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1. Aluksi
Tässä luvussa kerrotaan laitteen tietoturvatoimintoihin liittyvistä käyttäjän varotoimenpiteistä ja pääkäyt-
täjän asetusten määrittämisestä.

Ennen tietoturva-asetusten määrittämistä

• Jos suojausasetuksia ei ole määritetty, laitteen tiedot ovat hyökkäyksille alttiina.

• Estä laitteen varastaminen tai tahallinen vahingoittaminen sijoittamalla se turvalliseen paikkaan.

• Laitteen ostaja on vastuussa sen asianmukaisesta käytöstä, laitteen pääkäyttäjän ja järjestelmäval-
vojan määrittämien toimintojen mukaisesti. Jos pääkäyttäjä tai järjestelmänvalvoja jättävät tarvitta-
vat tietoturva-asetukset tekemättä, käyttäjät voivat aiheuttaa tietoturvariskejä.

• Pääkäyttäjien on luettava Tietoturvaopas huolellisesti ennen tietoturva-asetusten määrittämistä var-
mistaakseen laitteen oikeanlaisen käytön.

• Pääkäyttäjien on annettava käyttäjille ohjeet turvatoimintojen asianmukaisesta käytöstä.

• Jos laite on yhteydessä verkkoon, se on suojattava palomuurilla tai vastaavalla.

• Suojaa tiedot tiedonsiirtovaiheen aikana käyttämällä laitteen tietoliikenteen suojausominaisuuksia
ja varmistamalla, että myös muut käytössä olevat laitteet tukevat salatun tiedonsiirron kaltaisia suo-
jaustoimintoja.

• Pääkäyttäjien on syytä tarkistaa laitteen raportit säännöllisesti epätavallisten tapahtumien varalta.
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Ennen laitteen käyttöä
Tässä kerrotaan, miten lähetettäviä tietoja salataan ja pääkäyttäjän tili määritetään. Jos haluat suojata
laitteen tehokkaasti, tee seuraavat asetukset ennen laitteen käyttöä.

1. Käynnistä laite.

Lisätietoja virran sammuttamisesta, katso Getting Started.

2. Paina [Käyttäjän työkalut/laskuri].

DHJ249

3. Paina [Järjestelmäasetukset].

4. Paina [Liitäntäasetukset].

5. Määritä IPv4-osoite.

Lisätietoja IPv4-osoitteen määrittämisestä, katso Connecting the Machine/System Settings.

6. Paina [Järjestelmäasetukset]-valikossa [Tiedostonsiirto].

7. Paina [Pääkäyttäjän sähköpostiosoite] ja määritä laitteen pääkäyttäjän sähköpostiosoi-
te.

8. Luo ja asenna laitevarmenne käyttöpaneelilla.

Lisätietoja laitevarmenteen asentamisesta, katso s. 98 "Yhteysväylien suojaus laitevarmenteella".

Anna laitevarmenteen sähköpostiosoitteeksi sama kuin kohdassa 7 määritetty osoite.

9. Vaihda pääkäyttäjän käyttäjätunnus ja salasana.

Lisätietoja pääkäyttäjien käyttäjätunnuksien ja salasanojen määrittämisestä, katso s. 16 "Pää-
käyttäjien tallentaminen ja vaihtaminen".

10. Liitä laite yleiseen verkkoympäristöön.

• Lisätietoja tietoturvan parantamisesta, katso s. 226 "Tietoturvan tehostaminen".

1. Aluksi
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Pääkäyttäjät ja käyttäjät
Tässä määritellään käyttöoppaan termit pääkäyttäjä, järjestelmänvalvoja, käyttäjä ja omistaja.

Pääkäyttäjä

Laitteella on neljä eri pääkäyttäjätyyppiä: käyttäjien ylläpitäjä, laitteen pääkäyttäjä, verkon pää-
käyttäjä ja tiedostojen pääkäyttäjä.

Pääkäyttäjät määrittävät laitteen käyttöä koskevat asetukset. Eri pääkäyttäjillä on erilaisia käyttöoi-
keuksia. Pääkäyttäjät eivät voi käyttää laitteen tavallisia toimintoja, kuten kopiointia ja tulostusta.

Järjestelmänvalvoja

Järjestelmänvalvojia on vain yksi. Järjestelmänvalvoja voi määrittää kaikkien pääkäyttäjien salasa-
nat. Tavallisesti järjestelmänvalvojaa ei tarvita, koska pääkäyttäjät määrittävät salasanansa itse.

Käyttäjä

Käyttäjät ovat henkilöitä, jotka käyttävät laitetta tavallisiin tarkoituksiin, kuten kopiointiin ja tulostuk-
seen.

Omistaja

Omistaja on käyttäjä, jolla on tallennettuja tiedostoja laitteen kopiointi-, tulostus- tai muissa toimin-
noissa.

Pääkäyttäjät ja käyttäjät
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Pääkäyttäjät
Pääkäyttäjät valvovat laitteen käyttöä ja muita tärkeitä toimintoja ja asetuksia.

Jos pääkäyttäjä huolehtii käyttörajoituksista ja asetuksista, valitse ensiksi laitteen pääkäyttäjä ja ota to-
dennustoiminto käyttöön ennen laitteen käyttöä. Laitteen käyttämiseen vaaditaan sisäänkirjautumisnimi
ja sisäänkirjautumissalasana todennustoiminnon ollessa käytössä. Pääkäyttäjien tehtävät on jaettu nel-
jään ryhmään toimintojen mukaan: käyttäjien ylläpitäjä, laitteen pääkäyttäjä, verkon pääkäyttäjä ja tie-
dostojen pääkäyttäjä. Pääkäyttäjän tehtävien jakaminen helpottaa kunkin pääkäyttäjän tehtävien hoita-
mista, ja samalla estetään luvattomat pääkäyttäjätoiminnot. Useat pääkäyttäjän roolit voidaan kohdis-
taa yhdelle pääkäyttäjälle ja yksi rooli voidaan myös jakaa useammalle kuin yhdelle pääkäyttäjälle.
Laitteelle voidaan luoda myös järjestelmänvalvojan tili, jolla voi vaihtaa pääkäyttäjän salasanoja.

Pääkäyttäjillä ei ole oikeuksia käyttää esimerkiksi kopiointi- tai tulostustoimintoja. Näiden toimintojen
käyttämiseksi pääkäyttäjän on kirjauduttava laitteelle tavallisena käyttäjänä.

Ohjeita pääkäyttäjän tallentamiseen, katso s. 16 "Pääkäyttäjien tallentaminen ja vaihtaminen", ja oh-
jeita pääkäyttäjän salasanan vaihtamiseen, katso s. 22 "Järjestelmänvalvoja". Lisätietoja käyttäjistä,
katso s. 25 "Käyttäjät".

1. Aluksi
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Pääkäyttäjän todennuksen asetukset
Pääkäyttäjän todennukseen vaaditaan käyttäjänimi ja salasana, joilla tunnistetaan pääkäyttäjät, jotka
määrittävät laitteen asetuksia tai käyttävät niitä verkon välityksellä. Pääkäyttäjälle ei voi antaa osoitekir-
jaan jo tallennettua käyttäjänimeä. Pääkäyttäjiä hallinnoidaan eri tavoin kuin osoitekirjaan tallennettuja
käyttäjiä. Pääkäyttäjälle ei suoriteta Windows- tai LDAP-todennusta, joten pääkäyttäjä voi kirjautua si-
sään myös silloin, kun palvelimeen ei saada yhteyttä verkko-ongelman takia. Pääkäyttäjät tunnistetaan
käyttäjänimellään. Sama henkilö voi hoitaa useita pääkäyttäjätehtäviä, jos yhdelle käyttäjänimelle an-
netaan usean pääkäyttäjän oikeuksia. Ohjeita pääkäyttäjän tallentamiseen, katso s. 16 "Pääkäyttä-
jien tallentaminen ja vaihtaminen".

Voit määrittää sisäänkirjautumisnimen ja sisäänkirjautumissalasanan sekä salauksen salasanan jokaiselle
pääkäyttäjälle. Salauksen salasanaa käytetään SNMPv3:lla lähetettävien tietojen salaamiseen. Sitä
käyttävät myös SNMPv3:a käyttävät sovellukset, kuten Device Manager NX. Pääkäyttäjät voivat hallita
ainoastaan laitteen asetuksia ja käyttäjien käyttöoikeuksia. He eivät voi käyttää laitteen perustoimintoja,
kuten kopiointia ja tulostusta. Tavallisten toimintojen käyttämiseksi pääkäyttäjän on luotava itselleen ta-
vallinen käyttäjätili osoitekirjaan ja sitten todennettava itsensä. Määritä pääkäyttäjän todennus ja sen
jälkeen käyttäjän todennus. Lisätietoja todennuksen määrittämisestä, katso s. 27 "Käyttäjätodennus".

Pääkäyttäjien roolit

1

4

2

3

CRX001

1. Käyttäjien ylläpitäjä

Hallinnoi henkilökohtaisia tietoja osoitekirjassa.

Käyttäjien ylläpitäjä voi tallentaa käyttäjiä osoitekirjaan, poistaa käyttäjiä osoitekirjasta ja muuttaa käyt-
täjien tietoja.

Osoitekirjaan tallennetut käyttäjät voivat myös muuttaa ja poistaa omia tietojaan.

Pääkäyttäjän todennuksen asetukset
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Jos käyttäjä unohtaa salasanansa, käyttäjien ylläpitäjä voi poistaa sen ja luoda uuden, jotta käyttäjä voi
taas käyttää laitetta.

2. Laitteen pääkäyttäjä

Hallinnoi lähinnä laitteen oletusasetuksia. Laite voidaan määrittää niin, että toimintojen oletusasetusten
määrittäminen on sallittua ainoastaan laitteen pääkäyttäjälle. Näin estetään valtuuttamattomia käyttäjiä
muuttamasta asetuksia, ja käyttäjät voivat käyttää laitetta turvallisesti.

3. Verkon pääkäyttäjä

Hallinnoi verkkoasetuksia. Laite voidaan määrittää niin, että verkkoasetusten, kuten IP-osoitteiden ja säh-
köpostien lähetys- ja vastaanottoasetusten, määrittäminen on sallittua ainoastaan verkon pääkäyttäjälle.

Näin estetään valtuuttamattomia henkilöitä muuttamasta asetuksia ja varmistetaan laitteen toiminta ver-
kossa.

4. Tiedostojen pääkäyttäjä

Hallinnoi talletettujen tiedostojen käyttölupia. Laitteelle voidaan määrittää salasanoja, jolloin ainoastaan
käyttöoikeuksilla varustetut osoitekirjaan tallennetut käyttäjät voivat tarkastella ja muokata asiakirjapal-
velimelle tallennettuja tiedostoja. Asetuksen avulla voidaan estää tietovuotoja ja tallennettujen tietojen
luvatonta käyttöä ja tarkastelua.

• Pääkäyttäjän todennus voidaan määrittää myös Web Image Monitorilla. Lisätietoja, katso Web
Image Monitorin ohje.

• Käyttäjäkooditodennusta voidaan käyttää, vaikka pääkäyttäjän todennus ei olisi käytössä.

Pääkäyttäjän oikeuksien määrittäminen

Ota pääkäyttäjän todennus käyttöön asettamalla Pääkäyttäjän todennuksen hallinta tilaan [Päällä]. Jos
tämä asetus on käytössä, pääkäyttäjät voivat määrittää vain heille kohdistettuja asetuksia.

Kirjaudu sisään pääkäyttäjänä käyttämällä oletuskäyttäjänimeä ja -salasanaa.

Lisätietoja sisään- ja uloskirjautumisesta pääkäyttäjän todennuksella, katso s. 19 "Pääkäyttäjän si-
säänkirjautumistapa" ja s. 21 "Pääkäyttäjän uloskirjautumistapa".

• Jos "Pääkäyttäjän todennuksen hallinta" on otettu käyttöön, varmista, että et unohda pääkäyttäjän
käyttäjänimeä ja salasanaa. Jos pääkäyttäjän käyttäjänimi tai salasana unohtuu, järjestelmänval-
vojan on määritettävä uusi salasana. Lisätietoja järjestelmänvalvojan oikeuksista, katso s. 22
"Järjestelmänvalvoja".

1. Paina [Käyttäjän työkalut/laskuri].

2. Paina [Järjestelmäasetukset].

3. Paina [Pääkäytt. työkalut].

4. Paina [ Seuraava].

1. Aluksi
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5. Paina [Pääkäyttäjän todennuksen hallinta].

6. Valitse hallinnoitavat asetukset painamalla [Käyttäjien ylläpito], [Laitteen ylläpito], [Ver-
kon ylläpito] tai [Tiedostojen ylläpito].

7. Aseta "Pääkäyttäjän todennus" -asetukseksi [Päällä].

"Käytettävät asetukset" tulee näkyviin.

8. Valitse hallittavat asetukset kohdasta "Käytettävät asetukset".

Käyttäjät eivät voi käyttää valittuja asetuksia.

Käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat pääkäyttäjän tyypin mukaan.

Jos haluat pääkäyttäjien todennuksen muihinkin kohtiin, toista vaiheet 6–8.

9. Paina [OK].

10. Paina [Käyttäjän työkalut/laskuri].

Pääkäyttäjän todennuksen asetukset
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Pääkäyttäjien tallentaminen ja vaihtaminen

Jos pääkäyttäjän todennus on käytössä, on suositeltavaa valita eri pääkäyttäjiksi eri henkilöt.

Pääkäyttäjän tehtävien jakaminen helpottaa kunkin pääkäyttäjän tehtävien hoitamista, ja samalla myös
estetään luvattomat pääkäyttäjätoiminnot. Pääkäyttäjän oikeudet voidaan myöntää enintään neljälle
pääkäyttäjäksi rekisteröidylle käyttäjänimelle (pääkäyttäjät 1–4).

Pääkäyttäjän oikeuksia voi muuttaa vain pääkäyttäjä, jolla on tarvittavat oikeudet.

Varmista, että määrität kaikki pääkäyttäjien oikeudet siten, että kukin oikeus on määritetty vähintään yh-
delle pääkäyttäjälle.

Lisätietoja sisään- ja uloskirjautumisesta pääkäyttäjän todennuksella, katso s. 19 "Pääkäyttäjän si-
säänkirjautumistapa" ja s. 21 "Pääkäyttäjän uloskirjautumistapa".

1. Kirjaudu sisään pääkäyttäjänä käyttöpaneelilta.

2. Paina [Järjestelmäasetukset].

3. Paina [Pääkäytt. työkalut].

4. Paina [ Seuraava].

5. Paina [Tallenna/muuta pääkäyttäjä].

6. Paina määritettävän pääkäyttäjän rivillä [Pääkäyttäjä 1], [Pääkäyttäjä 2], [Pääkäyttäjä
3] tai [Pääkäyttäjä 4] ja valitse [Muuta].

1. Aluksi
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Kun yhdelle henkilölle annetaan vain yhden pääkäyttäjän oikeudet, valitse yksi pääkäyttäjä jokai-
sesta luokasta kuten alla.

Jos haluat yhdistää useita pääkäyttäjän oikeuksia, anna useita pääkäyttäjän oikeuksia yhdelle
pääkäyttäjälle.

Jos haluat esimerkiksi antaa laitteen pääkäyttäjän ja käyttäjien ylläpitäjän oikeudet [Pääkäyttäjä
1]:lle, valitse laitteen pääkäyttäjän ja käyttäjien ylläpitäjän riveillä [Pääkäyttäjä 1].

7. Valitse [Muuta] kohdassa Sisäänkirjautumisnimi.

8. Anna käyttäjänimi ja paina [OK].

9. Paina [Muuta] kohdassa Salasana.

10. Anna salasana ja paina [OK].

Luo mahdollisimman vahva salasana noudattamalla salasanakäytäntöä.

Lisätietoja salasanakäytännöstä ja sen määrittämisestä, katso s. 217 "Laajennettujen turvatoiminto-
jen määrittäminen".

11. Vahvista salasana syöttämällä se uudelleen ja paina [OK].

12. Paina [Muuta] kohdassa "Salauksen salasana".

13. Syötä salauksen salasana ja paina [OK].

14. Vahvista salaussalasana syöttämällä se uudelleen ja paina [OK].

15. Paina [OK] kaksi kertaa.

Kirjaudut ulos automaattisesti.

• Lisätietoja käyttäjätunnuksissa ja salasanoissa käytettävistä merkeistä, katso s. 17 "Käyttäjätun-
nuksissa ja salasanoissa käytettävät merkit".

Käyttäjätunnuksissa ja salasanoissa käytettävät merkit

Seuraavia merkkejä voidaan käyttää käyttäjätunnuksissa ja salasanoissa. Nimissä ja salasanoissa ero-
tellaan isot ja pienet kirjaimet.

• Isot kirjaimet: A–Z (26 merkkiä)

Pääkäyttäjän todennuksen asetukset
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• Pienet kirjaimet: a–z (26 merkkiä)

• Numerot 0–9 (10 merkkiä)

• Symbolit: (välilyönti) ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _` { | } ~ (33 merkkiä)

Sisäänkirjautumisnimi

• Ei saa sisältää välilyöntejä, kaksoispisteitä tai lainausmerkkejä.

• Ei voi jättää tyhjäksi.

• Pituus enintään 32 merkkiä.

• Valvojan käyttäjätunnuksen on sisällettävä muitakin kuin numeraaleja (numeroita), jos se on
enintään 8 merkkiä pitkä. Jos se koostuu ainoastaan numeroista, voidaan käyttää 9 tai enem-
pää merkkiä.

Salasana

• Salasanan enimmäispituus pääkäyttäjille ja järjestelmänvalvojille on 32 merkkiä, käyttäjille
128 merkkiä.

• Salasanassa käytettävien merkkien tyypille ei ole rajoituksia. Turvallisuussyistä suositellaan,
että luot salasanan, joka muodostuu isoista tai pienistä merkeistä, numeroista ja symboleista.
Monesta merkistä muodostuva salasana on vaikeammin arvattavissa.

• [Laajennettu turva] -kohdan [Salasanakäytäntö]-kohdassa voit määrittää salasanan, joka
muodostuu isoista tai pienistä merkeistä, numeroista tai symboleista, samoin kuin salasanan
merkkien minimimäärän. Lisätietoja salasanakäytännön määrittämisestä, katso s. 217 "Laa-
jennettujen turvatoimintojen määrittäminen".

Pääkäyttäjän todennuksen määrittäminen Web Image Monitorilla

Laitteelle voidaan kirjautua myös Web Image Monitorilla ja muuttaa pääkäyttäjän asetuksia. Lisätietoja
sisään- ja uloskirjautumisesta pääkäyttäjän todennuksella, katso s. 19 "Pääkäyttäjän sisäänkirjautu-
mistapa" ja s. 21 "Pääkäyttäjän uloskirjautumistapa".

1. Kirjaudu sisään pääkäyttäjänä Web Image Monitorilla.

2. Valitse [Laitehallinta] ja [Kokoonpano].

3. Valitse kohdassa Laiteasetukset joko [Pääkäyttäjän todennuksen hallinta] tai [Tallenna/
muuta pääkäyttäjä].

4. Muuta haluttuja asetuksia.

5. Kirjaudu ulos.

• Lisätietoja Web Image Monitorista, katsoWeb Image Monitorin ohje.

1. Aluksi

18



Pääkäyttäjän sisäänkirjautumistapa
Jos pääkäyttäjän todennus on käytössä, kirjaudu sisään pääkäyttäjän tunnuksella ja salasanalla. Järjes-
telmänvalvoja kirjautuu sisään samalla tavalla.

Lisätietoja pääkäyttäjän ja järjestelmänvalvojan käyttäjätunnuksista ja salasanoista saat pääkäyttäjältä.

Sisäänkirjautuminen käyttöpaneelilta

1. Paina [Käyttäjän työkalut/laskuri].

2. Paina [Sisään/uloskirjautuminen].

DHJ245

Sisäänkirjautumissivu avautuu.

Sisäänkirjautumissivu saadaan näkyviin myös painamalla [Sisäänkirjaus] Käyttäjän työkalut -vali-
kossa.

3. Napsauta [Sisäänkirjaus].

4. Anna käyttäjänimi ja paina [OK].

5. Anna salasana ja paina [OK].

Näytölle ilmestyy teksti "Todennetaan. . . Odota. ", jonka jälkeen avautuu Käyttäjän työkalut -ikku-
na.

Pääkäyttäjän sisäänkirjautumistapa
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• Jos käyttäjätodennus on jo määritetty, todennusnäyttö avautuu. Kirjaudu sisään pääkäyttäjänä an-
tamalla pääkäyttäjän sisäänkirjautumisnimi ja -salasana.

• Jos kirjaudut sisään pääkäyttäjän oikeuksilla, kirjautuvan pääkäyttäjän nimi tulee näyttöön. Kun kir-
jaudut sisään käyttäjänimellä, jolla on usean pääkäyttäjän oikeudet, jokin tähän nimeen liitetty oi-
keus näytetään näytössä.

