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1.1 Oversikt
BRAdmin Professional 4 er et program som brukes til å administrere Brother-enheter og overvåke statusene 
deres.
BRAdmin Professional 4 kan koble til Microsoft Azure Storage-tjenester for å gi IT-arbeidere ekstern tilgang til å 
administrere enheter på flere steder.
• Microsoft Azure Storage (Cloud) lagrer enhetsinformasjon for hvert sted.
• Administratorer i BRAdmin Professional 4 må ha tilgang til Microsoft Azure Storage (Cloud).

• Enhetsadministrasjon skjer ikke i sanntid.
• Webbasert administrasjon er ikke tilgjengelig via Microsoft Azure.

Master 
Når BRAdmin Professional 4 er konfigurert som "master". Master administrerer klienter, nettskyforbindelser og 
lokale enheter, samler informasjon fra flere enheter som administreres av hver klient eller nettskyforbindelse via 
Microsoft Azure Storage, og kjører umiddelbare oppgaver.

Klient
Når BRAdmin Professional 4 er konfigurert som "klient": Enheter som er kompatible med BRAdmin Professional 4 
kobles til Microsoft Azure via klienten. Klienten laster regelmessig opp enhetsdata til Microsoft Azure. Dette krever 
at den klientinstallerte datamaskinen alltid er PÅ. Når en klientdatamaskin er AV, vises alle enheter som er koblet 
til klienten som Tilkoblingsfeil i master-enhetslisten.

Nettskyforbindelse
Enheter som er kompatible med nettskyforbindelse, kobles direkte til Microsoft Azure og laster opp data til 
Microsoft Azure med jevne mellomrom.

Hver enhet kan kun administreres med én tilkoblingstype – klient ELLER nettskyforbindelse. 

1 Innføring
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1.2 Systemkrav
BRAdmin Professional 4 og nettskyforbindelsesenheter må ha tilgang til Microsoft Azure over internett.

Operativsystemer Windows 7 SP1 Windows 8.1 / Windows 10 (32-biter og 64-biter) / 
Windows 11 (64-biter)
Windows Server 2012 eller senere (64-biter)

Tilleggsprogramvare .NET Framework 4.7.2 eller senere
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Merk at vilkårene for Microsoft Azure kan endres når som helst.

2.1 Konfigurere Microsoft Azure-konto
For å koble BRAdmin Professional 4 til Microsoft Azure trenger du et Microsoft Azure-abonnement og en 
Microsoft Azure Storage-konto. 
Bruk av BRAdmin Professional 4 med Microsoft Azure fører til at Microsoft Azure-abonnementet belastes.

2.2 Innstillinger for Microsoft Azure
Åpne en webleser og gå til Microsoft Azure-portalsiden. 
Ha klart de følgende elementene:
• Ressursgruppe 
• Lagringskonto 
• Blob Storage-beholder
• Tabell 

• Forhåndseksisterende tabeller og Blob Storage-beholdere kan ikke brukes på nytt når du kobler til 
Microsoft Azure. Du må opprette nye tabeller og Blob Storage-beholdere for hver Microsoft Azure-profil.

• Opprett en tilgangspolicy for tabellen med tillatelsene Les, Legg til, Oppdater og Slett valgt. 
• Opprett en tilgangspolicy for Blob Container med tillatelsene Les, Legg til, Opprett, Skriv, Slett og List opp 

valgt.

2.3 Innstillinger for Shared Access Signature (SAS) i 
Microsoft Azure Storage Explorer

Ikke del SAS med noen.

• BRAdmin Professional 4 jobber med data i Table Storage og Blob Storage. 
Ikke rediger dataene i Table Storage- og Blob Storage-beholderne som brukes av BRAdmin Professional 4 
direkte.

• For at en enhet for nettskyforbindelse skal vises i riktig Azure-profil, må du sørge for at SAS-nøklene for 
Table og Blob samsvarer med de i profilen.

Du finner flere instruksjoner på Brother Support for IT Administrators (Brother Support for IT-administratorer). 
Denne siden er bare tilgjengelig på engelsk. 

2 Microsoft Azure

https://support.brother.com/g/s/id/smb/pro4a/pro4a-b-function.html
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For hver Azure-profil, må du først konfigurere master, deretter klient-/nettskyforbindelse med samme tabell og 
Blob Storage-beholder. Hvis du vil ha mer informasjon, se 3.1 Konfigurere master.
Hvis du vil bruke klienten, se 3.1 Konfigurere master og 3.2 Konfigurere klienten.
Hvis du vil bruke nettskyforbindelsen, se 3.1 Konfigurere master og 3.3 Innstillinger for nettskyforbindelse.
Hvis du vil bruke begge, se 3.1 Konfigurere master, 3.2 Konfigurere klienten og 3.3 Innstillinger for 
nettskyforbindelse.

