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1 Omówienie 

1.1 Przegląd 

 

Rozwiązanie Brother Remote Panel umożliwia zdalną obsługę panelu sterowania urządzenia Brother za pomocą 
funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy. Operator może dzięki niemu obsługiwać wyświetlacz LCD i przyciski 
panelu urządzenia, aby pobierać informacje diagnostyczne w celach rozwiązywania problemów. Tego 
rozwiązania można również używać w celach szkoleniowych i demonstracyjnych. 

 

Cechy 

• Wirtualna reprezentacja panelu sterowania zdalnego urządzenia w przeglądarce internetowej 
• Łatwa diagnostyka uszkodzonych urządzeń bez konieczności przybywania na miejsce 
• Możliwość pobierania informacji o urządzeniu w postaci pliku CSV 
• Minimalne zaangażowanie użytkownika w proces zdalnego rozwiązywania problemów 
• Zaszyfrowana komunikacja SSL 

 

 INFORMACJA 
Do uaktywnienia tego rozwiązania potrzebny jest ważny kod licencyjny oraz oprogramowanie, które 
pozwala wysłać kody licencji do urządzeń docelowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się 
z biurem firmy Brother.  
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1.2 Typy połączeń 
 
W zależności od środowiska sieciowego można korzystać z dwóch typów połączeń: 
 

• Połączenie Virtual Private Network (VPN) 
Jeśli zarówno komputer dealera/administratora IT oraz urządzenie docelowe znajdują się w tej samej 
sieci. 
 

• Połączenie Virtual Network Computing (VNC) 
Jeśli komputer dealera/administratora IT oraz urządzenie docelowe znajdują się w różnych sieciach. 

 
 

 
 
 

1.3 Wymagania systemowe 
 
Przeglądarka internetowa  • Chrome 60.0.3112.113 lub nowsza (zalecana) 

• Internet Explorer 8.0 lub nowsza 
• Microsoft Edge 91.0.864.41 lub nowsza 

Środowisko sieciowe Minimalnie 2 Mb/s (pobieranie) 

Komunikacja sieciowa HTTPS (port 443) 
 
 

 INFORMACJA 
W celu uzyskania dokładnej listy wszystkich urządzeń Brother zgodnych z rozwiązaniem Remote 
Panel skontaktuj się z lokalnym biurem Brother. 
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2 Użytkowanie 

 INFORMACJA 
• Upewnij się, że rozwiązanie Remote Panel jest aktywowane na urządzeniu docelowym. 
• Jeśli urządzenie docelowe nie znajduje się w tej samej sieci, można nadal uzyskać do niego 

dostęp za pomocą rozwiązania Remote Panel poprzez uzyskanie dostępu do zdalnego 
komputera połączonego z tą siecią w aplikacji do udostępniania pulpitu.  

 
Aby uzyskać dostęp do panelu sterowania zdalnego urządzenia za pomocą funkcji Zarządzanie przez 
interfejs webowy: 

1. Uruchom przeglądarkę internetową. 

2. Wpisz adres IP urządzenia docelowego lub nazwę serwera druku w pasku adresu przeglądarki 
internetowej.  
(Na przykład: https://192.168.1.2) 
 

INFORMACJA 
Mimo że połączenie z funkcją Zarządzanie przez interfejs webowy urządzenia Brother jest bezpieczne, 
przeglądarka wyświetli ostrzeżenie dotyczące certyfikatu bezpieczeństwa. W takim przypadku można nadal 
bezpiecznie kontynuować uzyskiwanie dostępu do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy i rozwiązania 
Remote Panel. 
 

Przykład (Microsoft Edge) 

 

  

3. Zostanie wyświetlona strona Zarządzania przez interfejs webowy. Przy kolejnym dostępie do drukarki za 
pomocą funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy wprowadź hasło w polu Zaloguj, a następnie 
kliknij . 

4. Na karcie Administrator wybierz opcję Panel zdalny. 
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5. Wprowadź nazwę użytkownika („admin”) i hasło (hasło logowania do funkcji Zarządzanie przez interfejs 
webowy). 

 
 

6. Gdy na ekranie LCD zdalnego urządzenia zostanie wyświetlony komunikat o dostępie, poproś 
użytkownika urządzenia, aby nacisnął „Tak”. 

 

 

7. Można teraz korzystać z panelu sterowania zdalnego urządzenia. Aby zakończyć zdalną sesję, kliknij 
przycisk Wyloguj. 

 
 

 
 

 INFORMACJA 
• Funkcja Częstotliwość odświeżania umożliwia automatyczne odświeżanie zawartości 

zdalnego wyświetlacza LCD (domyślnie: 3 sekundy). 
• Aby długo naciskać element panelu sterowania, kliknij i przytrzymaj go przez dwie 

sekundy. 
• (Tylko Internet Explorer) Jeśli układ panelu sterowania jest zniekształcony, uruchom 

przeglądarkę ponownie, a następnie spróbuj uzyskać dostęp do panelu sterowania 
ponownie. 
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