• Jos yrität kirjautua sisään toimintonäytöltä, saat ilmoituksen "Käyttöoikeudet eivät riitä. Vain pää-
käyttäjä voi muuttaa asetuksia." Paina [Käyttäjän työkalut/laskuri] saadaksesi näkyviin Käyttäjän
työkalut -ikkunan.

Sisäänkirjautuminen Web Image Monitorilla

1. Avaa selain.

2. Kirjoita selaimen osoiteriville "http://(laitteen IP-osoite tai isäntänimi)/".

Älä aloita IPv4-osoitteen segmenttejä nollilla. Jos osoite on esimerkiksi "192.168.001.010", anna
se muodossa "192.168.1.10", jotta saadaan yhteys laitteeseen.

Kirjoita IPv6-osoite suluissa: [2001:db8::9abc].

Jos valitset kohdassa Salli SSL/TLS-yhteys asetukseksi [Vain salakirjoitus], anna "https://(laitteen
IP-osoite tai isäntänimi)/" käyttääksesi laitetta.

3. Valitse [Sisäänkirjautuminen] ikkunan oikeasta ylälaidasta.

4. Kirjoita pääkäyttäjän käyttäjätunnus ja salasana, ja napsauta [Sisäänkirjautuminen].

• Selain voi täyttää sisäänkirjautumisen valintaikkunat automaattisesti säilyttämällä käyttäjänimet ja
salasanat. Toiminto heikentää tietoturvaa. Voit estää selainta säilyttämästä käyttäjänimiä ja salasa-
noja poistamalla selaimen automaattisen lomakkeentäyttötoiminnon käytöstä.

1. Aluksi
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Pääkäyttäjän uloskirjautumistapa
Jos pääkäyttäjän varmennus on käytössä, varmista, että kirjaudut ulos tehtyäsi muutoksia asetuksiin. Jär-
jestelmänvalvojat kirjautuvat ulos samalla tavalla.

Uloskirjautuminen käyttöpaneelilta

1. Paina [Sisään-/uloskirjautuminen] ja sitten [Kyllä].

• Voit myös kirjautua ulos seuraavilla tavoilla:

• Paina [Energian säästö].

Uloskirjautuminen (Web Image Monitorilla)

1. Valitse [Uloskirjaus] ikkunan oikeasta ylälaidasta.

• Tyhjennä Web Image Monitorin välimuisti uloskirjautumisen jälkeen.

Pääkäyttäjän uloskirjautumistapa
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Järjestelmänvalvoja
Järjestelmänvalvoja voi poistaa pääkäyttäjän salasanan ja määrittää uuden.

Jos pääkäyttäjä unohtaa tai muuttaa salasanansa, valvoja voi antaa pääkäyttäjälle uuden salasanan.
Jos käyttäjä kirjautuu laitteelle järjestelmänvalvojan käyttäjätunnuksella ja salasanalla, laitteen perustoi-
mintoja ei voi käyttää eikä järjestelmäasetuksia voi määrittää. Sisään- ja uloskirjautumistavat ovat samat
kuin pääkäyttäjillä. Katso s. 19 "Pääkäyttäjän sisäänkirjautumistapa" ja s. 21 "Pääkäyttäjän uloskirjautu-
mistapa".

• Varmista, ettet unohda järjestelmänvalvojan käyttäjänimeä ja salasanaa. Jos unohdat ne, huoltoe-
dustajan on palautettava laite oletustilaan. Tällöin laitteen asetustiedot, laskurit, raportit ja muut tie-
dot menetetään. Huoltokäynnistä saatetaan veloittaa erikseen.

• Lisätietoja käyttäjätunnuksissa ja salasanoissa käytettävistä merkeistä, katso s. 17 "Käyttäjätunnuk-
sissa ja salasanoissa käytettävät merkit".

• Järjestelmänvalvojalle ja pääkäyttäjille ei voi määrittää samaa sisäänkirjautumisnimeä.

• Web Image Monitorilla voit kirjautua sisään järjestelmänvalvojana ja poistaa tai asettaa uuden
pääkäyttäjän salasanan.

Pääkäyttäjän salasanan asettaminen uudelleen

1. Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana käyttöpaneelilta.

Lisätietoja sisäänkirjautumisesta, katso s. 19 "Pääkäyttäjän sisäänkirjautumistapa".

2. Paina [Järjestelmäasetukset].

3. Paina [Pääkäytt. työkalut].

4. Paina [ Seuraava].

5. Paina [Tallenna/muuta pääkäyttäjä].

6. Paina [Muuta] sen pääkäyttäjän kohdalla, jonka salasanan haluat asettaa.

1. Aluksi
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7. Paina [Muuta] kohdassa Salasana.

8. Anna salasana ja paina [OK].

9. Vahvista salasana syöttämällä se uudelleen ja paina [OK].

10. Paina [OK] kaksi kertaa.

Kirjaudut ulos automaattisesti.

• Järjestelmänvalvoja voi vaihtaa pääkäyttäjien salasanan, mutta ei käyttäjätunnusta.

Järjestelmänvalvojan muuttaminen

Tässä osiossa kerrotaan, miten järjestelmänvalvojan käyttäjänimi ja salasana vaihdetaan.

Salasanan vaihtamiseksi käyttäjien ylläpitäjän oikeudet on otettava käyttöön kohdassa Pääkäyttäjän to-
dennuksen hallinta. Lisätietoja, katso s. 14 "Pääkäyttäjän oikeuksien määrittäminen".

1. Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana käyttöpaneelilta.

Lisätietoja sisäänkirjautumisesta, katso s. 19 "Pääkäyttäjän sisäänkirjautumistapa".

2. Paina [Järjestelmäasetukset].

3. Paina [Pääkäytt. työkalut].

4. Paina [ Seuraava].

5. Paina [Tallenna/muuta pääkäyttäjä].

6. Kohdassa Järjestelmänvalvoja, paina [Muuta].

7. Valitse [Muuta] kohdassa Sisäänkirjautumisnimi.

8. Anna käyttäjänimi ja paina [OK].

9. Paina [Muuta] kohdassa Salasana.

10. Anna salasana ja paina [OK].

11. Vahvista salasana syöttämällä se uudelleen ja paina [OK].

12. Paina [OK] kaksi kertaa.

Kirjaudut ulos automaattisesti.

Järjestelmänvalvoja
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2. Käyttäjätodennuksen asetukset
Tässä luvussa kerrotann, miten määritetään käyttäjätodennus ja selitetään toiminnot, joita voi käyttää to-
dennuksen jälkeen.

Käyttäjät
Käyttäjä käyttää laitteen perustoimintoja, kuten kopiointia ja tulostusta. Käyttäjien hallintaan käytetään
laitteen osoitekirjaan tallennettuja tietoja. Käyttäjät voivat käyttää vain niitä toimintoja, jotka pääkäyttäjä
on heille sallinut. Kun käyttäjien todennus otetaan käyttöön, laitteen käyttö voidaan sallia vain osoitekir-
jaan tallennetuille henkilöille. Käyttäjien ylläpitäjä hallinnoi osoitekirjassa olevia käyttäjiä. Lisätietoja
pääkäyttäjistä, katso s. 12 "Pääkäyttäjät". Lisätietoja käyttäjien rekisteröinnistä osoitekirjaan, katso Con-
necting the Machine/ System Settings tai Web Image Monitorin ohje.
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Käyttäjän todennus
Käyttäjän todennuksessa järjestelmä pyytää sisäänkirjautumisnimen ja salasanan todentakseen käyttä-
jät, jotka pyrkivät käyttämään laitetta käyttöpaneelilta tai verkon kautta.

1

2

3

4

CRX002

1. Käyttäjä

Käyttäjä käyttää laitteen perustoimintoja, kuten kopiointia ja tulostusta.

2. Ryhmä

Ryhmä käyttää laitteen perustoimintoja, kuten kopiointia ja tulostusta.

3. Luvaton käyttäjä

4. Luvaton käyttö

2. Käyttäjätodennuksen asetukset
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Käyttäjätodennus
Todennustapoja on neljä: käyttäjäkooditodennus, perustodennus, Windows-todennus ja LDAP-toden-
nus. Valitse todennustapa käyttöpaneelista ja tee tarvittavat todennusasetukset. Asetukset vaihtelevat to-
dennustavan mukaan. Määritä pääkäyttäjän todennus ja sen jälkeen käyttäjän todennus.

• Jos käyttäjän todennusta ei voida ottaa käyttöön kiintolevy- tai verkko-ongelman vuoksi, voit kirjau-
tua laitteelle pääkäyttäjänä ja poistaa käyttäjän todennuksen käytöstä. Toimi näin, jos esimerkiksi
tarvitset laitetta kiireellisesti.

• Kerralla voi käyttää vain yhtä todennustapaa.

Käyttäjätodennuksen määrittäminen

Määritystapa Tiedot

Pääkäyttäjän todennuksen asetukset s. 14 "Pääkäyttäjän oikeuksien määrittäminen"

s. 16 "Pääkäyttäjien tallentaminen ja vaihtami-
nen"

Käyttäjätodennuksen asetukset Määritä käyttäjien todennus.

Käyttäjien todennustapoja on neljä:

• s. 29 "Käyttäjäkooditodennus"

• s. 31 "Perustodennus"

• s. 36 "Windows-todennus"

• s. 44 "LDAP-todennus"

Käyttäjien todennustavat

Tyyppi Tiedot

Käyttäjäkooditodennus Todennuksessa käytetään kahdeksannumeroisia käyttäjäkoodeja.
Todennus kohdistuu käyttäjäkoodiin, ei käyttäjään.

Käyttäjäkoodi on rekisteröitävä laitteen osoitekirjaan etukäteen.

Perustodennus Todennuksessa käytetään laitteen osoitekirjaa.

Käyttäjät on rekisteröitävä laitteen osoitekirjaan etukäteen.

Todennus voidaan kohdistaa jokaiseen käyttäjään.

Windows-todennus Todennuksessa käytetään laitteen kanssa samassa verkossa olevan
Windows-palvelimen toimialueen ohjauskonetta.

Todennus voidaan kohdistaa jokaiseen käyttäjään.

Käyttäjätodennus
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Tyyppi Tiedot

LDAP-todennus Todennus tehdään laitteen kanssa samassa verkossa olevalla
LDAP-palvelimella.

Todennus voidaan kohdistaa jokaiseen käyttäjään.

Windows- tai LDAP-todennuksella saatua käyttäjän sähköpostiosoitetta voidaan käyttää lähettäjän kiin-
teänä osoitteena ("From"), kun sähköposteja lähetetään skannaustilassa identiteettivarkauden ehkäise-
miseksi.

Käyttäjätodennustavan vaihtaminen

• Käyttäjäkooditodennuksen enintään 8-numeroista koodia voidaan käyttää edelleen käyttä-
jänimenä, vaikka todennustapa vaihtuisi käyttäjäkooditodennuksesta perus-, Windows- tai
LDAP-todennukseksi. Koska käyttäjäkooditodennukselle ei anneta salasanaa, sisäänkirjautu-
missalasana on tyhjä.

• Jos todennustapa vaihdetaan ulkoiseksi (Windows- tai LDAP-todennus), rekisteröity käyttäjä-
kooditili on siirrettävä ulkoiselle todennuslaitteelle tai todennusta ei voida ottaa käyttöön.
Käyttäjäkooditili tallennetaan kuitenkin laitteen osoitekirjaan, vaikka todennus epäonnistuisi.

• Tietoturvan kannalta suosittelemme, että poistat käyttämättömät tilit tai asetat kirjautumissala-
sanan, kun vaihdat käyttäjäkooditodennuksesta toiseen todennustapaan. Lisätietoja tilien
poistamisesta, katso Connecting the Machine/System Settings. Lisätietoja salasanojen vaihta-
misesta, katso s. 33 "Sisäänkirjautumisnimien ja salasanojen määrittäminen".

• Lisäominaisuudet eivät välttämättä näy Käyttäjän todennuksen hallinta -valikon käyttäjätodennus-
valintojen luettelossa heti laitteen käynnistyksen jälkeen. Jos näin käy, odota hetki ja avaa Käyttäjä-
todennuksen hallinta -valikko uudelleen.

• Käyttäjätodennus voidaan määrittää myös Web Image Monitorilla. Lisätietoja, katso Web Image
Monitorin ohje.

2. Käyttäjätodennuksen asetukset
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Käyttäjäkooditodennus
Käyttäjäkooditodennuksessa toimintojen käyttöoikeutta rajoitetaan käyttäjäkoodin perusteella. Useampi
käyttäjä voi käyttää samaa käyttäjäkoodia.

Lisätietoja käyttäjäkoodin määrittämisestä, katso Connecting the Machine/ System Settings.

Lisätietoja käyttäjäkoodien määrittämisestä tulostinohjaimella tai TWAIN-ohjaimella, katso ohjaimen
ohje.

1. Kirjaudu sisään laitteen pääkäyttäjänä käyttöpaneelilta.

2. Paina [Järjestelmäasetukset].

3. Paina [Pääkäytt. työkalut].

4. Paina [ Seuraava].

5. Paina [Käyttäjän todennuksen hallinta].

6. Valitse [Käytt.kooditoden.].

Jos et halua ottaa käyttöön pääkäyttäjän todennuksen hallintaa, valitse [Pois].

7. Valitse rajoitettavat toiminnot kohdassa "Rajoitetut toiminnot".

Valitut toiminnot edellyttävät käyttäjäkooditodennusta. Käyttäjäkooditodennusta ei sovelleta toimin-
toihin, joita ei ole valittu.

Lisätietoja käyttäjien tai ryhmien käytettävissä olevien toimintojen rajoittamisesta, katso s. 64
"Käytettävissä olevien toimintojen rajoittaminen".

Käyttäjäkooditodennus
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8. Kohdassa Rajoitetut toiminnot poista käytöstä [Tulostin: PC-hallinta] tai valitse [Tulostin].

Jos tulostustyön todennusta ei tarvitse määrittää, siirry kohtaan 13.

9. Valitse "Tulostustyön todennus" -taso.

Lisätietoja tulostustyön todennustasoista, katso s. 49 "Tulostustyön todennus".

Jos valitset [Kaikki] tai [Yksinkert (kaikki)], siirry vaiheeseen 13.

Jos valitset [Yksinkert (rajoitus)], siirry vaiheeseen 10.

10. Paina [Muuta] kohdassa Rajoitusalue.

11. Määritä alue, jolla Tulostustyön todennus -asetus on [Yksinkert (rajoitus)].

Voit määrittää IPv4-osoitealueen, jolla tätä asetusta käytetään. Lisäksi voit määrittää, käytetäänkö
asetusta USB-liitännässä.

12. Paina [Poistu].

13. Paina [OK].

14. Paina [Sisään/uloskirjautuminen].

Näyttöön tulee vahvistusviesti. Jos valitset [Kyllä], kirjaudut automaattisesti ulos.
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Perustodennus
Valitse tämä todennustapa, kun käyttäjät todennetaan laitteen osoitekirjan perusteella. Perustodennuk-
sella voit hallita käytettävissä olevia toimintoja ja rajoittaa käyttäjien pääsyä tallennettuihin tiedostoihin
ja osoitekirjaan. Perustodennuksessa pääkäyttäjä määrittää jokaiselle osoitekirjaan tallennetulle käyttä-
jälle tämän käytettävissä olevat toiminnot. Lisätietoja toimintojen rajoittamisesta, katso s. 33 "Osoitekir-
jaan tallennetut todennustiedot".

Perustodennuksen määrittäminen

Varmista ennen määrityksen aloittamista, että pääkäyttäjän todennuksen asetukset ovat oikein kohdassa
"Pääkäyttäjän todennuksen hallinta".

1. Kirjaudu sisään laitteen pääkäyttäjänä käyttöpaneelilta.

2. Paina [Järjestelmäasetukset].

3. Paina [Pääkäytt. työkalut].

4. Paina [ Seuraava].

5. Paina [Käyttäjän todennuksen hallinta].

6. Valitse [Yleinen todennus].

Jos et halua ottaa käyttöön pääkäyttäjän todennuksen hallintaa, valitse [Pois].

Perustodennus
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7. Valitse sallittavat toiminnot kohdassa "Käyt. olevat toiminnot".

Tässä valitut toiminnot ovat yleisen todennuksen oletusasetukset, jotka koskevat kaikkia osoitekir-
jaan tallennettavia uusia käyttäjiä.

Lisätietoja käyttäjien tai ryhmien käytettävissä olevien toimintojen määrittämisestä, katso s. 64
"Käytettävissä olevien toimintojen rajoittaminen".

8. Valitse taso kohdassa Tulostustyön todennus.

Lisätietoja tulostustyön todennustasoista, katso s. 49 "Tulostustyön todennus".

Jos valitset [Kaikki] tai [Yksinkert (kaikki)], siirry vaiheeseen 12.

Jos valitset [Yksinkert (rajoitus)], siirry vaiheeseen 9.

9. Paina [Muuta] kohdassa Rajoitusalue.

10. Määritä alue, jolla Tulostustyön todennus -asetus on [Yksinkert (rajoitus)].

Voit määrittää IPv4-osoitealueen, jolla tätä asetusta käytetään. Lisäksi voit määrittää, käytetäänkö
asetusta USB-liitännässä.

11. Paina [Poistu].

12. Paina [OK].

13. Paina [Sisään/uloskirjautuminen].

Näyttöön tulee vahvistusviesti. Jos valitset [Kyllä], kirjaudut automaattisesti ulos.
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Osoitekirjaan tallennetut todennustiedot

Jos käyttäjän todennus on käytössä, laitteen toimintojen käyttöoikeuksia voidaan rajoittaa käyttäjä- ja
ryhmäkohtaisesti. Määritä asetukset jokaiselle osoitekirjassa olevalle käyttäjälle. Lisätietoja rajoitettavista
toiminnoista, katso s. 64 "Käytettävissä olevien toimintojen rajoittaminen".

Kun käyttäjän todennus on käytössä, laitetta voivat käyttää ainoastaan laitteen osoitekirjaan tallennetut
käyttäjät. Lisätietoja käyttäjien tallentamisesta osoitekirjaan, katso Connecting the Machine/System Set-
tings.

Käyttäjätodennus voidaan määrittää myös Web Image Monitorilla. Lisätietoja, katso Web Image
Monitorin ohje.

Sisäänkirjautumisnimien ja salasanojen määrittäminen

Määritä kohdassa "Osoitelistan hallinta" käyttäjänimi ja salasana, joita "Käyttäjän todennuksen hallinta"
käyttää.

Lisätietoja käyttäjätunnuksissa ja salasanoissa käytettävistä merkeistä, katso s. 17 "Käyttäjätunnuksissa
ja salasanoissa käytettävät merkit".

1. Kirjaudu sisään käyttäjien ylläpitäjänä käyttöpaneelilta.

2. Paina [Osoitekirjan hallinta].

3. Valitse käyttäjä.
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4. Paina [Todennus].

5. Valitse [Muuta] kohdassa Sisäänkirjautumisnimi.

6. Anna sisäänkirjautumisnimi ja paina sitten [OK].

7. Paina [Muuta] kohdassa Salasana.

8. Anna sisäänkirjautumissalasana ja paina [OK].

9. Vahvista salasana syöttämällä se uudelleen ja paina [OK].

10. Paina [OK].

11. Paina [Poistu].

12. Kirjaudu ulos.

Kirjautumistietojen määrittäminen

Kohdassa Osoitelistan hallinta määritettyä käyttäjänimeä ja -salasanaa voidaan käyttää kirjautumistie-
toina SMTP-todennuksessa, kansiotodennuksessa ja LDAP-todennuksessa.

Jos et halua käyttää kohdassa Osoitelistan hallinta määritettyä käyttäjänimeä ja salasanaa SMTP-to-
dennuksessa, kansiotodennuksessa tai LDAP-todennuksessa, katso lisätietoja Connecting the Machine/
System Settings -oppaasta.

• Jos Tod.tiedot kirjautuessa -toimintoa käytetään SMTP-todennuksessa, kansiotodennuksessa tai
LDAP-todennuksessa, on etukäteen määritettävä jokin muu käyttäjänimi kuin "other", "admin",
"supervisor" tai "HIDE***". "***" voi olla mikä tahansa merkki.

1. Kirjaudu sisään käyttäjien ylläpitäjänä käyttöpaneelilta.

2. Paina [Osoitekirjan hallinta].

3. Valitse käyttäjä.

4. Paina [Todennus].
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5. Valitse [Tod.tiedot kirjautuessa] kohdassa SMTP-todennus.

Valitse kansiotodennusta varten [Tod.tiedot kirjautuessa] kohdassa Kansiotodennus.

Valitse LDAP-todennusta varten [Tod.tiedot kirjautuessa] kohdassa LDAP-todennus.

Jos toimintoa, jonka haluat valita, ei ole näkyvissä, paina [ Seur.].