3.1 Konfigurere master
1. Last ned siste versjon av BRAdmin Professional 4 på datamaskinen din.
2. I masteren klikker du på Enheter-fanen og derfra velger du Ny Azure-profil på navigeringsfeltet til venstre.
3. Skriv inn SAS-nøkkelen i feltene Blob-URI: og Tabell-URI: og klikk deretter på OK.
4. Konfigurer avspørringsperiodene for Azure, og klikk deretter på Opplasting. BRAdmin Professional 4 er 

konfigurert som master.

Avhengig av nettverksmiljøet ditt, kan du konfigurere innstillingene til mellomtjener-serveren etter behov i 
Applikasjonsinnstillinger > Nettverk > Mellomtjener.

3 Oppsett med BRAdmin Professional 4
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3.2 Konfigurere klienten 
Hvis du allerede har installert BRAdmin Professional 4, har du hoppet over instruksene vi har gitt under:
1. Eksporter klient INI-filen fra master, og konfigurer klientinnstillingslåsen. 

Klikk på knappen Eksport-klient INI-fil … for å opprette et passord til klientinnstillingslåsen 
(mellom 1 og 255 ASCII-tegn). 
Dette passordet kreves for å låse opp klientinnstillingslåsen. 
Forsiktig ved behandling av INI-filer du har eksportert.

2. Lagre installasjonsprogrammet for BRAdmin Professional 4 (samme installasjonsprogram som i masteren) og 
den eksporterte INI-filen i samme mappe på klientdatamaskinen.

3. Kjør installasjonsprogrammet og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.
4. BRAdmin Professional 4-klienten søker automatisk etter og oppdaterer enheter i henhold til konfigurasjonene i 

settings.ini-filen. 
Når dette er fullført, klikker du på oppdagelsesknappen  i masteren for å oppdage klientenheter.

Avhengig av nettverksmiljøet ditt, kan du konfigurere innstillingene til mellomtjener-serveren etter behov i 
Applikasjonsinnstillinger > Nettverk > Mellomtjener.

Slik konverterer du en eksisterende installasjon av BRAdmin Professional 4 til en klient:
1. Sørg for at du har oppdatert installeringen til nyeste versjon av BRAdmin Professional 4 og importer deretter 

ini-filen for klientinnstillinger som ble eksportert fra master ved hjelp av funksjonen Importer sikkerhetskopifil 
for Sikkerhetskopier applikasjonsinnstillinger: i Applikasjonsinnstillinger. Dette overskriver eksisterende 
innstillinger, så du må konfigurere dem på nytt etter behov.

2. Klikk på oppdagelsesknappen  i klienten for å oppdage enheter.

3. Klikk på oppdagelsesknappen  i masteren for å oppdage klientenheter.

Master
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3.3 Innstillinger for nettskyforbindelse
Nettskyforbindelsen kobler enheter direkte til Microsoft Azure.

1. Bruk og last ned fastvare som støttes av Microsoft Azure fra Brother support-nettstedet på support.brother.com. 
For relevante modeller kan du ta kontakt med Brothers tekniske støtteteam.

2. Konfigurer innstillingene for Microsoft Azure-forbindelsen i webbasert administrasjon.
1. Start webleseren.
2. Skriv inn "http://maskinens IP-adresse" i adresselinjen til nettleseren (der "maskinens IP-adresse" er 

IP-adressen til maskinen eller navnet til utskriftsserveren). Eksempel: http://192.168.1.2.
3. Hvis maskinen ber om et passord, skriver du det inn og klikk deretter på .

• Standard påloggingspassord for å administrere maskininnstillingene står på baksiden av maskinen og er 
markert med "Pwd".

• Vi anbefaler at du endrer standard påloggingspassord for pålogging for å beskytte maskinen mot 
uautorisert tilgang.

4. Klikk på fanen Administrator.
5. Klikk på Network Profile (Nettverksprofil) i navigeringsfeltet til venstre og klikk deretter på FTP for Profile 1 

(Profil 1).
6. Velg Azure-radioknappen og klikk deretter på Submit (Send).
7. Skriv inn SAS-nøkkelen i feltene Blob URI: (Blob-URI:) og Table URI: (Tabell-URI:) skriv inn et Profile 

Name (Profilnavn), og klikk deretter på Submit (Send).
8. Konfigurer dato og klokkeslett eller konfigurer SNTP-innstillinger.  

Vi anbefaler at du bruker SNTP.
9. Hent riktige CA-sertifikater for å få tilgang til Microsoft Azure Storage. 

For informasjon om CA-sertifikater, kan du gå til Brother Support for IT Administrators (Brother Support for 
IT-administratorer).
Slik konfigurerer du CA-sertifikater:
1. Klikk på Security (Sikkerhet) i fanen Network (Nettverk).
2. Klikk på CA Certificate (CA-sertifikat) på navigeringslinjen til venstre og klikk deretter på Import CA 

Certificate (Importer CA-sertifikat).
3. Velg filene og klikk på Submit (Send).

