningsfilen som du vill ha.

Anslutningsfel Se till att målenheten är ansluten och tillgänglig för att överföra data.

Matchningsfel för 
distributionsresultat

En eller flera av inställningarna i inställningsfilen har inte tillämpats. Kontrollera 
loggfilen för mer information.

Internt enhetsfel Starta om målenheten och försök igen.

Enheten är upptagen Vänta tills målenheten slutför det aktuella jobbet.

Filen hittades inte Se till att du anger sökvägen korrekt och försök sedan igen.

Filskrivningsfel
Se till att det finns tillräckligt med utrymme i destinationsmappen eller att filerna 
i målmappen går att skriva ut.

Uppdatering av inbyggd 
programvara krävs

Schemaversionen av målenheten är äldre än schemaversionen för JSON-
inställningsfilen. Uppdatera enhetens firmware.

Internt fel Se till att alla inställningar stämmer och försök sedan igen. 

Felaktig distribution av 
inställningsfil

Se till att innehållet och strukturen på inställningsfilen stämmer och försök 
sedan igen.

Fel, ogiltig fil Kontrollera att du valt rätt DJF-fil eller rätt målenhet.

Licensfel Se till att du anger rätt licenskod (20 siffror).

Nytt versionsschema krävs
Schemaversionen av JSON-inställningsfilen är äldre än schemaversionen av 
målenheten. Kör kommandot ”convertsetting” i verktygets 
kommandoradsgränssnitt.

Stöds ej
Se till att alla målenheter har stöd för funktionen/kommandot som du vill ha 
eller välj målenheterna som har stöd för den funktionen/det kommandot.

Har redan angetts
Enhetslösenordet har redan ändrats från inloggningslösenordet som är 
standard. Se till att lösenordet är inloggningslösenordet som är standard.

Delvis slutfört

Några av de distribuerade lösningarna har aktiverats och några är redan 
aktiverade eller stöds inte av målenheterna. Kontrollera CSV-filen på sökvägen 
som angetts i Spara resultatfilen till: på skärmen Aktivera lösning för mer 
information.

Fel lösenord Kontrollera att du anger rätt lösenord.

Behörighetsfel
Se till att du har behörighet att komma åt den angivna mappen eller 
utdatamappen. 

Serienumret matchar inte
När du anger enhetsidentifieraren ska du se till att du anger serienumret som 
motsvarar målenhetens serienummer.

Server-kommunikationsfel
Se till att nätverksanslutningen är aktiv så att du kan uppdatera verktyget till 
den senaste versionen.

Tidsgräns för sessioner
Den här aktiveringssessionen har gått ut efter mer än 24 timmar med 
inaktivitet. Försök att aktivera lösningen eller funktionen som du vill ha igen.

SNMP-kommunikationsfel Se till att du anger SNMP-inställningarna korrekt.

SNMP v3-säkerhetsfel
Se till att dina SNMP-inställningar stämmer. Försök igen när målenheten är 
upplåst.
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Lösning stöds inte Kontrollera att målenheterna har stöd för lösningarna som du vill distribuera.

Lösning stöds inte/
redan aktiverad

Vissa av de distribuerade lösningarna stöds antingen inte eller är redan 
aktiverade. Kontrollera CSV-filen på sökvägen som angetts i Spara 
resultatfilen till: på skärmen Aktivera lösning för mer information.

Fel: obehörig åtkomst

Licenskoden angavs felaktigt för många gånger.

Vänta tills låset på licensservern släpps.

Se till att licenskoden är i rätt format (20 siffror) och inte har använts än.

Fel Lösning
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Slutkoderna som tillhandahållits av Mass Deployment Tool (CLI) gör det möjligt för dig att identifiera utvecklingsfel.

GUI-/CLI-fel

Mer information finns i avsnittet 7 Felsökning.

Bilaga

Slutkod Beskrivning

80009 Administratörskontot är låst 

80023 Redan aktiverad

80030 Det gick inte att konvertera till PJL

80031 Det gick inte att konvertera till inställningsfil

80015 Anslutningsfel

80032 Matchningsfel för distributionsresultat

80035 Internt enhetsfel

80007 Enheten är upptagen

80011 Filen hittades inte

80010 Filskrivningsfel

80033 Uppdatering av inbyggd programvara krävs

80052 Internt fel

80029 Felaktig distribution av inställningsfil

80026 Fel, ogiltig fil

80022 Licensfel

80034 Nytt versionsschema krävs

80008 Stöds ej

80054 Har redan angetts

80005 Fel lösenord

80012 Behörighetsfel

80006 Serienumret matchar inte

80014 Server-kommunikationsfel

80021 Tidsgräns för sessioner

80013 SNMP-kommunikationsfel

80055 SNMP v3-säkerhetsfel

80020 Fel: obehörig åtkomst

80067 Delvis slutfört

80068 Funktionen stöds inte
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CLI-fel

Slutkod Beskrivning

70001 Du måste godkänna licensavtalet.

70002 Kunde inte konvertera på grund av fel fil eller version.

70003 Kunde inte skapa paketet.

70004 Kunde inte extrahera paketet.

70007 Kunde inte läsa filen för nätverksinställning.

70009 Ogiltig parameter.

70010 Kunde inte köra kommandot mapply eller msetpassword på en eller flera enheter.

70011 Fel distributionsprofil.

70012 Fel avgränsare.

70013 Det nya administratörslösenordet har mindre än 8 tecken.

70014 Det nya administratörslösenordet är svagt.
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