6. Paina [OK].

7. Paina [Poistu].

8. Kirjaudu ulos.

Perustodennus
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Windows-todennus
Valitse tämä todennustapa, kun Windows-toimialueen ohjauskonetta käytetään niiden käyttäjien toden-
nukseen, joilla on tili hakemistopalvelimella. Käyttäjiä ei voi todentaa, jos heillä ei ole tiliä hakemistopal-
velimella. Windows-todennusta käytettäessä voit määrittää käyttöoikeusrajoituksia hakemistopalvelimel-
le rekisteröidyille ryhmille. Hakemistopalvelimelle tallennettu osoitekirja voidaan myös tallentaa laitteel-
le. Tällöin käyttäjätodennus on mahdollista ilman, että ensin tallennetaan yksittäiset asetukset laitteen
osoitekirjaan.

Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, voit käyttää ryhmäsi käytössä olevia toimintoja. Jos sinua ei ole
rekisteröity ryhmään, voit käyttää kohdassa *Oletusryhmä sallittuja toimintoja. Vain tietyille käyttäjille
sallitut toiminnot määritetään etukäteen osoitekirjan asetuksissa.

Kun käyttäjätiedot halutaan tallentaa automaattisesti Windows-todennusta käytettäessä, laitteen ja toi-
mialueen ohjauskoneen välinen tiedonsiirto kannattaa salata SSL-salauksella. Toimialueen ohjausko-
neelle on luotava tätä varten palvelinvarmenne. Lisätietoja palvelinvarmenteen luomisesta, katso s. 43
"Palvelinvarmenteen luominen".

• Jos käytät Windows-todennusta, hakemistopalvelimelle tallennetut käyttäjätiedot tallennetaan au-
tomaattisesti laitteen osoitekirjaan. Vaikka laitteen osoitekirjaan tallennettua tietoja muokattaisiin
laitteella, ne korvataan hakemistopalvelimen tiedoilla, kun todennus suoritetaan.

• Käyttäjien todennusta käytetään muiden toimialueiden käyttäjille, mutta he eivät voi hakea tietoja,
kuten käyttäjänimiä.

• Jos Kerberos-todennus ja SSL-salaus on asetettu samanaikaisesti, sähköpostiosoitteiden haku ei on-
nistu.

• Jos olet luonut uuden käyttäjän toimialueen ohjaimessa ja valinnut "Käyttäjän on muutettava sala-
sana seuraavalla kirjautumiskerralla" , kirjaudu ensin tietokoneelle ja vaihda salasana.

• Jos todennuspalvelin tukee vain NTLM-todennusta ja laitteella on valittu Kerberos-todennus, toden-
nustavaksi vaihdetaan automaattisesti NTLM-todennus.

• Jos Windows-palvelimen vierastili on käytössä, myös käyttäjät, joita ei ole rekisteröity toimialueen
ohjauskoneelle, voidaan todentaa. Kun vierastili on käytössä, käyttäjät rekisteröidään osoitelistaan
ja he voivat käyttää *Oletusryhmälle sallittuja toimintoja.

Windowsissa voidaan käyttää NTLM- tai Kerberos-todennusta. Käyttövaatimukset on lueteltu alla:

NTLM-todennuksen käyttövaatimukset

Jotta NTLM-todennusta voidaan käyttää, seuraavien vaatimusten on täytyttävä:

• Laite tukee NTLMv1- ja NTLMv2-todennusta.

• Aseta toimialueen ohjain toimialueelle, jota haluat käyttää.

• Seuraavat käyttöjärjestelmät tukevat toimintoa. Kun käytössä on Active Directory, hae käyttä-
jätiedot LDAP:lla. Jos LDAP on käytössä, suosittelemme SSL-salauksen käyttämistä laitteen ja
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LDAP-palvelimen välisessä yhteydessä. SSL-salaus on käytettävissä vain, jos LDAP-palvelin
tukee TLSv1:ä tai SSLv3:a.

• Windows Server 2003/2003 R2

• Windows Server 2008/2008 R2

• Windows Server 2012/2012 R2

Kerberos-todennuksen käyttövaatimukset

Jotta Kerberos-todennus voidaan määrittää, seuraavien vaatimusten on täytyttävä:

• Aseta toimialueen ohjain toimialueelle, jota haluat käyttää.

• Käyttöjärjestelmän on tuettava KDC:tä (Key Distribution Center). Kun käytössä on Active Di-
rectory, hae käyttäjätiedot LDAP:lla. Jos LDAP on käytössä, suosittelemme SSL-salauksen käyt-
tämistä laitteen ja LDAP-palvelimen välisessä yhteydessä. SSL-salaus on käytettävissä vain, jos
LDAP-palvelin tukee TLSv1:ä tai SSLv3:a. Yhteensopivat käyttöjärjestelmät on lueteltu alla:

• Windows Server 2003/2003 R2

• Windows Server 2008/2008 R2

• Windows Server 2012/2012 R2

Kerberos-todennusta voidaan käyttää Windows Server 2008 -ympäristössä, jos on asennettu
Service Pack 2 tai uudempi.

• Laitteen ja KDC-palvelimen välinen tietoliikenne on salattu, jos Kerberos-todennus on käytös-
sä. Lisätietoja salatun yhteyden määrittämisestä, katso s. 143 "Kerberos-todennuksen salau-
sasetukset".

• Lisätietoja käyttäjätunnuksissa ja salasanoissa käytettävistä merkeistä, katso s. 17 "Käyttäjätunnuk-
sissa ja salasanoissa käytettävät merkit".

• Kun seuraavan kerran käytät laitetta, voit käyttää kaikkia ryhmällesi ja sinulle sallittuja toimintoja.

• Useisiin ryhmiin rekisteröityneet käyttäjät voivat käyttää kaikkia kyseisten ryhmien käytössä olevia
toimintoja.

• Windows-todennuksessa ei tarvitse luoda palvelinvarmennetta, ellet halua, että käyttäjänimien kal-
taiset käyttäjätiedot tallentuvat automaattisesti SSL:n avulla.

Windows-todennuksen määrittäminen

Varmista ennen määrityksen aloittamista, että pääkäyttäjän todennuksen asetukset ovat oikein kohdassa
"Pääkäyttäjän todennuksen hallinta".

1. Kirjaudu sisään laitteen pääkäyttäjänä käyttöpaneelilta.

2. Paina [Järjestelmäasetukset].

3. Paina [Pääkäytt. työkalut].

Windows-todennus
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4. Paina [ Seuraava].

5. Paina [Käyttäjän todennuksen hallinta].

6. Valitse [Windows-tod.].

Jos et halua ottaa käyttöön pääkäyttäjän todennuksen hallintaa, valitse [Pois].

7. Jos haluat käyttää Kerberos-todennusta, paina [Päällä].

Jos haluat käyttää NTLM-todennusta, paina [Pois] ja siirry kohtaan 9.

8. Valitse Kerberos-todennuksen realm ja siirry kohtaan 10.

Realm on rekisteröitävä ennen Kerberos-todennuksen käyttöönottoa. Realm-nimessä voi olla vain
isoja kirjaimia. Lisätietoja realmin tallentamisesta, katso Connecting the Machine/System Settings.

Voit tallentaa enintään 5 realmia.

2. Käyttäjätodennuksen asetukset
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9. Paina [Muuta] kohdassa Domain-nimi, kirjoita todennettavan toimialueen ohjauskoneen
nimi ja paina [OK].

10. Paina [ Seuraava].

11. Valitse taso kohdassa Tulostustyön todennus.

Lisätietoja tulostustyön todennustasoista, katso s. 49 "Tulostustyön todennus".

Jos valitset [Kaikki] tai [Yksinkert (kaikki)], siirry vaiheeseen 15.

Jos valitset [Yksinkert (rajoitus)], siirry vaiheeseen 12.

12. Paina [Muuta].

13. Määritä alue, jolla Tulostustyön todennus -asetus on [Yksinkert (rajoitus)].

Voit määrittää IPv4-osoitealueen, jolla tätä asetusta käytetään. Lisäksi voit määrittää, käytetäänkö
asetusta USB-liitännässä.

Windows-todennus
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14. Paina [Poistu].

15. Paina [Päällä] kohdassa Käytä suojattua yhteyttä (SSL).

Jos et käytä SSL-salausta todennukseen, napsauta [Pois].

Jos et ole tallentanut yleistä ryhmää, siirry vaiheeseen 22.

Jos olet tallentanut yleisen ryhmän, siirry vaiheeseen 16.

Jos yleiset ryhmät on rekisteröity Windows-palvelimelle, voit rajoittaa niiden käytettävissä olevia
toimintoja.

Yleiset ryhmät on luotava Windows-palvelimelle etukäteen ja todennettavat käyttäjät rekisteröitävä
niihin. Tallenna yleisten ryhmien käytettävissä olevat toiminnot myös laitteelle. Luo yleiset ryhmät
laitteelle syöttämällä Windows-palvelimen yleisten ryhmien nimet. (Muista, että ryhmänimissä isot
ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.) Määritä sitten ryhmien käytössä olevat laitteen toiminnot.

Jos yleisiä ryhmiä ei ole määritetty, kohdassa [*Oletusryhmä] määritetyt toiminnot ovat käytettävis-
sä. Jos yleisiä ryhmiä on määritetty, niihin kuulumattomat käyttäjät voivat käyttää kohdassa [*Ole-
tusryhmä] määritettyjä toimintoja. Oletusarvoisesti kaikki toiminnot ovat *Oletusryhmän käytettävis-
sä. Määritä toimintojen käyttöoikeudet käyttäjien tarpeiden mukaan.

16. Paina [ Seuraava].

17. Kohdassa Ryhmä paina ensin [Tallenna/Muuta] ja sitten [* Ei tallennettu].

18. Valitse [Muuta] kohdassa Ryhmän nimi ja kirjoita ryhmän nimi.

19. Paina [OK].

20. Valitse sallittavat toiminnot kohdassa "Käyt. olevat toiminnot".
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Windows-todennusta käytetään sallittuihin toimintoihin.

Käyttäjät voivat käyttää vain sallittuja toimintoja.

Lisätietoja käyttäjien tai ryhmien käytettävissä olevien toimintojen määrittämisestä, katso s. 64
"Käytettävissä olevien toimintojen rajoittaminen".

21. Paina [OK].

22. Paina [OK].

23. Paina [Sisään/uloskirjautuminen].

Näyttöön tulee vahvistusviesti. Jos valitset [Kyllä], kirjaudut automaattisesti ulos.

Internet Information Services (IIS)- ja Certificate Services -osien asentaminen

Valitse tämä, jos haluat laitteen hakevan automaattisesti Active Directoryyn tallennetut käyttäjätiedot.

Suosittelemme, että asennat Windowsiin Internet Information Services (IIS) -osan ja Certificate Services -
osan.

Asenna kyseiset osat ja luo sitten palvelinvarmenne.

Jos osia ei ole asennettu, asenna ne seuraavasti:

Asennus Windows Server 2008 R2 -käyttöjärjestelmässä

1. Valitse [Käynnistä]-valikosta [Valvontatyökalut] ja napsauta [Palvelimen hallinta].

2. Valitse vasemmassa sarakkeessa [Roolit] ja napsauta [Toiminto]-valikossa [Lisää rooli].

3. Napsauta [Seuraava >].

4. Merkitse valintaruudut "Web Server (IIS)" ja "Active Directory -varmennepalvelut" ja
napsauta [Seuraava >].

Jos näyttöön tulee vahvistusviesti, napsauta [Lisää toimintoja].

5. Lue sisältö ja napsauta [Seuraava >].

6. Tarkista, että valintaruutu [Varmenteen myöntäjä] on valittu, ja napsauta [Seuraava >].

7. Valitse [Yritys] ja napsauta [Seuraava >].

8. Valitse [Varmenteiden päämyöntäjä] ja napsauta [Seuraava >].

9. Valitse [Luo uusi yksityinen avain] ja napsauta [Seuraava >].

10. Valitse salauspalvelu, avaimen pituus ja hajautusalgoritmi uuden yksityisavaimen luomi-
seen ja napsauta [Seuraava >].

11. Syötä varmenteen myöntäjän nimi kohdassa "Yleinen nimi tälle varmenteen myöntäjäl-
le:" ja napsauta [Seuraava >].

12. Valitse voimassaoloaika ja napsauta [Seuraava >].
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13. Määritä asetukset "Varmenteen tietokannan sijainti:" ja "Varmenteen tietokantalokin si-
jainti:" oletusarvoisiksi ja napsauta [Seuraava >].

14. Lue huomautukset ja napsauta [Seuraava >].

15. Valitse haluamasi rooli ja napsauta [Seuraava >].

16. Napsauta [Asenna].

17. Kun asennus on valmis, napsauta [Sulje].

18. Sulje [Palvelimen hallinta].

Asennus Windows Server 2012 -käyttöjärjestelmässä

1. Napsauta aloitusnäytöllä [Palvelimen hallinta].

2. Valitse [Hallitse]-valikosta [Lisää rooleja ja toimintoja].

3. Napsauta [Seuraava >].

4. Valitse [Roolipohjainen tai toimintopohjainen asennus] ja napsauta [Seuraava>].

5. Valitse palvelin ja napsauta [Seuraava>].

6. Merkitse valintaruudut "Active Directory -varmennepalvelut" ja "Web Server (IIS)" ja
napsauta [Seuraava >].

Jos näyttöön tulee vahvistusviesti, napsauta [Lisää toimintoja].

7. Valitse toiminnot, jotka haluat asentaa, ja napsauta [Seuraava >].

8. Lue sisältö ja napsauta [Seuraava >].

9. Varmista, että [Active Directory -varmennepalveluiden] alueella [Roolipalvelut] on mer-
kittynä kohta [Varmenteen myöntäjä], ja napsauta [Seuraava>].

10. Lue sisältö ja napsauta [Seuraava >].

11. Valitse kohdasta [Web Server (IIS)] roolipalvelut, jotka haluat asentaa, ja napsauta [Seu-
raava>].

12. Napsauta [Asenna].

13. Kun asennus on valmis, napsauta palvelimen hallinnan ilmoituskuvaketta  ja valitse
[Määritä Active Directory -varmennepalvelut kohdepalvelimessa].

14. Napsauta [Seuraava >].

15. Valitse [Roolipalvelut]-alueelta [Varmenteen myöntäjä] ja napsauta [Seuraava>].

16. Valitse [Yrityksen varmenteen myöntäjä] ja napsauta [Seuraava >].

17. Valitse [Varmenteiden päämyöntäjä] ja napsauta [Seuraava >].

18. Valitse [Luo uusi yksityinen avain] ja napsauta [Seuraava >].

19. Valitse salauspalvelu, avaimen pituus ja hajautusalgoritmi uuden yksityisavaimen luomi-
seen ja napsauta [Seuraava >].
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20. Syötä varmenteen myöntäjän nimi kohdassa "Yleinen nimi tälle varmenteen myöntäjäl-
le:" ja napsauta [Seuraava >].

21. Valitse voimassaoloaika ja napsauta [Seuraava >].

22. Määritä asetukset "Varmenteen tietokannan sijainti:" ja "Varmenteen tietokantalokin si-
jainti:" oletusarvoisiksi ja napsauta [Seuraava >].

23. Napsauta [Määritä].

24. Jos näyttöön tulee viesti "Määritys onnistui", napsauta [Sulje].

Palvelinvarmenteen luominen

Kun olet asentanut Windowsin IIS-palvelut ja varmennepalvelut, luo palvelinvarmenne seuraavasti:

Esimerkin käyttöjärjestelmä on Windows Server 2008 R2.

1. Valitse [Käynnistä]-valikossa [Valvontatyökalut] ja napsauta [IIS (Internet Information
Services) -palvelujen hallinta].

Valitse Windows Server 2012 -käyttöjärjestelmän Käynnistä-valikossa [Internet Information Servi-
ces (IIS) -palveluiden hallinta].

Kun näytölle tulee vahvistusviesti, napsauta [Kyllä].

2. Napsauta vasemmassa sarakkeessa palvelimen nimeä ja kaksoisnapsauta [Palvelinvar-
menteet].

3. Napsauta oikeassa sarakkeessa [Luo varmennepyyntö...].

4. Anna kaikki tarvittavat tiedot ja napsauta [Seuraava].

5. Valitse palveluntarjoaja kohdassa "Salauspalvelu:" ja napsauta [Seuraava].

6. Napsauta [...] ja määritä varmennepyynnön tiedostonimi.

7. Määritä tiedoston tallennuspaikka ja napsauta [Avaa].

8. Sulje [IIS (Internet Information Services ) -palveluiden hallinta] napsauttamalla [Valmis].

Windows-todennus

43



LDAP-todennus
Määritä tämä todennustapa, kun LDAP-palvelimelle tallennetut käyttäjätilit todennetaan LDAP-palveli-
mella. Käyttäjiä ei voi todentaa, jos heillä ei ole tiliä LDAP-palvelimella. LDAP-palvelimelle tallennettu
osoitekirja voidaan rekisteröidä laitteelle, jolloin käyttäjät voidaan todentaa ilman, että käyttäjien ase-
tukset rekisteröidään ensin laitteen omaan osoitekirjaan. Kun käytetään LDAP-todennusta, suosittelemme
käyttämään laitteen ja LDAP-palvelimen välisessä yhteydessä SSL-salausta, jotta salasanatietoja ei lähe-
tetä verkossa suojaamattomina. Voit määrittää LDAP-palvelimella otetaanko SSL-salaus käyttöön. Sa-
lauksen käyttämiseksi LDAP-palvelimelle on luotava palvelinvarmenne. Lisätietoja palvelinvarmenteen
luomisesta, katso s. 43 "Palvelinvarmenteen luominen". SSL-asetukset voidaan määrittää LDAP-palvelua-
setuksissa.

Web Image Monitoria käyttämällä voit ottaa käyttöön toiminnon, joka tarkistaaa, että SSL-palvelin on
luotettava. Lisätietoja LDAP-todennuksen määrittämisestä Web Image Monitorilla, katso Web Image
Monitorin ohje.

Kun valitset selkotekstitodennuksen, otetaan käyttöön yksinkertaistettu LDAP-todennus. Yksinkertaisessa
todennuksessa voidaan käyttää käyttäjämääritettä (kuten cn tai uid) DN:n sijasta.

Jos Kerberos halutaan ottaa käyttöön LDAP-todennuksessa, realm on tallennettava etukäteen. Realm on
määritettävä isoilla kirjaimilla. Lisätietoja realmin tallentamisesta, katso Connecting the Machine/System
Settings.

• Jos käytetään LDAP-todennusta, LDAP-palvelimelle tallennetut käyttäjätiedot tallennetaan auto-
maattisesti laitteen osoitekirjaan. Vaikka laitteen osoitekirjaan tallennettuja tietoja muokataan lait-
teella, ne korvataan LDAP-palvelimen tiedoilla, kun todennus suoritetaan.

• LDAP-todennuksessa et voi määrittää hakemistopalvelimelle tallennettujen ryhmien käyttöoikeuksia.

• Älä käytä kaksibittisiä japanilaisia, perinteisiä kiinalaisia, yksinkertaistettuja kiinalaisia tai Hangul-
merkkejä, kun näppäilet sisäänkirjautumisnimeä tai salasanaa. Jos käytät kaksibittisiä merkkejä, to-
dennusta ei voida tehdä Web Image Monitor -ohjelmalla.

• Käyttäjätietojen haku ei onnistu, jos Active Directorya käytetään LDAP-todennuksessa, kun Kerbe-
ros-todennus ja SSL ovat samanaikaisesti käytössä.

• Jos LDAP-todennuksessa LDAP-palvelimen anonyymiä todennusta ei ole estetty, käyttäjät, joilla ei
ole LDAP-palvelimella tiliä, voivat silti päästä palvelimelle.

• Jos LDAP-palvelin on konfiguroitu käyttämällä Windows Active Directorya, anonyymi todennus
saattaa olla käytettävissä. Suosittelemme käyttämään Windows-todennusta, jos mahdollista.

LDAP-todennuksen vaatimukset

LDAP-todennuksen käyttämiseksi seuraavien vaatimusten on täytyttävä:

• Määritä verkko siten, että laite voi havaita LDAP-palvelimen.

• Kun käytetään SSL-protokollaa, LDAP-palvelimella voi olla käytössä TLSv1 tai SSLv3.

• Rekisteröi LDAP-palvelin laitteelle.

2. Käyttäjätodennuksen asetukset
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• Määritä seuraavat kohdat rekisteröidäksesi LDAP-palvelimen:

• Palvelimen nimi

• Hakuperuste

• Portin numero

• SSL-tiedonsiirto

• Todennus

Valitse Kerberos-, DIGEST- tai selkotekstitodennus.

• Käyttäjänimi

Käyttäjänimeä ei tarvitse syöttää, jos LDAP-palvelin tukee anonyymiä todennusta.

• Salasana

Salasanaa ei tarvitse syöttää, jos LDAP-palvelin tukee anonyymiä todennusta.

Lisätietoja LDAP-palvelimen rekisteröinnistä, katso Connecting the Machine/System Settings.

• Lisätietoja käyttäjätunnuksissa ja salasanoissa käytettävistä merkeistä, katso s. 17 "Käyttäjätunnuk-
sissa ja salasanoissa käytettävät merkit".