Avhengig av nettverksmiljøet ditt, kan du konfigurere innstillingene til mellomtjener-serveren etter behov.
1. Klikk på fanen Network (Nettverk) og så på Protocol (Protokoll) på navigeringslinjen til venstre.
2. Pass på at avkrysningsboksen Proxy (Mellomtjener) er valgt, og klikk deretter på Submit (Send).
3. I feltet Proxy (Mellomtjener), klikker du på Advanced Settings (Avanserte innstillinger). 
4. Skriv inn informasjon om mellomtjener-serveren, og klikk på Submit (Send).

10. Klikk på fanen Administrator og deretter på BRAdmin Cloud Connection (BRAdmin-nettskyforbindelse) 
i navigeringsfeltet til venstre.

11. Velg radioknappen On (På) for BRAdmin Cloud Connection (BRAdmin-nettskyforbindelse), velg Profile 1 
(Profil 1) (proflen du nettopp konfigurerte), og klikk deretter på Submit (Send).

12. Bekreft statusen ved å hake av Connection Status (Tilkoblingsstatus).
13. Klikk på oppdagelsesknappen  i masteren for å oppdage enheten.

https://support.brother.com/
https://support.brother.com/g/s/id/smb/pro4a/pro4a-b-function.html
https://support.brother.com/g/s/id/smb/pro4a/pro4a-b-function.html
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Når du har stilt inn master-, klient og nettskyforbindelsen, vises Azure-enheter i enhetslisten når du kjører 
enhetsoppdagelse fra masteren.

4.1 Master: Enheter-fane

Klikk på  for å fullføre disse handlingene:
- Slik bytter du Azure-forbindelse: 

Velg Azure-tilkoblingsinnstillinger … 
Rediger feltene Blob-URI: og Tabell-URI: etter behov, eller aktiver eller deaktiver Azure-forbindelsen.

- Slik endrer du konfigurasjonene til Azure-profilen: 
Velg Azure-profilinnstillinger … for å vise Azure-profilen.

- Slik eksporterer du klient INI-filen: 
Velg Eksport-klient INI-fil …

- Slik sletter du Azure-profilen: 
Velg Slett.  
Når du sletter en profil, blir klienter som er tilknyttet profilen fjernet fra Klienter-fanen, og klientinformasjonen 
fjernes fra databasen. 
Når enhetslisten oppdateres, viser enheter tilknyttet den slettede profilen Tilkoblingsfeil i Enheter-fanen.

Slettede enheter
Når du sletter Azure-enheter, flytter BRAdmin dem til Slettede enheter-listen som befinner seg i den tilhørende 
Azure-profilen. Slettede enheter oppdages ikke, men navnene blir værende i listen over Slettede enheter.
- Slettet ved master

Enhetene du har slettet i masteren er oppført her.
Hvis du vil gjenopprette en slettet enhet, kan du høyreklikke på enhetsnavnet eller velge Vis på nytt i 
Azure-enhetslisten i feltet til høyre.

- Slettet ved klient/nettskyforbindelse
Enhetene du har slettet i klienten er oppført her. Dette gjelder også enheter med Microsoft Azure aktivert på 
klient- og nettskyforbindelsene.

4 Handlinger
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Slik gjenoppdager du en enhet etter å ha slettet en oppført enhet fra listen Slettet ved master eller listen Slettet 
ved klient/nettskyforbindelse:
- Hvis du vil gjenoppdage en klientenhet, kan du starte enhetsoppdagelse på en aktuell BRAdmin 

Professional-klient.
- For å gjenoppdage nettskyforbindelsesenheten kan du koble enheten fra Microsoft Azure og koble den til igjen 

med webbasert administrasjon.

4.2 Master: Klienter-fane

Du kan utføre klienthandlinger eller utføre oppgaver ved å velge én eller flere klienter og deretter velge ønsket 
handling eller oppgave i feltet til høyre.
- Hvis du vil endre klientinnstillingene, kan du klikke på Innstill.-knappen i feltet til høyre.
- Hvis du vil utføre Umiddelbare oppgaver, må du velge ett av følgende:

• Be for å oppdage 
Søk etter enheter hos klienten.

• Oppdater SAS-nøkkel 
• Endre passordet til innstillingslåsen 

Hvis alle klientene bruker samme innstillingspassord, kan du velge flere klienter og endre passord for alle 
samtidig.

4.3 Klient
Tilgang til innstillinger i klienten er låst som standard. Dette er for å unngå å bytte applikasjons- eller 
enhetsinnstillinger uten tillatelse fra administratoren. 
For å endre enten klientinnstillingene eller innstillingene til enheten som er koblet til klienten, må du låse opp 
innstillingslåsen.