• Todennus epäonnistuu yksinkertaisessa LDAP-todennustilassa, jos salasana jätetään tyhjäksi. Jos
haluat käyttää tyhjää salasanaa, ota yhteys huoltoon.

• Kun tallentamaton käyttäjä käyttää ensimmäistä kertaa laitetta LDAP-todennuksen määrittämisen
jälkeen, hänet tallennetaan laitteelle ja hän voi käyttää kohdassa Käyt. olevat toiminnot näkyviä
toimintoja LDAP-todennuksen ollessa käytössä. Jokaisen käyttäjän käytettävissä olevia toimintoja
voidaan rajoittaa tallentamalla kukin käyttäjä ja vastaava "Käyt. olevat toiminnot" -asetus osoitelis-
taan tai määrittämällä "Käyt. olevat toiminnot" -asetus jokaiselle tallennetulle käyttäjälle. "Käyt. ole-
vat toiminnot" -asetus otetaan käyttöön, kun käyttäjä käyttää seuraavan kerran laitetta.

• Laitteen ja KDC-palvelimen välinen tietoliikenne on salattu, jos Kerberos-todennus on käytössä. Li-
sätietoja salatun yhteyden määrittämisestä, katso s. 143 "Kerberos-todennuksen salausasetukset".

Varmista ennen määrityksen aloittamista, että pääkäyttäjän todennuksen asetukset ovat oikein kohdassa
"Pääkäyttäjän todennuksen hallinta".

1. Kirjaudu sisään laitteen pääkäyttäjänä käyttöpaneelilta.

2. Paina [Järjestelmäasetukset].

3. Paina [Pääkäytt. työkalut].

4. Paina [ Seuraava].

LDAP-todennus
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5. Paina [Käyttäjän todennuksen hallinta].

6. Paina [LDAP-todennus].

Jos et halua ottaa käyttöön pääkäyttäjän todennuksen hallintaa, valitse [Pois].

7. Valitse LDAP-palvelin, jota käytetään LDAP-todennukseen.

8. Valitse taso kohdassa Tulostustyön todennus.

Lisätietoja tulostustyön todennustasoista, katso s. 49 "Tulostustyön todennus".

Jos valitset [Kaikki] tai [Yksinkert (kaikki)], siirry vaiheeseen 12.

Jos valitset [Yksinkert (rajoitus)], siirry vaiheeseen 9.

9. Paina [Muuta] kohdassa Rajoitusalue.

10. Määritä alue, jolla Tulostustyön todennus -asetus on [Yksinkert (rajoitus)].

2. Käyttäjätodennuksen asetukset
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Voit määrittää IPv4-osoitealueen, jolla tätä asetusta käytetään. Lisäksi voit määrittää, käytetäänkö
asetusta USB-liitännässä.

11. Paina [Poistu].

12. Paina [ Seuraava].

13. Valitse sallittavat toiminnot kohdassa "Käyt. olevat toiminnot".

LDAP-todennusta käytetään valittuihin toimintoihin.

Käyttäjät voivat käyttää vain sallittuja toimintoja.

Lisätietoja käyttäjien tai ryhmien käytettävissä olevien toimintojen määrittämisestä, katso s. 64
"Käytettävissä olevien toimintojen rajoittaminen".

14. Paina [Muuta] kohdassa Sis.kirj.nimen määrite.

15. Syötä sisäänkirjautumisnimen määrite ja paina [OK].

Käytä sisäänkirjautumisnimen määritettä hakuehtona, kun haet tietoja todennetusta käyttäjästä. Voit
luoda käyttäjänimeen perustuvan hakusuodattimen, valita käyttäjän ja noutaa käyttäjän tiedot
LDAP-palvelimelta, jolloin ne siirretään laitteen osoitekirjaan.

Voit määrittää useampia sisäänkirjautumismääritteitä erottamalla ne pilkulla (,). Haku palauttaa
osumat jompaan kumpaan tai kumpaankin määritteeseen.

Jos sijoitat yhtäläisyysmerkin (=) kahden sisäänkirjautumismääritteen väliin (esim: cn=abcde,
uid=xyz), hakutulokseksi saadaan ainoastaan ne, jotka vastaavat määritteitä. Haku toimii myös sel-
kotekstitodennuksessa.

Sisäänkirjautumismääritteitä ei tarvitse tallentaa, kun todennus tehdään luokitellulla nimellä.

Käyttäjänimen valintamenetelmä riippuu palvelinympäristöstä. Tarkista palvelinympäristö ja syötä
käyttäjänimi sen mukaan.

16. Paina [Muuta] kohdassa Uniikki määrite.

17. Syötä yksilöllinen määrite ja paina [OK].

Määritä laitteen yksilöllinen määrite siten, että LDAP-palvelimen käyttäjätiedot vastaavat laitteen
käyttäjätietoja. Jos siis LDAP-palvelimelle rekisteröityneen käyttäjän yksilöllinen määrite vastaa lait-
teelle rekisteröityneen käyttäjän määritettä, heitä pidetään samana käyttäjänä.

LDAP-todennus
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Määreenä voidaan käyttää esimerkiksi tietoja "sarjanumero" tai "uid". Voidaan myös käyttää tieto-
ja "cn" tai "työntekijänro", kunhan ne ovat yksilöllisiä. Jos et määritä yksilöllistä määritettä, laitteelle
luodaan tili, jolla on samat käyttäjätiedot mutta eri sisäänkirjautumisnimi.

18. Paina [OK].

19. Paina [Sisään/uloskirjautuminen].

Näyttöön tulee vahvistusviesti. Jos valitset [Kyllä], kirjaudut automaattisesti ulos.

2. Käyttäjätodennuksen asetukset
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Tulostustyön todennus
Tulostustyön todennus on toiminto, jossa tulostustöihin käytetään käyttäjätodennusta.

HDI- ja PostScript 3- tulostinohjaimet sekäWeb Printing Tooltukevat ainoastaan käyttäjän todennusta.

Tulostustöiden todennustasot

Kaikki on ylin tietoturvataso, Yksinkertainen (rajoitus) toiseksi ylin ja Yksinkertainen (kaikki) alin.

• Kaikki

Kaikki tulostustyöt ja etäasetukset todennetaan.

Laite todentaa kaikki tulostustyöt ja etäasetukset ja peruuttaa työt ja asetukset, joiden todennus ei
onnistu.

Jos tulostusympäristösi ei tue todennusta, valitse [Yksinkert (kaikki)] tai [Yksinkert (rajoitus)].

• Yksinkertainen (rajoitus)

Rajoita [Yksinkert (kaikki)] -määritystä valitsemalla tämä.

Määritetty alue voidaan tulostaa todennuksesta riippumatta. Todennusta käytetään tämän alueen
ulkopuolisiin osoitteisiin.

Voit määrittää, käytetäänkö [Yksinkert (kaikki)] -asetusta USB-yhteydelle ja käyttäjän IPv4-osoit-
teelle. Sovellettava alue IPv6-osoitteille voidaan määrittää Web Image Monitorilla.

• Yksinkertainen (kaikki)

Valitse tämä, jos haluat tulostaa tulostinohjaimella tai laitteella, jota laite ei tunnista, tai jos tulostus-
töitä ei tarvitse todentaa.

Tulostustyöt ja asetukset, joissa ei ole todennustietoja, suoritetaan ilman todennusta.

Laite todentaa tulostustyöt ja etäasetukset, joissa on todennustiedot, ja peruuttaa työt ja asetukset,
joiden todennus epäonnistuu.

Luvattomat käyttäjät voivat käyttää laitetta, koska tulostus on sallittu ilman käyttäjän todennusta.

Tulostustöiden tyypit

Tulostustyö voi epäonnistua, jos tulostustyön todennustaso ja tulostustyön tyyppi eivät sovi yhteen. Mää-
ritä asianmukainen yhdistelmä toimintaympäristön mukaan.

Kun käyttäjän todennus ei ole käytössä, kaikkia työtyyppejä voidaan tulostaa.

Tulostustyön tyypit: Tulostustyö määritellään kun:

1. [Käyttäjän todennus] -valintaruutu on valittuna RP-GL/2-tulostinohjaimessa.

2. [Käyttäjän todennus] -valintaruutu ei ole valittuna RP-GL/2-tulostinohjaimessa.

Tulostustyön todennus
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3. Kun käyttäjäkoodi annetaan käyttämällä PostScript 3-tulostinohjainta, PS3-yleisohjainta, Web
Printing Tool -työkalua tai HDI-tulostinohjainta.

4. Kun käyttäjäkoodia ei ole annettu käyttämällä PostScript 3-tulostinohjainta, PS3-yleisohjain-
ta,Web Printing Tool -työkalua tai HDI-tulostinohjainta.

5. Tulostustyö tai PDF-tiedosto lähetetään isäntätietokoneelta, jossa ei ole tulostinohjainta, ja tu-
lostetaan LPR:llä.

6. PDF-tiedosto tulostetaan ftp:n välityksellä. Henkilökohtaiseen todennukseen käytetään ftp:n
kautta tapahtuvan kirjautumisen käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnusta ja salasanaa
ei kuitenkaan ole salattu.

Tulostustöiden todennustasot ja tulostustöiden tyypit

Tulostustöiden todentaminen Yksinkertainen (kaikki) Kaikki

Tulostustyön tyyppi 1 C*1 C*1

Tulostustyön tyyppi 2 X X

Tulostustyön tyyppi 3 A B

Tulostustyön tyyppi 4 A X

Tulostustyön tyyppi 5 A X

Tulostustyön tyyppi 6 B B

*1 Tulostus käyttäjäkooditodennuksella luokitellaan B-luokkaan.

A: Voidaan tulostaa riippumatta käyttäjän todennuksesta.

B: Voidaan tulostaa, jos käyttäjän todennus onnistuu. Jos käyttäjän todennus epäonnistuu, tulostus-
työ nollataan.

C: Tulostus on mahdollista, jos käyttäjän todennus onnistuu ja tulostinohjaimen ja laitteen Ohjaimen
salausavain sopivat yhteen.

X: Ei voida tulostaa riippumatta käyttäjän todennuksesta, ja tulostustyö nollataan.

• Lisätietoja asetuksesta "Ohjaimen salausavain: vahvuus", katso s. 217 "Laajennettujen turvatoimin-
tojen määrittäminen".

"authfree"-komento

Jos tulostustyön todennukselle valitaan [Yksinkert (rajoitus)], telnetin authfree-komennolla voidaan mää-
rittää poikkeuksia tulostustyön todennukseen.

2. Käyttäjätodennuksen asetukset
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Jos tarvitset käyttäjätunnuksen ja salasanan kirjautuaksesi telnetiin, pyydä ne pääkäyttäjältä. Lisätietoja
sisäänkirjautumisesta ja telnetin käyttämisestä, katso Connecting the Machine / System Settings.

Näytä asetukset

msh> authfree

Jos tulostustyön todennusta ei ole poistettu, todennuksen poikkeusasetusten hallintaa ei näytetä.

IPv4-osoiteasetukset

msh> authfree "ID" range "start-address" "end-address"

IPv6-osoiteasetukset

msh> authfree "ID" range6 "start-address" "end-address"

IPv6-osoitteen peitteen asetukset

msh> authfree "ID" mask6 "base-address" "masklen"

USB-asetukset

msh> authfree usb [on|off]

Voit jättää USB-tulostustyöt todennuksesta määrittämällä tähän "on". Oletusasetuksena on "off".

Todennuksen poikkeusten hallinnan nollaus

msh> authfree flush

• Sekä IPv4- että IPv6-ympäristössä voidaan tallentaa ja valita enintään viisi käytönvalvonnan aluet-
ta.

Tulostustyön todennus
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Käyttäjien automaattinen tallennus osoitekir-
jaan
Kun käyttäjä kirjautuu laitteelle Windows- tai LDAP-todennuksella, hänen henkilötietonsa tallennetaan
automaattisesti osoitekirjaan. Muut tiedot voidaan kopioida muilta osoitekirjaan tallennetuilta käyttäjiltä.

Osoitekirjaan automaattisesti tallennettavat tiedot

• Käyttäjänimi

• Salasana

• Kohdenumero

• Nimi*1

• Näppäinnäyttö*1

• Sähköpostiosoite*2

• Suojaa tiedosto(t)

Käyttäjien/ryhmien käyttöoik.*3

*1 Jos tietoa ei ole saatavissa, tähän kenttään tallennetaan käyttäjätunnus.

*2 Jos tietoa ei ole saatavissa, automaattinen tallennus epäonnistuu.

*3 Kun kohdassa [Osoitekirjan aiempien tietojen käyttö] on valittu [Käytä tietoja], tämä on etusijalla.

• Automaattisen tallennuksen yhteydessä vanhat käyttäjätilit voidaan poistaa automaattisesti, jos
osoitekirjaan tallennettavien tietojen suurin sallittu määrä on saavutettu. Lisätietoja, katso s. 216
"Osoitekirjan hallinta".

Osoitekirjan aiempien tietojen käyttö

Tietoja, joita ei tallenneta osoitekirjaan automaattisesti, voidaan kopioida jo tallennetuilta käyttäjiltä ja
tallentaa uudelle käyttäjälle.

1. Kirjaudu sisään käyttäjien ylläpitäjänä käyttöpaneelilta.

2. Paina [Järjestelmäasetukset].

3. Paina [Pääkäytt. työkalut].

2. Käyttäjätodennuksen asetukset
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4. Paina [Osoitekirjan aiempien tietojen käyttö]

5. Paina [Käytä tietoja].

6. Kirjoita numeronäppäimillä sen osoitekirjan rekisteröintinumero jolle määritettyä asetus-
ta käytetään ja paina [ ].

7. Paina [OK].

8. Paina [Sisään/uloskirjautuminen].

Näyttöön tulee vahvistusviesti. Jos valitset [Kyllä], kirjaudut automaattisesti ulos.

Käyttäjien automaattinen tallennus osoitekirjaan
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Käyttäjän lukitus
Jos väärä salasana syötetään useita kertoja, lukitustoiminto estää seuraavat sisäänkirjautumisyritykset
samalla käyttäjänimellä. Vaikka lukittu käyttäjä antaisi oikean salasanan myöhemmin, todennus ei onnis-
tu eikä laitetta voi käyttää ennen kuin lukitusaika on kulunut tai pääkäyttäjä tai järjestelmänvalvoja avaa
lukituksen.

Jos käyttäjätodennuksessa halutaan käyttää lukitustoimintoa, todennustavaksi on valittava perustoden-
nus. Muita todennustapoja käytettäessä lukitus suojaa vain järjestelmänvalvojan ja pääkäyttäjän tilejä,
ei tavallisia käyttäjätilejä.

Lukitusasetukset

Lukitustoiminnon asetukset voidaan määrittää Web Image Monitorilla.

Kohta Kuvaus Asetusarvot Oletusasetus

Lukitus Valitse, otetaanko lu-
kitustoiminto käyttöön.

• Käytössä

• Ei käytössä

Ei käytössä

Yritysten määrä ennen
lukitusta

Määritä sallittujen to-
dennusyritysten
määrä ennen lukitse-
mista.

1–10 5

Lukituksen vapautusa-
jastin

Määritä, peruutetaan-
ko lukitus tietyn ajan
kuluttua.

• Käytössä

• Ei käytössä

Ei käytössä

Pääsy estetään Määritä kuinka
monen minuutin jäl-
keen lukitus perutaan.

1–9999 min 60 min

Lukituksen vapautusoikeudet

Seuraavilla pääkäyttäjillä on lukituksen vapautusoikeudet:

Lukittu käyttäjä Lukituksen avaava pääkäyttäjä

Tavallinen käyttäjä Käyttäjien ylläpitäjä

Käyttäjien ylläpitäjä, verkon pääkäyttäjä,

tiedostojen pääkäyttäjä, laitteen pääkäyttäjä
Järjestelmänvalvoja

Järjestelmänvalvoja Laitteen pääkäyttäjä

2. Käyttäjätodennuksen asetukset
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Käyttäjän lukitustoiminnon määrittäminen

1. Kirjaudu sisään laitteen pääkäyttäjänä Web Image Monitorilla.

2. Valitse [Laitehallinta] ja [Kokoonpano].

3. Napsauta [Lukituskäytäntö] kohdassa Turvatoimet.

4. Aseta Lukitus tilaan [Käytössä].

5. Valitse alasvetovalikosta sallittujen sisäänkirjautumisyritysten määrä ennen lukitusta.

6. Jos haluat peruuttaa lukituksen kun määritetty aika on kulunut, aseta Lukituksen vapau-
tusajastin tilaan [Käytössä].

7. Syötä kohtaan Pääsy estetään minuutteina aika, jonka kuluttua lukitus poistetaan.

8. Napsauta [OK].

Lukituskäytäntö on asetettu.

9. Kirjaudu ulos.

Salasanalukituksen poistaminen

1. Kirjaudu sisään Web Image Monitoriin käyttäjien ylläpitäjänä.

2. Valitse [Laitehallinta] ja [Osoitekirja].

3. Valitse lukittu käyttäjätili.

4. Napsauta [Tarkka syöttö] ja sitten [Vaihda].

5. Aseta Lukitus tilaan [Ei käytössä] kohdassa Todennustiedot.

6. Napsauta [OK].

7. Kirjaudu ulos.

• Voit peruuttaa pääkäyttäjän ja järjestelmävalvojan lukitukset sammuttamalla laitteen päävirtakytki-
mestä ja käynnistämällä sen uudestaan tai peruuttamalla asetukset Web Image Monitorin [Ko-
koonpano]-valikon kohdassa [Tallenna/Muuta pääkäyttäjä].

Käyttäjän lukitus
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Automaattinen uloskirjaus
Sisäänkirjautumisen jälkeen laite kirjaa käyttäjän ulos automaattisesti, kun käyttöpaneelia ei ole käytetty
määrättyyn aikaan. Toiminnon nimi on automaattinen uloskirjaus. Määritä kuinka pitkään laite odottaa
ennen automaattista uloskirjausta.

1. Kirjaudu sisään laitteen pääkäyttäjänä käyttöpaneelilta.

2. Paina [Järjestelmäasetukset].

3. Paina [Ajastinasetukset].

4. Paina [Uloskirjausajastin].

5. Valitse [Päällä].

Jos et halua määrittää [Uloskirjausajastin]-asetusta, valitse [Pois].

6. Anna ajaksi 10–999 (sekuntia) numeronäppäimillä ja paina [ ].

Jos teet virheen, paina [Tyhjennä].

7. Paina [OK].

8. Paina [Sisään/uloskirjautuminen].

Näyttöön tulee vahvistusviesti. Jos valitset [Kyllä], kirjaudut automaattisesti ulos.

2. Käyttäjätodennuksen asetukset

56



• Web Image Monitorin automaattisen uloskirjauksen asetukset voidaan määrittää [Verkkosivu]-vali-
kossa. Lisätietoja, katso Web Image Monitorin ohje.

Automaattinen uloskirjaus
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Todennus ulkoisella laitteella
Jos haluat suorittaa todennuksen ulkoisella laitteella, katso laitteen käyttöohjetta.

Lisätietoja saat myyntiedustajalta.

2. Käyttäjätodennuksen asetukset
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3. Laitteen käytön rajoittaminen
Tässä luvussa kerrotaan, miten laitteen käyttöä voidaan rajoittaa käyttäjiltä.

Kohdeluettelon käytön rajoittaminen
Kohdeluettelon käyttö voidaan rajoittaa erikseen skanneritoiminnolle.

Rajoita kohteiden käyttöä

Skannattujen asiakirjojen lähettäminen muihin kuin osoitekirjaan tallennettuihin osoitteisiin voidaan
estää. Jos esto on käytössä, käyttäjät eivät voi syöttää asianosaisten sähköpostiosoitetta tai kohde-
kansioita itse.

Rajoita kohteiden lisäämistä

Käyttämällä [Tall.kohde]-toimintoa voit estää skannattujen asiakirjojen lähettämistä varten manuaa-
lisesti syötettyjen osoitteiden tallentamisen osoitekirjaan. Ja kun tämä asetus on valittuna, vain käyt-
täjien ylläpitäjä voi tallentaa uusia käyttäjiä osoitekirjaan ja muuttaa nykyisten käyttäjien salasano-
ja ja muita tietoja. Lisäksi, vaikka määrität näille toiminnoille [Päällä], kohteeksi rekisteröity käyttäjä
voi muuttaa sanasanaansa. Vain käyttäjien ylläpitäjä voi muuttaa muita asetuksia kuin salasanaa.

1. Kirjaudu sisään käyttäjien ylläpitäjänä käyttöpaneelilta.

2. Paina [Järjestelmäasetukset].

3. Paina [Pääkäytt. työkalut].

4. Paina [ Seuraava].

5. Paina [Laajennettu turva].

6. Paina [ Seuraava].
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7. Aseta "Rajoita kohteiden käyttöä"- tai "Rajoita kohteiden lisäämistä" -asetukseksi [Pääl-
lä].

Jos määrität "Rajoita kohteiden käyttöä" -asetukseksi [Päällä], "Rajoita kohteiden lisäämistä" -valin-
taa ei näytetä.

8. Paina [OK].

9. Paina [Sisään/uloskirjautuminen].

Näyttöön tulee vahvistusviesti. Jos valitset [Kyllä], kirjaudut automaattisesti ulos.

3. Laitteen käytön rajoittaminen
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Pääkäyttäjän asetusten muuttamisen estämi-
nen

Eri pääkäyttäjien muutettavissa olevien asetusten rajoittaminen

Laitteelle määritettävät asetukset vaihtelevat pääkäyttäjän tyypin mukaan, jotta eri toimintoja voidaan
jakaa pääkäyttäjien kesken.

Tälle laitteelle määritellään seuraavat pääkäyttäjät:

• Käyttäjien ylläpitäjä

• Laitteen pääkäyttäjä

• Verkon pääkäyttäjä

• Tiedostojen pääkäyttäjä

Lisätietoja asetuksista, jotka kukin pääkäyttäjä voi tehdä, katso s. 249 "Asetusten käyttöoikeudet".

Tallenna pääkäyttäjät ennen laitteen käyttämistä. Ohjeita pääkäyttäjien tallentamiseen, katso s. 16
"Pääkäyttäjien tallentaminen ja vaihtaminen".

Käyttäjien tekemien asetusmuutosten estäminen

Toiminnolla voidaan estää käyttäjiä muuttamasta pääkäyttäjän asetuksia.

Valitse "Käytettävät asetukset" kohdassa "Pääkäyttäjän todennuksen hallinta".

Lisätietoja kohteista, jotka voidaan valita kohdassa "Käytettävät asetukset", katso s. 13 "Pääkäyttäjän
todennuksen asetukset".

Pääkäyttäjän asetusten muuttamisen estäminen
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Valikon suojauksen määrittäminen
Valikon suojaus -toiminnolla voidaan rajoittaa käyttäjien käyttöoikeuksia Käyttäjän työkalut -valikossa
niin, että Järjestelmäasetukset eivät ole käytettävissä. Asetusta voidaan käyttää käyttäjän todennuksesta
riippumatta. Laitteen pääkäyttäjän todennus on otettava käyttöön ennen kuin Valikon suojaus -asetus
voidaan määrittää. Lisätietoja pääkäyttäjän todennuksen käyttöönotosta, katso s. 13 "Pääkäyttäjän to-
dennuksen asetukset". Luettelo asetuksista, joita käyttäjät voivat määrittää valikon suojaustason perus-
teella, katso s. 249 "Asetusten käyttöoikeudet".

Jos "Valikon suojaus" halutaan ottaa käyttöön, valitaan [Taso 1] tai [Taso 2]. [Taso 2] on rajoituksiltaan
tiukempi.

Jos "Valikon suojaus" halutaan poistaa käytöstä, sen tilaksi asetetaan [Pois].

Kopiointitoiminto

1. Kirjaudu sisään laitteen pääkäyttäjänä käyttöpaneelilta.

2. Paina [Kopiokone/Asiakirjapalvelin].

3. Paina [Pääkäytt. työkalut].

4. Paina [Valikon suojaus].

5. Valitse valikoiden suojaustaso ja paina [OK].

6. Kirjaudu ulos.

Tulostin

1. Kirjaudu sisään laitteen pääkäyttäjänä käyttöpaneelilta.

2. Paina [Tulostimen asetukset].

3. Paina [Tiedon hallinta].

4. Paina [Valikon suojaus].

5. Valitse valikoiden suojaustaso ja paina [OK].

6. Kirjaudu ulos.

Skanneritoiminto

1. Kirjaudu sisään laitteen pääkäyttäjänä käyttöpaneelilta.

2. Paina [Skannerin asetukset].

3. Paina [Alkuasetukset].

3. Laitteen käytön rajoittaminen
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4. Paina [Valikon suojaus].

5. Valitse valikoiden suojaustaso ja paina [OK].

6. Kirjaudu ulos.

Ohjelmien tallentamisen/muuttamisen estäminen käyttäjiltä

Käyttäjiä voidaan estää tallentamasta ohjelmia tai tekemästä niihin muutoksia ottamalla Valikon suojaus
käyttöön. Kun asetus on käytössä, ainoastaan laitteen pääkäyttäjä voi tallentaa tai muuttaa ohjelmia.

Lisätietoja, katso Convenient Functions.

Valikon suojauksen määrittäminen
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Käytettävissä olevien toimintojen rajoittaminen
Voit estää laitteen luvattoman käytön määrittämällä toimintojen käyttöoikeudet.

Määritä toiminnot, jotka on sallittu tallennetuille käyttäjille. Asetuksella voidaan rajoittaa käyttäjien käy-
tettävissä olevia toimintoja.

Rajoituksia voidaan asettaa kopiokoneen, asiakirjapalvelimen, skannerin ja tulostimen toimintojen sekä
lisäominaisuuksien käytölle.

1. Kirjaudu sisään käyttäjien ylläpitäjänä käyttöpaneelilta.

2. Paina [Osoitekirjan hallinta].

3. Valitse käyttäjä.

4. Paina [Todennus].

5. Paina kahdesti [ Seuraava].

3. Laitteen käytön rajoittaminen
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6. Valitse määritettävät toiminnot kohdassa Käyt. olevat toiminnot.

7. Paina [OK].

8. Kirjaudu ulos.

Käytettävissä olevien toimintojen rajoittaminen
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Ulkoisten muistipaikkojen käytön rajoittaminen
Määritä käyttöpaneelilla sallitaanko käyttäjille ulkoisten muistipaikkojen käyttö. Tällä asetuksella voit ra-
joittaa skannattujen tiedostojen tallennusta ulkoisille muistilaitteille. Tällä asetuksella voit myös rajoittaa
tiedostojen tulostusta ulkoisilta muistilaitteilta.

1. Kirjaudu sisään laitteen pääkäyttäjänä käyttöpaneelilta.

2. Paina [Järjestelmäasetukset].

3. Paina [Pääkäytt. työkalut].

4. Paina [Ulkoisten muistipaikkojen käyttö].

5. Jos haluat rajoittaa tiedostojen tallentamisen ulkoiselle muistilaitteelle, valitse [Estä] koh-
dassa "Tallennus muistilaitteelle".

6. Jos haluat estää ulkoiselta muistilaitteelta tulostamisen, valitse [Estä] kohdassa "Tulostus
muistilaitteelta".

7. Paina [OK].

8. Kirjaudu ulos.

• Jos valitset [Estä] kohdassa "Tallennus muistilaitteelle", skanneritoiminnon Tallenna tiedosto -näytöl-
lä ei näytetä [Tallennus muistilaitteelle] -painiketta.

• Jos valitset [Estä] kohdassa "Tulostus muistilaitteelta", tulostintoiminnon aloitusnäytöllä ei näytetä
[Tulostus muistilaitteelta] -painiketta.

3. Laitteen käytön rajoittaminen
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4. Laitteiden tietovuotojen estäminen
Tässä luvussa kerrotaan, miten suojata tiedot, jos ne on tallennettu laitteen muistiin tai kiintolevylle.

Osoitekirjan suojaaminen
Voit määrittää, kenellä on osoitekirjan tietojen käyttöoikeus. Tietojen luvaton käyttö voidaan estää myös
salaamalla osoitekirjan tiedot.

Osoitekirjan käyttöoikeuksien määrittäminen

Käyttöoikeuksia voivat määrittää osoitekirjaan tallennetut käyttäjät, täysillä oikeuksilla varustetut käyttä-
jät ja käyttäjien ylläpitäjä.

1. Kirjaudu sisään käyttäjien ylläpitäjänä käyttöpaneelilta.

2. Paina [Osoitekirjan hallinta].

3. Valitse käyttäjä, jonka käyttöoikeuksia muutetaan.

4. Paina [Suojaus].
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5. Paina [Määritä/muuta/poista] asettaaksesi Käyttäjien/ryhmien oikeudet kohdassa Suo-
jaa kohde.

6. Paina [Uusi koodi].

7. Valitse käyttäjät tai ryhmät, joille käyttöoikeuksia annetaan.

Voit valita useita käyttäjiä.

Voit valita kaikki käyttäjät kerralla valitsemalla[Kaikki käyttäjät].

8. Paina [Poistu].

9. Valitse ensin käyttäjä ja määritä sitten annettavat käyttöoikeudet.

Valitse yksi: [Vain luku], [Muokkaus], [Muokkaus/poisto] tai [Täydet oikeudet].

10. Paina [Poistu].

11. Paina [OK].

12. Kirjaudu ulos.

• "Muokkaus", "Muokkaus/poisto" ja "Täydet oikeudet" -käyttöoikeudet sallivat käyttäjien suorittaa
toimintoja, jotka voivat johtaa arkaluonteisten tietojen menettämiseen tai muutoksiin. Suosittelemme,
että tavallisille käyttäjille annetaan ainoastaan "Vain luku"-oikeudet.

4. Laitteiden tietovuotojen estäminen
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Osoitekirjan tietojen suojaus

• Laitetta ei voi käyttää salauksen aikana.

Osoitekirjan tietojen salaamiseen tarvittava aika riippuu tallennettujen käyttäjien määrästä.

Osoitekirjan tietojen salaaminen saattaa kestää kauemmin.

1. Kirjaudu sisään käyttäjien ylläpitäjänä käyttöpaneelilta.

2. Paina [Järjestelmäasetukset].

3. Paina [Pääkäytt. työkalut].

4. Paina [ Seuraava].

5. Paina [Laajennettu turva].

6. Paina [Päällä] kohdassa "Salaa käyttäjän asetukset ja osoitekirja".

7. Paina [Muuta] kohdassa Salausavain.

8. Syötä salausavain ja paina [OK].

Anna enintään 32 aakkosnumeerista merkkiä sisältävä salausavain.

9. Paina [Salaus/salauksen poisto].

10. Paina [Kyllä].

Älä sammuta laitetta päävirtakytkimestä salauksen aikana. Tiedot saattavat korruptoitua.

Jos painat [Seis]-näppäintä salauksen aikana, tietoja ei salata.

Osoitekirjan suojaaminen
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Jos painat [Seis]-näppäintä salauksen purkamisen aikana, tietojen salausta ei pureta.

Kun salaus on valmis, näytölle tulee yleensä ilmoitus "Salaus tai salauksen poistaminen on valmis.
Paina [Poistu]. ".

11. Paina [Poistu].

12. Paina [OK].

13. Kirjaudu ulos.

• Jos uusia käyttäjiä tallennetaan sen jälkeen, kun osoitekirjan tiedot on salattu, myös heidän tietonsa
salataan.

• SD-kortille tallennettujen osoitekirjatietojen varmuuskopio on salattu. Lisätietoja osoitekirjan var-
muuskopioinnista ja tietojen palauttamisesta SD-kortilla, katso Connecting the Machine/System
settings.

4. Laitteiden tietovuotojen estäminen
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Laitteella olevien tietojen salaaminen

• Pidä SD-kortit ja USB-muistit poissa lasten ulottuvilta. Jos lapsi nielee vahingossa SD-kortin tai
USB-muistilaitteen, ota välittömästi yhteys lääkäriin.

Vaikka muistilaite tai kiintolevy varastettaisiin, tietovuodot voidaan estää salaamalla laitteella olevat tie-
dot, kuten osoitekirja, todennustiedot ja tiedostot.

Kun salaus on käytössä, kaikki sen jälkeen koneelle tallennetut tiedot salataan.

Voit myös halutessasi salata tai poistaa laitteessa jo olevat tallennetut tiedot.

Salausalgoritmi on AES-256.

Salattavat tiedot

Toiminnolla salataan tiedot, jotka tallentuvat laitteen NVRAM-muistiin (tiedot säilyvät vaikka laite
sammutetaan) sekä kiintolevylle.

Seuraavat tiedot salataan:

NVRAM

• Järjestelmäasetusten tiedot

• Verkkoliitäntöjen asetustiedot

• Käyttäjäkooditiedot

• Laskuritiedot

Kiintolevy

• Osoitekirja

• Embedded Software Architecture -sovellusten ohjelma/raportti

• Raportit (työ-/käyttö-/ympäristöraportti)

• Lähetetyt/vastaanotetut sähköpostit

• Tallennetut fontit

• Taustatulostetut tiedostot

• Tallennettujen asiakirjojen pienoiskuvat

• Tallennuspalvelimelle lähetetyt asiakirjat

• Tallennetut asiakirjat

• Tallennetut leimat

Salaustyyppi

Määritä haluatko salata nykyiset tiedot ja pitää ne kiintolevyllä vai poistaa (alustaa) ne. Salaus
kestää jonkin aikaa, jos suuri määrä tietoja säilytetään. NVRAM-tietoja ei poisteta (alusteta).

Laitteella olevien tietojen salaaminen
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Asetus Tiedot säilytetään Tiedot alustetaan Vaadittu aika

Vain tiedostot • Osoitekirja

• Embedded Software
Architecture -sovel-
lusten ohjelma/
raportti

• Raportit (työ-/käyt-
tö-/ympäristöraport-
ti)

• Lähetetyt/vastaanot-
etut sähköpostit

• Tallennetut fontit

• Taustatulostetut tie-
dostot

• Tallennettujen asiakir-
jojen pienoiskuvat

• Tallennuspalvelimelle
lähetetyt asiakirjat

• Tallennetut asiakirjat
(tallennetut asiakirjat
Asiakirjapalvelin ja
tiedostoissa Salattu
tulostus / Mallitulos-
tus / Tallennustulos-
tus / Viivästetty tulos-
tus)

• Tallennetut leimat

Noin 2 tuntia ja
30 minuuttia.

Kaikki Kaikki:

Sekä säilytettävät että
poistettavat tiedot, kun
[Vain tiedostot] on valittu

– Noin 6 tuntia ja
15 minuuttia.

Alusta kaikki – Kaikki:

Sekä säilytettävät että
poistettavat tiedot, kun
[Vain tiedostot] on valittu

Muutama minuut-
ti

Huomautuksia salausasetusten käyttöönotosta

• Jos käytössä on Embedded Software Architecture -sovellus tai App2Me, on valittava [Vain
tiedostot] tai [Kaikki].

• Huomaa että laitteen asetukset eivät palaudu tehdasasetuksiinsa, vaikka valitaan [Alusta kaik-
ki], [Vain tiedostot] tai [Kaikki].

Tietojen palauttaminen

• Kun tiedot halutaan siirtää uuteen laitteeseen, salatut tiedot tulee palauttaa. Lisätietoja saa
huoltoedustajalta.

• Tietojen salauksessa käytettävää salausavainta tarvitaan tietojen palauttamiseen.

4. Laitteiden tietovuotojen estäminen
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• Voit määrittää tulostetaanko salausavain vai tallennetaanko sen SD-kortille.

• Voit vaihtaa salausavaimen myöhemmin.

Salausasetusten käyttöönotto

• Laitetta ei voi käyttää, kun tietoja salataan.

• Tietojen salaamisprosessia ei voi keskeyttää. Laitetta ei saa sammuttaa päävirtakytkimestä, kun tie-
toja salataan. Jos laite sammutetaan päävirtakytkimestä kesken tietojen salaamisen, kiintolevy saat-
taa vaurioitua ja tallennetut tiedot menetetään.

• Salausavainta tarvitaan tietojen palauttamiseen, jos laitteeseen tulee vika. Varmista, että salausa-
vain on tallessa, jotta varmistustiedot voidaan palauttaa.

• Salaus alkaa, kun käyttöpaneelin toimenpiteet ovat valmiit ja laite on sammutettu ja käynnistetty uu-
delleen päävirtakytkimestä. Jos sekä Tyhjennä kaikki muistit -toiminto että salaustoiminto on valittui-
na, salaus käynnistyy, kun kiintolevylle tallennettujen tietojen päälle on kirjoitettu ja laite on käyn-
nistetty uudelleen päävirtakytkimestä.

• Jos käytät Tyhjennä kaikki muistit -toimintoa ja salaustoimintoa samanaikaisesti, ja päällekirjoitus-
kerroiksi valitaan 3 kohdassa "Satunnaisluvut", toimintoihin kuluu enintään 11 tuntia 30 minuuttia.
Jo kerran salattujen tietojen salaaminen uudelleen kestää yhtä kauan.

• Huomaa, että valinta "Tyhjennä kaikki muistit" poistaa myös laitteen suojausasetukset, eivätkä lait-
teen tai käyttäjien hallinta-asetukset ole enää voimassa. Vamista etteivät käyttäjät tallenna mitään
tietoja laitteelle, kun Tyhjennä kaikki muistit -toiminto on suoritettu.

• Uudelleenkäynnistys on nopeampaa, jos kiintolevyn tietoja ei siirretä ja salausasetukseksi valitaan
[Alusta kaikki], myös vaikka kaikki tiedot kovalevyllä olisi alustettu. On suositeltavaa varmuuskopi-
oida ennen salaamista kaikki tärkeät tiedot, kuten osoitekirja, sekä kaikki asiakirjapalvelimelle tal-
lennetut tiedot.

1. Kirjaudu sisään laitteen pääkäyttäjänä käyttöpaneelilta.

2. Paina [Järjestelmäasetukset].

3. Paina [Pääkäytt. työkalut].

4. Paina kolme kertaa [ Seur.].

Laitteella olevien tietojen salaaminen
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5. Paina [Laitteen salausasetukset].

6. Paina [Salaa].

7. Valitse kiintolevylle siirrettävät tiedot ja tiedot, joita ei poisteta.

Jos haluat siirtää kaikki tiedot, valitse [Kaikki]. Voit siirtää vain laitteen asetustiedot valitsemalla
[Vain tiedostot]. Pyyhi kaikki tiedot valitsemalla [Alusta kaikki].

8. Määritä salausavaimen varmuuskopiointitapa.

Jos olet valinnut [SD-kortille], aseta SD-kortti käyttöpaneelin sivussa olevaan korttipaikkaan ja
paina [OK] laitteen salausavaimen varmuuskopioimiseksi.

Lisätietoja SD-kortin käsittelemisestä ja asettamisesta, katso Getting Started.

Jos olet valinnut [Tulosta paperille], paina [Aloita] ja tulosta laitteen tietojen salausavain.

9. Paina [OK].

10. Paina [Poistu].

11. Paina [Poistu].

12. Kirjaudu ulos.

13. Sammuta laite päävirtakytkimestä ja käynnistä uudelleen.

Laite aloittaa tietojen muuntamisen, kun laite käynnistetään. Odota että näytölle tulee ilmoitus
"Muistin konversio valmis. Sammuta laitteesta virta." ja sammuta laite päävirtakytkimestä uudelleen.

Lisätietoja laitteen sammuttamisesta, katso Getting Started.

4. Laitteiden tietovuotojen estäminen
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Salausavaimen varmuuskopiointi

Voit varmuuskopioida salausavaimen muuttamatta salausasetuksia.

• Salausavainta tarvitaan tietojen palauttamiseen, jos laitteeseen tulee vika. Varmista, että salausa-
vain on tallessa, jotta varmistustiedot voidaan palauttaa.

1. Kirjaudu sisään laitteen pääkäyttäjänä käyttöpaneelilta.

2. Paina [Järjestelmäasetukset].

3. Paina [Pääkäytt. työkalut].

4. Paina kolme kertaa [ Seur.].

5. Paina [Laitteen salausasetukset].

6. Paina [Sal.avain varm.kopio].

7. Määritä salausavaimen varmuuskopiointitapa.

Jos olet valinnut [SD-kortille], aseta SD-kortti mediakorttipaikkaan ohjauspaneelin sivussa ja paina
[OK]. Kun laitteen tietojensalausavain on varmuuskopioitu, paina [Poistu].

Lisätietoja SD-kortin käsittelemisestä ja asettamisesta, katso Getting Started.

Jos olet valinnut [Tulosta paperille], paina [Aloita] ja tulosta laitteen tietojen salausavain.

8. Paina [Poistu].

9. Kirjaudu ulos.

Salausavaimen päivittäminen

Voit päivittää salausavaimen. Uuden salausavaimen käyttöönotto kestää yhtä kauan kuin salauksen
käynnistäminen. Avain voidaan päivittää, kun laite toimii normaalisti.

• Laitetta ei voi käyttää, kun salausavainta päivitetään.

Laitteella olevien tietojen salaaminen
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• Salausavainta tarvitaan tietojen palauttamiseen, jos laitteeseen tulee vika. Varmista, että salausa-
vain on tallessa, jotta varmistustiedot voidaan palauttaa.

• Kun salausavain päivitetään, salaus tehdään uudella avaimella. Kun toimet käyttöpaneelilla ovat
valmiit, ota uudet asetukset käyttöön sammuttamalla laite ja käynnistämällä se uudelleen. Uudel-
leenkäynnistymiseen saattaa mennä aikaa, jos tietoja siirretään kiintolevylle.

• Salausavaimen päivitystä ei voi keskeyttää. Laitetta ei saa sammuttaa päävirtakytkimestä, kun tieto-
ja salataan. Jos laite sammutetaan päävirtakytkimestä kesken tietojen salaamisen, kiintolevy saat-
taa vaurioitua ja tallennetut tiedot menetetään.