Slik låser du opp Klientinnstillingslåsen:
1. Klikk på  for å åpne Applikasjonsinnstillinger.
2. Velg Generelt.
3. Klikk på Lås opp og skriv inn passordet til klientinnstillingslåsen. 

Passordet til klientinnstillingslåsen er passordet du opprettet da du eksporterte klient-INI-filen.

Slik sjekker du Azure-forbindelse:
1. Klikk på  for å åpne Applikasjonsinnstillinger.
2. Velg Azure-forbindelse.
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Hvis problemet vedvarer, kan du ta kontakt med Brothers tekniske støtteteam.

5.1 Tilkoblingsproblemer
Hvis du opplever problemer ved oppdaging av enheten eller ikke kan fjerne en tilkoblingsfeil, kan du sjekke 
følgende:
• Master-, klient- og nettskyforbindelse har samme SAS-nøkkel eller hver tabell/blob har samme SAS-nøkkel.
• Sørg for at SAS-nøkkelen, tillatelsesinnstillingene og utløpsdatoen stemmer.

Master
Hvis du ikke kan gjenoppdage eller oppdatere enheter i masteren, kan du sjekke følgende:
• om masterens datamaskin er koblet til nettverket
• om målenheten vises på klienten

Klient
Hvis du ikke kan gjenoppdage eller oppdatere enheter på klienten, må du gjenoppdage dem først og sørge for at 
klienten oppdager enheten. 
Hvis du fortsatt ikke finner enhetene, må du sjekke følgende:
Uavhengig av typen nettverkstilkobling, må du sørge for at:
• Datamaskinen er koblet til nettverket og slått PÅ.
• Målenheten er koblet til nettverket og slått PÅ.
• Oppdagingen ikke ble avbrutt av et sikkerhetsprogram eller en brannmur.
• Målenheten oppfyller betingelsene og kriteriene for oppdagelse.
• Målenheten er innenfor kringkastingspakkens rekkevidde. Hvis ikke må du kanskje prøve å søke med unicast 

eller bruke BRAgent-programvaren.
På enheter som kobles til via USB, må du sørge for at
• målenheten bruker riktig driver
• målenheten er koblet til USB Direct-grensesnittet
• målenheten ikke er opptatt

Nettskyforbindelse
Sørg for at:
• BRAdmin nettskyforbindelse med webbasert administrasjon er aktivert 
• riktig profil er valgt
• CA-sertifikater er installert og ikke utløpt
• mellomtjenerinnstillingene stemmer
• nyeste fastvare er lastet ned
• alle enheter som bruker nettskyforbindelse er koblet til nettverket og kan koble seg til internett
• nettskyforbindelsen er tilkoblet til Microsoft Azure du kan se statusen i webbasert administrasjon

5.2 Koble fra Microsoft Azure og fjerne data
Deaktiver Microsoft Azure-forbindelsen for alle master-, klient- og nettskyforbindelser. 
Slett alle gjenværende data i tabellen og bloben eller slett ressursgruppen du opprettet for BRAdmin Professional 4.

5 Feilsøking og støtte
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5.3 Feilsøking

Feil Løsning
Pausefeil - Oppgaven ble ikke fullført innen 
pausegrensen pga. for mange enheter eller 
for mange enheter med tilkoblingsfeil.

Vent og oppdag nye enheter igjen på masteren, reduser antall 
målenheter eller øk innstillingen for tidsavbrudd (pause) i 
Applikasjonsinnstillinger > Nettverk.

Profil er inaktiv For å aktivere en profil må du åpne Azure-profil, klikke på 
Azure-tilkoblingsinnstillinger … og aktivere Azure.

Ingen profil tilgjengelig Opprett profilen på nytt.
Pausefeil - Ingen respons fra klient/
nettskyforbindelse.

Sjekk at nettverkstilkoblingen er god. Sjekk at klient- og/eller 
nettskyforbindelsen ikke er frakoblet eller opptatt.

Pausefeil - Oppgaven ble levert til klient/
nettskyforbindelse, men ingen 
oppgaveresultat ble returnert.

Sjekk at klient- og/eller nettskyforbindelsen fungerer. Hvis du vil ha 
mer informasjon, se 5.1 Tilkoblingsproblemer.

Feil ved blob-tilgang Forsikre deg om at blob-nøkkelen stemmer.
Krypteringsfeil Slett alle tabelldata.
Dekrypteringsfeil Det er mulig at nye tabelldata er lagt til eller endret. Slett dataene. 

Hvis du er usikker, kan du følge disse trinnene:
1. Initialiserer tabelldata.
2. Last opp profilinnstillinger fra master.
3. Registrer klient- og nettskyforbindelsen på nytt.
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