• Jos salausavaimen päivitys ei onnistunut, luotu salausavain ei ole voimassa.

1. Kirjaudu sisään laitteen pääkäyttäjänä käyttöpaneelilta.

2. Paina [Järjestelmäasetukset].

3. Paina [Pääkäytt. työkalut].

4. Paina kolme kertaa [ Seur.].

5. Paina [Laitteen salausasetukset].

6. Paina [Päivitä salausavain].

7. Valitse kiintolevylle siirrettävät tiedot ja tiedot, joita ei poisteta.

Jos haluat siirtää kaikki tiedot, valitse [Kaikki]. Voit siirtää vain laitteen asetustiedot valitsemalla
[Vain tiedostot]. Pyyhi kaikki tiedot valitsemalla [Alusta kaikki].

8. Määritä salausavaimen varmuuskopiointitapa.

Jos olet valinnut [SD-kortille], aseta SD-kortti käyttöpaneelin sivussa olevaan korttipaikkaan ja
paina [OK] laitteen salausavaimen varmuuskopioimiseksi.

Lisätietoja SD-kortin käsittelemisestä ja asettamisesta, katso Getting Started.

Jos olet valinnut [Tulosta paperille], paina [Aloita] ja tulosta laitteen tietojen salausavain.

9. Paina [OK].

10. Paina [Poistu].

11. Paina [Poistu].

12. Kirjaudu ulos.

4. Laitteiden tietovuotojen estäminen
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13. Sammuta laite päävirtakytkimestä ja käynnistä uudelleen.

Laite aloittaa tietojen muuntamisen, kun laite käynnistetään. Odota että näytölle tulee ilmoitus
"Muistin konversio valmis. Sammuta laitteesta virta." ja sammuta laite päävirtakytkimestä uudelleen.

Lisätietoja laitteen sammuttamisesta, katso Getting Started.

Tietojen salauksen peruuttaminen

Jos salausta ei enää tarvita, voit peruuttaa salausasetukset seuraavasti. Salausasetusten käyttöönottami-
nen ja käytöstä poistaminen kestää yhtä kauan.

• Laitetta ei voi käyttää, kun tietojen salausta peruutetaan.

• Kun toimet käyttöpaneelilla ovat valmiit, ota uudet asetukset käyttöön sammuttamalla laite virtakyt-
kimestä ja käynnistämällä se uudelleen. Uudelleenkäynnistymiseen saattaa mennä aikaa, jos tieto-
ja siirretään kiintolevylle.

• Tietojen salaamisprosessin peruutusta ei voi keskeyttää. Laitetta ei saa sammuttaa päävirtakytki-
mestä, kun tietoja salataan. Jos laite sammutetaan päävirtakytkimestä kesken tietojen salaamisen,
kiintolevy saattaa vaurioitua ja tallennetut tiedot menetetään.

• Kun laite hävitetään, tyhjennä muisti täysin. Lisätietoja muistin tyhjentämisestä täysin, katso s. 78
"Tietojen poistaminen laitteelta".

1. Kirjaudu sisään laitteen pääkäyttäjänä käyttöpaneelilta.

2. Paina [Järjestelmäasetukset].

3. Paina [Pääkäytt. työkalut].

4. Paina kolme kertaa [ Seur.].

5. Paina [Laitteen salausasetukset].

6. Paina [Peruuta salaus].

7. Valitse kiintolevylle siirrettävät tiedot ja tiedot, joita ei poisteta.

Jos haluat siirtää kaikki tiedot, valitse [Kaikki]. Voit siirtää vain laitteen asetustiedot valitsemalla
[Vain tiedostot]. Pyyhi kaikki tiedot valitsemalla [Alusta kaikki].

8. Paina [OK].

9. Paina [Poistu].

10. Paina [Poistu].

11. Kirjaudu ulos.

12. Sammuta laite päävirtakytkimestä ja käynnistä uudelleen.

Lisätietoja laitteen sammuttamisesta, katso Getting Started.

Laitteella olevien tietojen salaaminen

77



Tietojen poistaminen laitteelta
Voit estää tietojen vuotamisen kirjoittamalla laitteeseen tallennettujen tietojen päälle.

On olemassa kaksi päällekirjoitustapaa:

Muistin automaattityhjennys

Laitteen kiintolevylle kopioinnin ja tulostuksen aikana väliaikaisesti tallennetut tiedot poistetaan au-
tomaattisesti. Lisätietoja, katso s. 78 "Muistin automaattityhjennys".

Tyhjennä kaikki muistit

Kaikki laitteen kiintolevylle tallennetut tiedot poistetaan kirjoittamalla niiden päälle. Laitteen muistiin
tallennetut laiteasetukset alustetaan. Suorita tämä poistaaksesi kaikki tiedot ja asetukset, kun siirrät
laitteen uuteen paikkaan tai toimitat sen hävitettäväksi. Lisätietoja, katso s. 82 "Tyhjennä kaikki
muistit".

Muistin automaattityhjennys

Kopiointi- tai skanneritoiminnolla skannatut asiakirjat ja tulostinohjaimelta lähetetyt tulostustiedot tallen-
netaan väliaikaisesti laitteen kiintolevylle. Tilapäiset tiedot säilyvät kiintolevyllä myös tulostustyön jäl-
keen. Muistin automaattityhjennys poistaa tilapäiset tiedot kiintolevyltä kirjoittamalla niiden päälle.

Päällekirjoitus käynnistyy automaattisesti, kun työ on suoritettu loppuun.

Kopiointi- ja tulostustoiminnot ovat ensisijaisia automaattisen muistintyhjennystoiminnon suhteen. Jos ko-
piointi tai tulostus on kesken, päällekirjoitus käynnistyy vasta sen jälkeen, kun työ on suoritettu loppuun.

Tietotyypit, joiden päälle voi tai ei voi kirjoittaa muistin automaattityhjennyksellä

Tiedot, joiden päälle voi kirjoittaa muistin automaattityhjennyksellä

Kopiokone

• Kopiointityöt

Tulostin

• Tulostustyöt

• Mallitulostus/Salattu tulostus/Viivästetty tulostus/Tallennustulostus

Mallitulostus/Salattu tulostus/Viivästetty tulostus -työn päälle voidaan kirjoittaa vasta, kun työ
on valmis. Tallennustulostus-työn päälle voidaan kirjoittaa vasta, kun se on poistettu.

• Taustatulostustyöt

Skanneri

• Sähköpostilla lähetetyt skannaustiedostot

• Kansioon skannatut tiedostot

4. Laitteiden tietovuotojen estäminen
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• Web Image Monitor -ohjelmalla lähetetyt asiakirjat

Asiakirjapalvelin

• Käyttäjän asiakirjapalvelimelle tallentamat asiakirjat kopiointi-, tulostin- tai skanneritoimintoja
käyttämällä

Tallennettu asiakirja voidaan päällekirjoittaa vasta, kun se on tulostettu tai poistettu asiakirja-
palvelimelta.

Muu

• Osoitekirjaan tallennetut tiedot

Osoitekirjaan tallennettujen tietojen päälle voidaan kirjoittaa vasta, kun niitä on muutettu tai
poistettu.

• Embedded Software Architecturea käyttävät sovellukset

Embedded Software Architecturen tietojen päälle voidaan kirjoittaa vasta, kun se on poistettu.

Tiedot, joita ei päällekirjoiteta muistin automaattityhjennyksessä

• Käyttäjäkoodikohtaiset laskurit

Päällekirjoitustavat

Voit valita päällekirjoitustavaksi jonkin seuraavista:

• NSA

Päällekirjoitus kahdesti satunnaisluvuilla ja kerran nollilla.

• DoD

Tiedot päällekirjoitetaan satunnaisluvulla, sitten sen komplementilla, sitten toisella satunnaisluvulla,
minkä jälkeen se vahvistetaan.

• Satunnaisluvut

Tiedot päällekirjoitetaan useita kertoja satunnaisluvuilla. Päällekirjoituskertoja voidaan valita 1–9.

• Päällekirjoittamisen oletustapa on Satunnaisluvut ja oletusmäärä 3.

• NSA on lyhenne sanoista "National Security Agency" (Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusvirasto).

• DoD on lyhenne sanoista "Department of Defense" (Yhdysvaltain puolustusministeriö).

Muistin automaattityhjennyksen käyttäminen

• Kun muistin automaattityhjennyksen asetukseksi valitaan [Päällä], kiintolevylle aikaisemmin tallen-
nettuja väliaikaisia tietoja ei välttämättä poisteta, jos ne olivat kiintolevyllä jo asetuksen ollessa
[Pois].

Tietojen poistaminen laitteelta
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• Jos laite sammutetaan päävirtakytkimestä ennen muistin automaattityhjennyksen päättymistä, pääl-
lekirjoitus keskeytyy ja kiintolevylle jää tietoja.

• Älä keskeytä päällekirjoittamisprosessia. Kiintolevy saattaa vaurioitua.

• Jos laite sammutetaan päävirtakytkimestä ennen muistin automaattityhjennyksen päättymistä, pääl-
lekirjoitus jatkuu, kun laite käynnistetään uudelleen.

• Jos tapahtuu virhe ennen päällekirjoituksen päättymistä, sammuta laite päävirtakytkimestä. Käyn-
nistä laite uudelleen ja aloita uudelleen vaiheesta 1.

• Laite ei siirry lepotilaan, ennen kuin muisti on tyhjennetty.

1. Kirjaudu sisään laitteen pääkäyttäjänä käyttöpaneelilta.

2. Paina [Järjestelmäasetukset].

3. Paina [Pääkäytt. työkalut].

4. Paina kahdesti [ Seuraava].

5. Paina [Muistin automaattityhjennys].

6. Paina [Päällä].

7. Valitse haluamasi päällekirjoitustapa.

Jos valitset [NSA] tai [DoD], siirry vaiheeseen 10.

Jos valitset [Satunnaisluvut], siirry vaiheeseen 8.

8. Paina [Muuta].

9. Anna päällekirjoituskertojen määrä numeronäppäimillä ja paina sitten [ ].

10. Paina [OK].

Muistin automaattityhjennyksen asetukset on tehty.

11. Kirjaudu ulos.

• Jos otat käyttöön sekä päällekirjoituksen että tietojen salauksen, myös päällekirjoitettavat tiedot sa-
lataan.
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Muistin automaattityhjennyksen peruuttaminen

1. Kirjaudu sisään laitteen pääkäyttäjänä käyttöpaneelilta.

2. Paina [Järjestelmäasetukset].

3. Paina [Pääkäytt. työkalut].

4. Paina kahdesti [ Seuraava].

5. Paina [Muistin automaattityhjennys].

6. Paina [Pois].

7. Paina [OK].

Muistin automaattityhjennys on poistettu käytöstä.

8. Kirjaudu ulos.

Päällekirjoituskuvake

Kun muistin automaattityhjennys on käytössä, tietojen päällekirjoituksen kuvake näkyy laitteen näytön oi-
keassa alakulmassa.

FI DHJ001

Kuvake
Kuvakeni-

mi
Selitys

Tietoja on Merkkivalo palaa, kun laitteessa on päällekirjoitettavia väliaikaisia
tietoja, ja välkkyy päällekirjoituksen aikana.

Ei tietoja Merkkivalo palaa, kun laitteessa ei ole päällekirjoitettavia väliai-
kaisia tietoja.

• Tietojen päällekirjoituksen kuvake ilmaisee tyhjää, kun laitteessa on keskeneräinen malli-, salattu,
viivästetty tai tallennustulostustyö.

Tietojen poistaminen laitteelta
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• Jos kuvaketta ei näy lainkaan, tarkista onko muistin automaattityhjennyksen asetuksena [Pois]. Jos
kuvake ei näy, vaikka muistin automaattityhjennyksen asetus on [Päällä], ota yhteyttä huoltoon.

• Jos laite siirtyy virransäästötilaan päällekirjoituksen aikana, saat näytön näkyviin ja voit tarkistaa
kuvakkeen tilan painamalla [Energian säästö] -näppäintä.

• Jos Tietojen päällekirjoitus -kuvake on yhä "likainen", kun päällekirjoitettavia tietoja ei ole, kytke
laitteen päävirta pois päältä. Käynnistä laite uudelleen ja tarkista, onko kuvakkeen tilaksi vaihtunut
"Tyhjä". Jos kuvake ei ole vaihtunut, ota yhteys myynti- tai huoltoedustajaan.

Tyhjennä kaikki muistit

Ylikirjoita ja poista kaikki kiintolevylle tallennetut tiedot, kun siirrät laitteen uuteen paikkaan tai poistat
sen käytöstä. Laitteen muistiin tallennetut laiteasetukset alustetaan.

Lisätietoja laitteen käytöstä Tyhjennä kaikki muistit -toiminnon jälkeen saat myyntiedustajalta.

• Jos päävirtakytkin käännetään pois päältä ennen kuin Tyhjennä kaikki muistit -toiminto on suoritettu
loppuun, päällekirjoittaminen keskeytyy ja kiintolevylle jää tietoja.

• Älä keskeytä päällekirjoittamisprosessia. Kiintolevy saattaa vaurioitua.

• Suosittelemme varmuuskopioimaan osoitekirjan Device Manager NX:llä ennen kiintolevyn tyhjentä-
mistä. Osoitekirja voidaan varmuuskopioida myös Web Image Monitorilla. Lisätietoja, katso
Device Manager NX -ohjelman tai Web Image Monitorin ohje.

• Ainoa Tyhjennä kaikki muistit -prosessin aikana mahdollinen toiminto on keskeytys. Jos "Satunnais-
luvut" on valittu ja päällekirjoitus on asetettu tehtäväksi kolmeen kertaan, "Tyhjennä kaikki muistit" -
prosessi voi kestää jopa 5 tuntia 15 minuuttia.

• Huomaa, että valinta "Tyhjennä kaikki muistit" poistaa myös laitteen suojausasetukset, eivätkä lait-
teen tai käyttäjien hallinta-asetukset ole enää voimassa. Vamista etteivät käyttäjät tallenna mitään
tietoja laitteelle, kun Tyhjennä kaikki muistit -toiminto on suoritettu.

Tyhjennä kaikki muistit -toiminnolla korvattavat datatyypit

Kopiokone

• Kopiointityöt

Tulostin

• Tulostustyöt

• Mallitulostus/Salattu tulostus/Viivästetty tulostus/Tallennustulostus

• Taustatulostustyöt

Skanneri

4. Laitteiden tietovuotojen estäminen
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• Sähköpostilla lähetetyt skannaustiedostot

• Kansioon skannatut tiedostot

• Web Image Monitor -ohjelmalla lähetetyt asiakirjat

Asiakirjapalvelin

• Käyttäjän asiakirjapalvelimelle tallentamat asiakirjat kopiointi-, tulostin- tai skanneritoimintoja käyt-
tämällä

Muu

• Osoitekirjaan tallennetut tiedot

• Käyttäjäkoodikohtaiset laskurit

• Embedded Software Architecturea käyttävät sovellukset

Järjestelmäasetukset tai muut laiteasetukset alustetaan.

Pyyhintätavat

Voit valita pyyhintätavaksi jonkin seuraavista:

• NSA

Päällekirjoitus kahdesti satunnaisluvuilla ja kerran nollilla.

• DoD

Tiedot päällekirjoitetaan satunnaisluvulla, sitten sen komplementilla, sitten toisella satunnaisluvulla,
minkä jälkeen se vahvistetaan.

• Satunnaisluvut

Tiedot päällekirjoitetaan useita kertoja satunnaisluvuilla. Päällekirjoituskertoja voidaan valita 1–9.

• BSI/VSITR

Tiedot päällekirjoitetaan seitsemän kertaa seuraavilla merkkijonoilla: 0x00, 0xFF, 0x00, 0xFF,
0x00, 0xFF, 0xAA.

• Turvallinen tyhjennys

Tiedot päällekirjoitetaan käyttäen algoritmia, joka on sisällytetty kiintolevylle.

• Alustus

Kiintolevy alustetaan. Tietoja ei päällekirjoiteta.

• Päällekirjoittamisen oletustapa on "Satunnaisluvut" ja päällekirjoitusten oletusmäärä on 3.

• NSA on lyhenne sanoista "National Security Agency" (Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusvirasto).

• DoD on lyhenne sanoista "Department of Defense" (Yhdysvaltain puolustusministeriö).

Tietojen poistaminen laitteelta
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Tyhjennä kaikki muistit -toiminnon käyttäminen

1. Irrota laitteeseen kytketyt liitäntäkaapelit.

2. Kirjaudu sisään laitteen pääkäyttäjänä käyttöpaneelilta.

3. Paina [Järjestelmäasetukset].

4. Paina [Pääkäytt. työkalut].

5. Paina kahdesti [ Seuraava].

6. Paina [Tyhjennä kaikki muistit].

7. Valitse tyhjentämistapa.

Jos valitset [NSA], [DoD], [BSI/VSITR], [Turvallinen tyhjennys] tai [Alustus], siirry vaiheeseen 10.

Jos valitset [Satunnaisluvut], siirry vaiheeseen 8.

8. Paina [Muuta].

9. Anna päällekirjoituskertojen määrä numeronäppäimillä ja paina sitten [ ].

10. Paina [Poista].

11. Paina [Kyllä].

12. Kun tyhjentäminen on valmis, paina [Poistu] ja sammuta laite päävirtakytkimestä.

Lisätietoja laitteen sammuttamisesta, katso Getting Started.

• Jos laite sammutetaan päävirtakytkimestä, ennen kuin Tyhjennä kaikki muistit -toiminto on valmis,
päällekirjoittamisprosessi alkaa uudelleen, kun laite käynnistetään uudelleen.
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• Jos tapahtuu virhe ennen päällekirjoituksen päättymistä, sammuta laite päävirtakytkimestä. Käyn-
nistä laite uudelleen ja toista toimenpiteet vaiheesta 2 alkaen.

Tyhjennä kaikki muistit -toiminnon keskeyttäminen

Jos haluat sammuttaa laitteen virran toiminnon Tyhjennä kaikki muistit ollessa käytössä, keskeytä Tyhjen-
nä kaikki muistit etukäteen. Tyhjennä kaikki muistit otetaan taas käyttöön, kun kytket virran päälle.

• Jos [Turvallinen tyhjennys] tai [Alustus] on valittu, prosessia ei voi keskeyttää.

• Tyhjennä kaikki muistit -toimintoa ei voi peruuttaa.

1. Napsauta [Keskeytä], kun Tyhjennä kaikki muistit -toiminto on käynnissä.

2. Paina [Kyllä].

Tyhjennä kaikki muistit -toiminto on keskeytetty.

3. Sammuta laite päävirtakytkimestä.

Lisätietoja laitteen sammuttamisesta, katso Getting Started.

Tietojen poistaminen laitteelta
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5. Tehostettu verkon tietoturva
Tässä luvussa kuvataan toiminnot, jotka parantavat turvallisuutta laitteen ollessa kytkettynä verkkoon.

Käyttöoikeuksien valvonta
Laite voi valvoa TCP/IP-käyttöä.

Tulostimelle voidaan määrittää käyttöalue ja IP-osoitteet, joista laitteen käyttö on sallittu.

Jos esimerkiksi määrität käytönvalvonta-alueeksi [192.168.15.16]–[192.168.15.20], käyttö on mah-
dollista asiakastietokoneilta, joiden osoite on alueella [192.168.15.16]–[192.168.15.20].

• Käytönvalvonnalla voit myös rajoittaa seuraavien käyttöä: LPR, RCP/RSH, FTP, ssh/sftp, Bonjour,
SMB, WSD (laite), WSD (tulostin), IPP, DIPRINT tai Web Image Monitor. Pääsyä telnetin tai
Device Manager NX -ohjelman kautta ei voi rajoittaa, kun SNMPv1-protokollaa käytetään valvon-
taan.

1. Kirjaudu sisään verkon pääkäyttäjänä Web Image Monitorista.

2. Valitse [Laitehallinta] ja [Kokoonpano].

3. Napsauta Suojaus-kohdassa [Käyttöoikeuksien valvonta].

4. Määritä IPv4-osoite antamalla sellainen IP-osoite, josta on pääsy laitteelle "Käyttöoi-
keuksien valvonta-alue" -asetuksen mukaan.

Määrittele IPv6-osoite antamalla IP-osoite, josta on pääsy laitteelle "Käyttöoikeuksien valvonta-
alue" -valikon kohdassa "Alue" tai anna IP-osoite kohtaan "Peite" ja määritä "Peitteen pituus."

5. Napsauta [OK].

6. Näytölle tulee "Päivittää...". Odota pari minuuttia ja napsauta sitten [OK].

Jos edellinen näyttö ei palaa, kun napsautat [OK], odota hetki ja napsauta selaimen päivityspaini-
ketta.

7. Kirjaudu ulos.
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Protokollien salliminen ja estäminen
Käyttöönotto määritetään jokaiselle protokollalle erikseen. Asetuksella määritetään käytettävissä olevat
protokollat ja estetään luvaton käyttö verkon kautta. Verkkoasetukset voidaan määrittää käyttöpaneelis-
ta tai jollakin seuraavista: Web Image Monitor, telnet, Device Manager NX tai Remote Communication
Gate S.

Protokolla Portti Asetustapa Kun ei käytössä

IPv4 - • Käyttöpaneeli

• Web Image Monitor

• telnet

Kaikkia sovelluksia, jotka toimivat
IPv4-osoitteiden kautta, ei voi käyt-
tää.

Jos IPv4 on käytössä, sitä ei voi pois-
taa käytöstä Web Image Monitorilla.

IPv6 - • Käyttöpaneeli

• Web Image Monitor

• telnet

Mitään IPv6:n kautta käytettäviä so-
velluksia ei voi käyttää.

IPsec - • Käyttöpaneeli

• Web Image Monitor

• telnet

Salattu lähetys IPsecin avulla ei ole
käytössä.

FTP TCP:21 • Web Image Monitor

• telnet

• Device Manager NX

• Remote
Communication Gate S

Toimintoja, jotka vaativat FTP:n, ei
voi käyttää.

Voit rajoittaa henkilökohtaisten tieto-
jen näyttämistä käyttöpaneelin koh-
dassa Rajoita käyttäjätietojen näyttä-
mistä.

ssh/sftp TCP:22 • Web Image Monitor

• telnet

• Device Manager NX

• Remote
Communication Gate S

Toimintoja, jotka vaativat sftp:n, ei
voi käyttää.

Voit rajoittaa henkilökohtaisten tieto-
jen näyttämistä käyttöpaneelin koh-
dassa Rajoita käyttäjätietojen näyttä-
mistä.

telnet TCP:23 • Web Image Monitor

• Device Manager NX

Telnet-komennot eivät ole käytössä.

5. Tehostettu verkon tietoturva
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Protokolla Portti Asetustapa Kun ei käytössä

SMTP TCP:25

(muuttuja)

• Käyttöpaneeli

• Web Image Monitor

• Device Manager NX

• Remote
Communication Gate S

Sähköpostin ilmoitustoimintoa, joka
vaatii SMTP-vastaanottoa, ei voida
käyttää.

HTTP TCP:80 • Web Image Monitor

• telnet

HTTP-toimintoja ei voi käyttää.

IPP-tulostus ei onnistu käyttäen porttia
80.

HTTPS TCP:443 • Web Image Monitor

• telnet

HTTPS-toimintoja ei voi käyttää.

@Remote ei ole käytettävissä.

Voit myös vaatia SSL-salauksen käyt-
tämistä käyttöpaneelin tai Web
Image Monitorin asetuksilla.

SMB TCP:139 • Käyttöpaneeli

• Web Image Monitor

• telnet

• Device Manager NX

• Remote
Communication Gate S

SMB-tulostustoimintoja ei voi käyttää.

NBT UDP:137

UDP:138

• telnet SMB-tulostustoimintoja TCP/IP:n
kautta ja WINS-palvelimen Net-
BIOS-toimintoja ei voi käyttää.

SNMPv1,v2 UDP:161 • Web Image Monitor

• telnet

• Device Manager NX

• Remote
Communication Gate S

SNMPv1, v2 -toimintoja ei voi käyt-
tää.

Voit määrittää käyttöpaneelilta, Web
Image Monitor -ohjelmalla tai telne-
tin kautta, että SNMPv1, v2 -asetuk-
set ovat vain luettavissa, eikä niitä voi
muokata.

Protokollien salliminen ja estäminen
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Protokolla Portti Asetustapa Kun ei käytössä

SNMPv3 UDP:161 • Web Image Monitor

• telnet

• Device Manager NX

• Remote
Communication Gate S

Toimintoja, joihin tarvitaan SNMPv3,
ei voi käyttää.

Voit myös määrittää käyttöpaneelilta,
Web Image Monitorilla tai telnetin
kautta asetuksia, jotka edellyttävät
SNMPv3-salattua siirtoa ja rajoitta-
vat muiden lähetystapojen käyttöä.

RSH/RCP TCP:514 • Web Image Monitor

• telnet

• Device Manager NX

• Remote
Communication Gate S

Toiminnot, jotka vaativat RSH- ja
TWAIN-verkkotoimintoja, eivät ole
käytettävissä.

Voit rajoittaa henkilökohtaisten tieto-
jen näyttämistä käyttöpaneelin koh-
dassa Rajoita käyttäjätietojen näyttä-
mistä.

LPR TCP:515 • Web Image Monitor

• telnet

• Device Manager NX

• Remote
Communication Gate S

LPR-toiminnot eivät ole käytettävissä.

Voit rajoittaa henkilökohtaisten tieto-
jen näyttämistä käyttöpaneelin koh-
dassa Rajoita käyttäjätietojen näyttä-
mistä.

IPP TCP:631 • Web Image Monitor

• telnet

• Device Manager NX

• Remote
Communication Gate S

IPP-toimintoja ei voi käyttää.

SSDP UDP:1900 • Web Image Monitor

• telnet

Laitehaku Windowsin UPnP-palvelul-
la ei ole käytössä.

Bonjour UDP:5353 • Web Image Monitor

• telnet

Bonjour-toimintoja ei voi käyttää.

@Remote TCP:7443

TCP:7444

• Käyttöpaneeli

• telnet

@Remote ei ole käytettävissä.
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Protokolla Portti Asetustapa Kun ei käytössä

DIPRINT TCP:9100 • Web Image Monitor

• telnet

• Device Manager NX

• Remote
Communication Gate S

DIPRINT-toimintoja ei voi käyttää.

RFU TCP:10021 • Käyttöpaneeli

• telnet

Voit päivittää laiteohjelmiston FTP:n
kautta.

NetWare (IPX/SPX) • Käyttöpaneeli

• Web Image Monitor

• telnet

• Device Manager NX

• Remote
Communication Gate S

NetWaren avulla ei voi tulostaa.

SNMP:tä IPX:n kautta ei voi käyttää.

WSD (laite) TCP:53000

(muuttuja)

• Web Image Monitor

• telnet

WSD (laite) -toimintoja ei voi käyt-
tää.

WSD (tulos-
tin)

TCP:53001

(muuttuja)

• Web Image Monitor

• telnet

WSD (tulostin) -toimintoja ei voi käyt-
tää.

WS-
Discovery

UDP/TCP:
3702

• telnet WSD (laite, tulostin) -etsintätoiminto
ei ole käytettävissä.

LLTD - • telnet LLTD-laitehakutoimintoa ei voi käyt-
tää.

LLMNR UDP:5355 • Web Image Monitor

• telnet

LLMNR-nimenselvityspyyntöihin ei
voi vastata.

• "Rajoita käyttäjätietojen näyttämistä" on yksi Laajennettu turva -toiminnoista. Lisätietoja asetuksesta,
katso s. 217 "Laajennettujen turvatoimintojen määrittäminen".

Protokollien salliminen ja estäminen käyttöpaneelilla

1. Kirjaudu sisään verkon pääkäyttäjänä käyttöpaneelilta.

Protokollien salliminen ja estäminen
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2. Paina [Järjestelmäasetukset].

3. Paina [Liitäntäasetukset].

4. Paina [Käytettävissä oleva protokolla].

5. Valitse protokolla, jonka haluat estää tai sallia.

6. Paina [OK].

7. Kirjaudu ulos.

Protokollien salliminen ja estäminen Web Image Monitorilla

1. Kirjaudu sisään verkon pääkäyttäjänä Web Image Monitorista.

2. Valitse [Laitehallinta] ja [Kokoonpano].

3. Valitse [Verkon suojaus] kohdassa Suojaus.

4. Valitse protokolla, jonka haluat ottaa käyttöön tai estää, tai valitse portti, jonka haluat
sulkea tai avata.

5. Napsauta [OK].

6. Näytölle tulee "Päivittää...". Odota pari minuuttia ja napsauta sitten [OK].

Jos edellinen näyttö ei palaa, kun napsautat [OK], odota hetki ja napsauta selaimen päivityspaini-
ketta.

7. Kirjaudu ulos.
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Verkon turvatason määrittäminen
Asetuksella muutetaan turvatasoja, joilla rajoitetaan luvatonta käyttöä. Voit määrittää verkon turvalli-
suustasoasetukset ohjauspaneelista tai Web Image Monitorilla. Huomaa, että määritettävissä olevat
protokollat eivät ole samoja.

• Apuohjelmien yhteydet tai kirjautuminen voivat epäonnistua verkon suojaustason mukaan.

Verkon turvatasot

Suojaustaso Kuvaus

[Taso 0]
Kaikki toiminnot ovat käytettävissä, kun valitaan [Taso 0]. Käytä tätä asetus-
ta, jos tietoja ei tarvitse suojata ulkopuolisia uhkia vastaan.

[Taso 1]
Valitse [Taso 1], jos haluat keskitason suojauksen tärkeille tiedoille. Käytä
tätä asetusta, jos laite on kytketty lähiverkkoon.

[FIPS140]
Suojaustason vahvuus on [Tason 1] ja [Tason 2] välillä. Voit käyttää vain Yh-
dysvaltain hallituksen suosittelemia koodeja koodaus/todennusalgoritmina.
Algoritmia lukuunottamatta asetukset ovat samat kuin [Taso 2].

[Taso 2]
Valitse [Taso 2], jos haluat tehokkaan suojauksen luottamuksellisille tiedoille.
Käytä tätä asetusta, kun luottamuksellisia tietoja on suojattava ulkopuolisia
uhkia vastaan.

[Oma]
Yllä esitetyistä tasoista poikkeavat asetukset. Määritetään Web Image
Monitorilla.

Verkon turvatasojen määrittäminen käyttöpaneelilla

1. Kirjaudu sisään verkon pääkäyttäjänä käyttöpaneelilta.

2. Paina [Järjestelmäasetukset].

3. Paina [Pääkäytt. työkalut].

4. Paina kahdesti [ Seuraava].

Verkon turvatason määrittäminen
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5. Paina [Verkon turvataso].

6. Valitse haluamasi verkon turvataso.

Valitse [Taso 0], [Taso 1], [Taso 2] tai [FIPS140].

7. Paina [OK].

8. Kirjaudu ulos.

Verkon suojaustason määrittäminen Web Image Monitorilla

1. Kirjaudu sisään verkon pääkäyttäjänä Web Image Monitorista.

2. Valitse [Laitehallinta] ja [Kokoonpano].

3. Valitse [Verkon suojaus] kohdassa Suojaus.

4. Valitse taso kohdassa Suojaustaso.

5. Napsauta [OK].

6. Näytölle tulee "Päivittää...". Odota pari minuuttia ja napsauta sitten [OK].

Jos edellinen näyttö ei palaa, kun napsautat [OK], odota hetki ja napsauta selaimen päivityspaini-
ketta.

7. Kirjaudu ulos.

Toimintojen tilat verkon eri suojaustasoilla

TCP/IP

Toiminto Taso 0 Taso 1 FIPS 140 Taso 2

TCP/IP Käytössä Käytössä Käytössä Käytössä

HTTP> Portti 80 Avaa Avaa Avaa Avaa

IPP> Portti 80 Avaa Avaa Avaa Avaa

5. Tehostettu verkon tietoturva
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Toiminto Taso 0 Taso 1 FIPS 140 Taso 2

IPP> Portti 631 Avaa Avaa Sulje Sulje

SSL/TLS> Portti 443 Avaa Avaa Avaa Avaa

SSL/TLS> Salli SSL/TLS-yhteys Salakirjoitus
ensisijainen

Salakirjoitus
ensisijainen

Vain sala-
kirjoitus

Vain sala-
kirjoitus

SSL/TLS-versio > TLS1.2 Käytössä Käytössä Käytössä Käytössä

SSL/TLS-versio > TLS1.1 Käytössä Käytössä Käytössä Käytössä

SSL/TLS-versio > TLS1.0 Käytössä Käytössä Käytössä Käytössä

SSL/TLS-versio > SSL3.0 Käytössä Käytössä Ei käytössä Ei käytössä

Salauksen vahvuusasetus> AES
128-bitti-
nen/256-

bittinen

128-bitti-
nen/256-

bittinen

128-bitti-
nen/256-

bittinen

128-bitti-
nen/256-

bittinen

Salauksen vahvuusasetus> 3DES
168-bitti-

nen
168-bitti-

nen
168-bitti-

nen
-

Salauksen vahvuusasetus>RC4 - - - -

DIPRINT Käytössä Käytössä Ei käytössä Ei käytössä

LPR Käytössä Käytössä Ei käytössä Ei käytössä

FTP Käytössä Käytössä Käytössä Käytössä

sftp Käytössä Käytössä Käytössä Käytössä

ssh Käytössä Käytössä Käytössä Käytössä

RSH/RCP Käytössä Käytössä Ei käytössä Ei käytössä

TELNET Käytössä Ei käytössä Ei käytössä Ei käytössä

Bonjour Käytössä Käytössä Ei käytössä Ei käytössä

SSDP Käytössä Käytössä Ei käytössä Ei käytössä

SMB Käytössä Käytössä Ei käytössä Ei käytössä

NetBIOS over TCP/IPv4 Käytössä Käytössä Ei käytössä Ei käytössä

WSD (laite) Käytössä Käytössä Käytössä Käytössä

Verkon turvatason määrittäminen
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Toiminto Taso 0 Taso 1 FIPS 140 Taso 2

WSD (tulostin) Käytössä Käytössä Käytössä Käytössä

WSD (laitteen salattu yhteys) Ei käytössä Ei käytössä Käytössä Käytössä

Samoja asetuksia käytetään IPv4:lle ja IPv6:lle.

Suojaustaso ei vaikuta TCP/IP-asetukseen. Asetus on otettava käyttöön tai poistettava käytöstä ma-
nuaalisesti.

NetWare

Toiminto Taso 0 Taso 1 FIPS 140 Taso 2

NetWare Käytössä Käytössä Ei käytössä Ei käytössä

Jos NetWare ei ole verkkokäytössä, yllä olevia asetuksia ei käytetä.

SNMP

Toiminto Taso 0 Taso 1 FIPS 140 Taso 2

SNMP Käytössä Käytössä Käytössä Käytössä

Salli SNMPv1- ja -v2-asetukset Päällä Pois Pois Pois

SNMPv1,v2-toiminto Käytössä Käytössä Ei käytössä Ei käytössä

SNMPv3-toiminto Käytössä Käytössä Käytössä Käytössä

Ota käyttöön SNMPv3-yhteys
Salaus/

selkoteksti
Salaus/

selkoteksti
Vain salaus Vain salaus

TCP/IP-salauksen vahvuusasetus

Toiminto Taso 0 Taso 1 FIPS 140 Taso 2

ssh > Salausalgoritmi DES/3DES/
AES-128/
AES-192/
AES-256/
Blowfish/
Arcfour

3DES/
AES-128/
AES-192/
AES-256/
Arcfour

3DES/
AES-128/
AES-192/
AES-256

3DES/
AES-128/
AES-192/
AES-256

S/MIME > Salausalgo-
ritmi

3DES-168 3DES-168 3DES-168 AES-256
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Toiminto Taso 0 Taso 1 FIPS 140 Taso 2

S/MIME > Digest-algo-
ritmi

SHA1 SHA1 SHA1 SHA-256

SNMPv3 > Todennusal-
goritmi

MD5 SHA1 SHA1 SHA1

SNMPv3 > Salausalgo-
ritmi

DES DES AES-128 AES-128

Kerberos-todennus > To-
dennusalgoritmi

AES256-CTS-
HMAC-
SHA1-96/
AES128-CTS-
HMAC-
SHA1-96/
DES3-CBC-
SHA1/RC4-
HMAC/DES-
CBC-MD5

AES256-CTS-
HMAC-
SHA1-96/
AES128-CTS-
HMAC-
SHA1-96/
DES3-CBC-
SHA1/RC4-
HMAC

AES256-CTS-
HMAC-
SHA1-96/
AES128-CTS-
HMAC-
SHA1-96/
DES3-CBC-
SHA1

AES256-CTS-
HMAC-
SHA1-96/
AES128-CTS-
HMAC-
SHA1-96

Ohjaimen salausavain >
Salauksen vahvuus

Yksinkertainen
salaus

DES AES AES

Verkon turvatason määrittäminen
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Yhteysväylien suojaus laitevarmenteella
Laite voi suojata yhteysväylänsä ja luoda salatun yhteyden käyttäen SSL/TLS:ää, IPseciä, S/MIMEä, tai
IEEE 802.1X:ää. Se voi suojata myös PDF:t sähköisen PDF- tai PDF/A-allekirjoituksen avulla.

Näiden toimintojen käyttöä varten laitteeseen on luotava ja asennettava laitevarmenne etukäteen.

Seuraavantyyppiset laitevarmenteet ovat yhteensopivia:

• Laitteen luomat itse allekirjoitetut varmenteet

• Varmennepalvelun luomat varmenteet

• Pääkäyttäjää tarvitaan varmenteiden voimassaolon hallitsemiseen sekä varmenteiden uusimiseen
ennen niiden vanhentumista.

• Pääkäyttäjän on varmistettava, että varmenteen myöntäjä on luotettava.

• Jos laitevarmenteeksi on valittu SHA256 tai SHA512 kohdassa Allekirjoitusalgoritmi, tarvitaan lait-
teelle yhteyden ottamiseen Internet Explorer 6.0:lla Windows XP SP3 tai uudempi.

Laitevarmenteen luominen ja asennus käyttöpaneelilta (itse allekirjoitettu var-
menne)

Luo ja asenna laitevarmenne käyttöpaneelilla.

Tässä kerrotaan, miten itse allekirjoitettua varmennetta käytetään laitevarmenteena.

1. Kirjaudu sisään verkon pääkäyttäjänä käyttöpaneelilta.

2. Paina [Järjestelmäasetukset].

3. Paina [Pääkäytt. työkalut].

4. Paina kolme kertaa [ Seur.].

5. Paina [Tallenna/poista laitevarmenne].

6. Varmista, että [Tallenna] on valittu.

5. Tehostettu verkon tietoturva
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7. Paina [Varmenne 1].

Vain [Varmenne 1] voidaan luoda käyttöpaneelilla.

8. Määritä tarvittavat asetukset.

Jos haluat käyttää laitevarmennetta kohdassa S/MIME, PDF:n digitaalinen allekirjoitus tai PDF/A:n
digitaalinen allekirjoitus, määritä pääkäyttäjän sähköpostiosoite sähköpostiasetuksessa.

9. Paina [OK].

"Asennettu" näkyy kohdassa "Varmenteen tila" ja osoittaa, että laitevarmenne on asennettu.

10. Kirjaudu ulos.

• Valitse [Poista] laitevarmenteen poistamiseksi laitteelta.

• Jos haluat käyttää laitteella luotua laitevarmennetta S/MIMEllä tai PDF/A:n digitaalisella allekir-
joituksella, aseta "Varmennus"-asetukseksi Web Image Monitor -ohjelmassa [Varmenne 1].

Laitevarmenteen luominen ja asennus Web Image Monitorilla (itse allekirjoi-
tettu varmenne)

Luo ja asenna laitevarmenne Web Image Monitorilla. Lisätietoja näytetyistä ja valittavissa olevista koh-
teista, katso Web Image Monitorin ohje.

Tässä kerrotaan, miten itse allekirjoitettua varmennetta käytetään laitevarmenteena.

1. Kirjaudu sisään verkon pääkäyttäjänä Web Image Monitorista.

2. Valitse [Laitehallinta] ja [Kokoonpano].

3. Napsauta [Laitevarmenne] kohdassa Suojaus.

4. Valitse luotava varmenne.

Valitse [Varmenne 1] SSL/TLS:n käyttöä varten. Voit käyttää mitä tahansa muuta protokollaa valit-
semalla haluamasi varmenteen numeron.

5. Napsauta [Luo].

Poista laitevarmenne laitteelta napsauttamalla [Poista].

6. Määritä tarvittavat asetukset.

Jos haluat käyttää laitevarmennetta kohdassa S/MIME, PDF:n digitaalinen allekirjoitus tai PDF/A:n
digitaalinen allekirjoitus, määritä pääkäyttäjän sähköpostiosoite sähköpostiasetuksessa.

7. Napsauta [OK].

Asetus on muutettu.

8. Napsauta [OK].

Yhteysväylien suojaus laitevarmenteella
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9. Jos näytölle avautuu turvallisuusvaroitus, tarkista tiedot ja valitse "Jatka tälle verkkosi-
vustolle".

"Asennettu" näkyy kohdassa "Varmenteen tila" ja osoittaa, että laitevarmenne on asennettu.

10. Kirjaudu ulos.

Laitevarmenteen luominen (varmennepalvelun myöntämä)

Luo laitevarmenne Web Image Monitorilla. Lisätietoja näytetyistä ja valittavissa olevista kohteista, katso
Web Image Monitorin ohje.

Tässä kerrotaan, miten varmennepalvelun myöntämää varmennetta käytetään laitevarmenteena.

1. Kirjaudu sisään verkon pääkäyttäjänä Web Image Monitorista.

2. Valitse [Laitehallinta] ja [Kokoonpano].

3. Napsauta [Laitevarmenne] kohdassa Suojaus.

4. Valitse luotava varmenne.

Valitse [Varmenne 1] SSL/TLS:n käyttöä varten. Voit käyttää mitä tahansa muuta protokollaa valit-
semalla haluamasi varmenteen numeron.

5. Napsauta [Pyydä].

6. Määritä tarvittavat asetukset.

7. Napsauta [OK].

Asetus on muutettu.

8. Napsauta [OK].

Pyytää näkyy kohdassa Varmenteen tila.

9. Kirjaudu ulos.

10. Pyydä laitevarmenne varmennepalvelulta.

Hakutapa riippuu varmennepalvelusta. Saat lisätietoja varmennepalvelulta.

Napsauta Web Image Monitor -ohjelman Tiedot-kuvaketta ja käytä tietoja kohdasta "Varmen-
teen tiedot".

• Jos pyydät kahta varmennetta samanaikaisesti, varmentajaa ei välttämättä näytetä. Kun asennat
varmennetta, tarkista varmenteen kohde ja asennustapa.

• Web Image Monitorilla voidaan luoda laitevarmenne, mutta ei pyytää varmennetta varmennepal-
velusta.

• Peruuta laitevarmenteen pyyntö napsauttamalla [Peruuta pyyntö].

5. Tehostettu verkon tietoturva
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Laitevarmenteen asentaminen (varmennepalvelu)

Asenna laitevarmenne Web Image Monitorilla. Lisätietoja näytetyistä ja valittavissa olevista kohteista,
katso Web Image Monitorin ohje.

Tässä kerrotaan, miten varmennepalvelun myöntämää varmennetta käytetään laitevarmenteena.

Syötä varmennepalvelulta saadun laitevarmenteen sisältö.

1. Kirjaudu sisään verkon pääkäyttäjänä Web Image Monitorista.

2. Valitse [Laitehallinta] ja [Kokoonpano].

3. Napsauta [Laitevarmenne] kohdassa Suojaus.

4. Valitse asennettava varmenne.

Valitse [Varmenne 1] SSL/TLS:n käyttöä varten. Voit käyttää mitä tahansa muuta protokollaa valit-
semalla haluamasi varmenteen numeron.

5. Napsauta [Asenna].

6. Kirjoita palvelinvarmenteen sisältö.

Kirjoita laitevarmenne-kenttään varmennepalvelulta saadun laitevarmenteen sisältö.

Jos asennat välivarmenteen, anna myös välivarmenteen sisältö.

Lisätietoja näytetyistä ja valittavissa olevista kohteista, katso Web Image Monitorin ohje.

7. Napsauta [OK].

8. Odota pari minuuttia ja napsauta sitten [OK].

"Asennettu" näkyy kohdassa "Varmenteen tila" ja osoittaa, että laitevarmenne on asennettu.

9. Kirjaudu ulos.

Välivarmenteen asentaminen (varmennepalvelu)

Tässä kerrotaan, miten varmennepalvelun myöntämä välivarmenne asennetaan Web Image Monitorilla.

Jos varmennepalvelun myöntämä välivarmenne puuttuu, tietoliikenneyhteyden aikana näytetään varoi-
tusviesti. Jos varmennepalvelulta on saatu välivarmenne, suosittelemme asentamaan sen.

1. Kirjaudu sisään verkon pääkäyttäjänä Web Image Monitorista.

2. Valitse [Laitehallinta] ja [Kokoonpano].

3. Napsauta [Laitevarmenne] kohdassa Suojaus.

4. Valitse asennettava varmenne.

5. Napsauta [Asenna välivarmenne].

Yhteysväylien suojaus laitevarmenteella
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6. Anna välivarmenteen sisältö.

Anna varmennepalvelun myöntämän välivarmenteen sisältö. Lisätietoja varmenteesta ja sen asetuk-
sista, katso Web Image Monitorin ohje.

7. Napsauta [OK].

8. Odota pari minuuttia ja napsauta sitten [OK].

Välivarmenne asennetaan laitteelle. "Varmenteen tiedot" -ruutu kertoo, onko välivarmenne asennet-
tu. Lisätietoja Varmenteen tiedot -näytöstä, katso Web Image Monitorin ohje.

9. Kirjaudu ulos.

5. Tehostettu verkon tietoturva
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SSL/TLS-asetukset
Kun laite määritetään käyttämään SSL/TLS-yhteyttä, tiedonsiirto voidaan salata. Tämä estää tietojen
kaappauksen, murtamisen tai muokkaamisen tiedonsiirron aikana.

Salattu tiedonsiirto SSL/TLS-yhteydellä

1. Laitteen käyttämiseksi tietokoneelta tarvitaan SSL/TLS-laitevarmenne ja julkinen avain.

CRX003

2. Laitevarmenne ja julkinen avain lähetetään laitteelta käyttäjän työasemalle.

CRX004

3. Tietokoneella luotu jaettu avain salataan julkisella avaimella ja lähetetään laitteelle, jonka jäl-
keen salaus puretaan laitteessa sen salaisella avaimella.

CRX005

4. Jaettua avainta käytetään tietojen salaamiseen ja salauksen purkamiseen, jolloin tiedonsiirto
on suojattua.

CRX006

Itse allekirjoitettu varmenne

1. Laitevarmenteen luominen ja asentaminen:

Laitevarmenteen luominen ja asennus käyttöpaneelilta tai Web Image Monitorista.

SSL/TLS-asetukset
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2. SSL/TLS-asetuksen käyttöönotto:

Ota SSL/TLS-asetus käyttöön Web Image Monitorilla.

Palvelun myöntämä varmenne

1. Laitevarmenteen luominen ja palvelun haku:

Kun laitevarmenne on luotu Web Image Monitorilla, hae varmennepalvelua.

Hakemistapa varmenteen luomisen jälkeen vaihtelee varmennepalvelun mukaan. Noudata
varmennepalvelun ohjeita.

2. Laitevarmenteen asentaminen:

Asenna laitevarmenne Web Image Monitorilla.

3. SSL/TLS-asetuksen käyttöönotto:

Ota SSL/TLS-asetus käyttöön Web Image Monitorilla.

• Tarkista onko SSL/TLS käytössä syöttämällä selaimen osoiteriville "https://(laitteen IP-osoite tai
isäntänimi)/" muodostaaksesi yhteyden laitteeseen. Jos saat ilmoituksen "Sivua ei voi näyttää",
SSL/TLS-määrityksissä on virhe.

• Jos SSL/TLS for IPP (tulostimen toiminnot) otetaan käyttöön, lähetetyt tiedot salataan. Salatut tiedot
ovat turvassa väärinkäytöksiltä.

SSL/TLS-asetuksen käyttöönotto

Kun laitevarmenne on asennettu laitteeseen, ota SSL/TLS-asetus käyttöön.

Menetelmä on sama itse allekirjoitetulle ja varmennepalvelun myöntämälle varmenteelle.

1. Kirjaudu sisään verkon pääkäyttäjänä Web Image Monitorista.

2. Valitse [Laitehallinta] ja [Kokoonpano].

3. Valitse [SSL/TLS] kohdassa Suojaus.

4. Valitse IPv4:lle ja IPv6:lle "Käytössä", jos haluat ottaa SSL:n/TLS:n käyttöön.

5. Valitse salattu yhteys kohdassa Salli SSL/TLS-yhteys.

6. Jos haluat poistaa protokollan käytöstä, napsauta [Ei käytössä] kohdassa TLS1.2,
TLS1.1, TLS1.0 tai SSL3.0.

Vähintään yhden näistä on oltava käytössä.

7. Määritä kohdassa Salauksen vahvuusasetus salauksen vahvuus vaihtoehdoille AES,
3DES ja/tai RC4. Valitse vähintään yksi.

Huomaa, että käytettävissä olevat salauksen vahvuudet vaihtelevat kohtien TLS1.2, TLS1.1, TLS1.0
ja SSL3.0 asetusten mukaan.

8. Napsauta [OK].

5. Tehostettu verkon tietoturva
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9. Näytölle tulee "Päivittää...". Odota pari minuuttia ja napsauta sitten [OK].

Jos edellinen näyttö ei palaa, kun napsautat [OK], odota hetki ja napsauta selaimen päivityspaini-
ketta.

10. Kirjaudu ulos.

• Kun kohdan Salli SSL/TLS-yhteys asetuksena on [Vain salakirjoitus], yhteyttä ei muodosteta lain-
kaan, jos valitset protokollan joka ei tue verkkoselaimia tai jos määrität vain salauksen vahvuuden.
Voit muodostaa yhteyden valitsemalla laitteen käyttöpaneelilta [Salli SSL/TLS-yhteys] ja muutta-
malla asetukseksi [Salakirj./selkoteksti]. Määritä sitten protokolla ja salauksen vahvuus.

• SSL/TLS-version ja salauksen vahvuuden asetuksia voidaan muuttaa myös kohdassa [Verkon suo-
jaus].

• Laite ei välttämättä kykene ottamaan yhteyttä ulkopuoliseen LDAP-palvelimeen riippuen siitä, minkä
tilan määrität seuraaville: "TLS1.2", "TLS1.1", "TLS1.0" ja "SSL3.0".

• Seuraavat salataan aina SSL3.0:lla: @Remoten kautta tapahtuva viestintä ja Remote
Communication Gate S:lle lähetetyt raportit.

Käyttäjien asetukset SSL/TLS:lle

Kun yksityisen varmentajan myöntämä tai itse allekirjoitettu laitevarmenne on asennettu päälaitteeseen
ja SSL/TLS (yhteyssalaus) on otettu käyttöön, opasta käyttäjiä asentamaan varmenne omille työasemil-
leen. Käyttäjien, jotka tulostavat Windows Vistasta, Windows 7/8/8.1:stä tai Windows Server
2008/2008 R2/2012/2012 R2:sta IPP-SSL:llä, on asennettava varmenne. Verkon pääkäyttäjä huo-
lehtii siitä, että kaikki käyttäjät osaavat asentaa varmenteen.

Valitse varmenteen tallennuspaikaksi [Luotetut varmenteiden päämyöntäjät], kun laitetta käytetään IPP:n
kautta.

• Verkon käyttäjä selvittää myös esimerkiksi vanhentuneeseen varmenteeseen liittyvät ongelmat.

• Jos laitteeseen on asennettu varmennepalvelun myöntämä varmenne, tarkista varmenteen tallen-
nuspaikka varmennepalvelulta.

• Kun käyttöjärjestelmissä Windows Vista/7/8/8.1 tai Windows Server 2008/2008
R2/2012/2012 R2 käytetään IPP-vakioporttia, laitevarmenteen [Yleinen nimi] -kohdan isäntäni-
men tai IP-osoitteen vaihtaminen edellyttää aiemmin määritettyjen PC-tulostimien poistamista ja uu-
delleen asentamista sen jälkeen, kun [Yleinen nimi] on vaihdettu. Lisäksi käyttäjävarmennusasetus-
ten (sisäänkirjautumisnimi ja salasana) muuttamiseksi aiemmin määritetyt PC-tulostimet on ensin
poistettava ja asennettava uudelleen, kun varmennusasetukset on muutettu.

SSL/TLS-asetukset
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SSL/TLS-salaustavan määrittäminen

Voit muuttaa turvatasoja määrittämällä salatun SSL/TLS-yhteystavan.

Salattu tiedonsiirtotila

Voit määrittää salatun tiedonsiirtotavan.

Salattu tiedonsiirtotila Kuvaus

Vain salakirjoitus Vain salattu yhteys on mahdollinen.

Jos salaus ei ole mahdollista, laite ei muodosta
yhteyttä.

Salakirjoitus ensisijainen Muodostaa salatun yhteyden, jos salaus on
mahdollista.

Jos salaus ei ole mahdollista, laite muodostaa
salaamattoman yhteyden.

Salakirjoitus/selkoteksti Asetuksesta riippuu, käytetäänkö salausta vai
ei.

Kun laitevarmenne on asennettu, määritetään SSL/TLS:n salattu tietoliikennetila. Voit muuttaa suojausta-
soa määrittämällä tämän asetuksen.

1. Kirjaudu sisään verkon pääkäyttäjänä käyttöpaneelilta.

2. Paina [Järjestelmäasetukset].

3. Paina [Liitäntäasetukset].

4. Paina [ Seuraava].

5. Paina [Ota käyttöön SSL/TLS-yhteys].

6. Valitse haluamasi salattu yhteystapa.

Valitse salatuksi yhteystavaksi [Vain salakirjoitus], [Salakirjoitusasetus] tai [Salakirj./selkoteksti].

7. Paina [OK].

5. Tehostettu verkon tietoturva
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8. Kirjaudu ulos.

• Voit määrittää SSL/TLS-salauksen myös Web Image Monitorilla. Lisätietoja, katso Web Image
Monitorin ohje.

SSL-asetuksen käyttöönotto SMTP-yhteyksille

Ota SSL käyttöön SMTP-yhteyksille seuraavasti.

1. Kirjaudu sisään verkon pääkäyttäjänä käyttöpaneelilta.

2. Paina [Järjestelmäasetukset].

3. Paina [Tiedoston siirto].

4. Paina [SMTP-palvelin].

5. Paina "Käytä suojattua yhteyttä (SSL)" -kentän oikealla puolella olevaa [Päällä]-näp-
päintä.

Jos et käytä SSL:ää SMTP-yhteyksille, paina [Pois].

Kun "Käytä suojattua yhteyttä (SSL)" on [Päällä], portin numeroksi vaihtuu 465.

6. Paina [OK].

7. Kirjaudu ulos.

SSL/TLS-asetukset
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S/MIMEn määrittäminen
Voit lähettää julkisella avaimella salattuja sähköposteja, kun tallennat käyttäjävarmenteen osoitelistaan.
Tämä estää sähköpostin sisällön muuntelun lähetyksen aikana. Voit myös estää toisen käyttäjän nimellä
esiintymisen asentamalla laitevarmenteen laitteeseen ja liittämällä viestiin sähköisen allekirjoituksen, joka
luodaan yksityisellä avaimella. Toimintoja voidaan käyttää erikseen tai suojauksen tehostamiseksi myös
yhdessä.

Jotta voit lähettää salattuja sähköposteja, sekä lähettäjän (tämän laitteen) että vastaanottajan on tuetta-
va S/MIMEä.

• Jos haluat käyttää S/MIMEä, määritä ensin [Pääkäyttäjän sähköpostiosoite] [Järjestelmäasetuk-
set]-valikossa.

Yhteensopivat sähköpostiohjelmat

S/MIME on yhteensopiva seuraavien ohjelmien kanssa:

• Microsoft Outlook 2003 ja uudemmat

• Thunderbird 3.1.7 ja uudemmat

• Windows Live Mail

• Jos sähköpostiin määritetään sähköinen allekirjoitus, laitteen pääkäyttäjän osoite tulee näkyviin
"From"-kenttään ja lähettäjän osoite tulee näkyviin "Reply-to"-kenttään.

• Kun lähetät sähköposteja sekä käyttäjille, joiden sähköpostipalveluntarjoaja tukee S/MIMEä että
käyttäjille, joiden palveluntarjoaja ei tue sitä, sähköpostit S/MIME-palveluntarjoajille salataan,
kun taas muille ne lähetetään tekstimuotoisena.

• S/MIME kasvattaa sähköpostiviestin kokoa.

• Lisätietoja S/MIMEn käyttämisestä skannaustoiminnon kanssa, katso Scan.

Sähköpostin salaus

Jotta voit lähettää salattuja sähköposteja käyttämällä S/MIMEä, käyttäjävarmenne on ensin valmistelta-
va Web Image Monitor -ohjelmalla, jonka jälkeen käyttäjien ylläpitäjä tallentaa sen osoitekirjaan. Var-
menteen tallentaminen osoitekirjaan määrittelee julkisen avaimen jokaiselle käyttäjälle. Kun varmenne
on asennettu, määritä salausalgoritmi Web Image Monitorilla. Salausalgoritmin määrittämiseen tarvi-
taan verkon pääkäyttäjän oikeudet.

Sähköpostin salaaminen

1. Valmistele käyttäjävarmenne.

5. Tehostettu verkon tietoturva
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2. Asenna käyttäjävarmenne osoitekirjaan Web Image Monitor -ohjelmalla. (Varmenteen julki-
nen avain on määriteltynä osoitekirjassa.)

3. Määritä salausalgoritmi Web Image Monitorilla.

4. Salaa sähköposti käyttämällä jaettua avainta.

5. Jaettu avain on salattu käyttämällä käyttäjän julkista avainta.

6. Salattu sähköposti lähetetään.

7. Vastaanottaja purkaa jaetun avaimen käyttämällä julkista avainta vastaavaa salaista avainta.

8. Sähköposti puretaan käyttämällä jaettua avainta.

• Tähän laitteeseen voidaan asentaa kolme erityyppistä käyttäjän varmennetta: "DER-koodattu bi-
nääri X.509", "Base 64 -koodattu X.509" ja "PKCS #7" -varmenne.

• Kun käyttäjävarmenne asennetaan Osoitekirjaan Web Image Monitor -ohjelmalla, järjestelmä
antaa virheilmoituksen, jos varmennetiedostossa on useita varmenteita. Jos näin käy, asenna var-
menteet yksi kerrallaan.

Käyttäjävarmenteen määrittäminen

Valmistele jokainen käyttäjävarmenne etukäteen.

1. Kirjaudu sisään Web Image Monitoriin käyttäjien ylläpitäjänä.

2. Valitse [Laitehallinta] ja [Osoitekirja].

3. Valitse käyttäjä, jolle varmenne asennetaan.

4. Napsauta [Tarkka syöttö] ja sitten [Vaihda].

Muuta käyttäjä -näyttö avataan.

5. Kirjoita käyttäjän osoite "Sähköpostiosoite"-kenttään kohdassa "Sähköposti".

6. Napsauta [Vaihda] kohdassa Käyttäjävarmenne.

7. Napsauta [Selaa], valitse käyttäjän varmennetiedosto ja napsauta sitten [Avaa].

8. Napsauta [OK].

Käyttäjävarmenne on asennettu.

9. Näytölle tulee "Päivittää...". Odota pari minuuttia ja napsauta sitten [OK].

Jos edellinen näyttö ei palaa, kun napsautat [OK], odota hetki ja napsauta selaimen päivityspaini-
ketta.

10. Kirjaudu ulos.

• Kun valitun käyttäjävarmenteen voimassaoloaika on päättynyt, salattuja viestejä ei voida enää lä-
hettää. Valitse voimassaoleva varmenne.

S/MIMEn määrittäminen
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Määritä salausalgoritmi

1. Kirjaudu sisään verkon pääkäyttäjänä Web Image Monitorista.

2. Valitse [Laitehallinta] ja [Kokoonpano].

3. Valitse [S/MIME] kohdassa Suojaus.

4. Valitse salausalgoritmi pudotusvalikosta, joka on asetuksen Salausalgoritmi vieressä
kohdassa Salaus.

5. Napsauta [OK].

S/MIMEn algoritmi on asetettu.

6. Kirjaudu ulos.

• Määritä asetukset huomioiden salausalgoritmi ja digest-algoritmi, jotka tukevat käyttäjän sähkö-
postiohjelmaa.

Sähköisen allekirjoituksen liittäminen

Jos lähetettäviin sähköposteihin halutaan liittää sähköinen allekirjoitus, laitevarmenne on asennettava
etukäteen.

Voi käyttää laitevarmenteena joko laitteen luomaa itse allekirjoitettua varmennetta tai varmennepalvelun
luomaa varmennetta. Lisätietoja laitevarmenteen luomisesta ja asentamisesta, katso s. 98 "Yhteysväylien
suojaus laitevarmenteella".

• Jos haluat asentaa S/MIME-laitevarmenteen, sinun on ensin rekisteröitävä "Pääkäyttäjän sähkö-
postiosoite" laitevarmenteeseen sähköpostiosoitteeksi kohdassa [Järjestelmäasetukset]. Huomaa,
että S/MIME-laitevarmenteen sähköpostiosoite on määritettävä, vaikka S/MIMEä ei käytettäisi.

Sähköinen allekirjoitus

1. Asenna laitevarmenne laitteeseen. Varmenteen salainen avain on määritetty laitteella.

2. Liitä sähköpostiin sähköinen allekirjoitus käyttämällä laitevarmenteen salaista avainta.

3. Lähetä käyttäjälle sähköposti, jossa on liitteenä sähköinen allekirjoitus.

4. Vastaanottaja pyytää julkista avainta ja laitteen varmennetta laitteelta.

5. Julkisen avaimen avulla voit päätellä liitteenä olevan sähköisen allekirjoituksen aitouden näh-
däksesi onko viestiä muunneltu.

Määritystoimet (itse allekirjoitettu varmenne)

1. Luo ja asenna laitevarmenne Web Image Monitorilla.

2. Tee S/MIMEn varmenneasetukset Web Image Monitorilla.

3. Tee sähköisen allekirjoituksen asetukset Web Image Monitorilla.

5. Tehostettu verkon tietoturva
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Määritystoimet (varmennepalvelun myöntämä varmenne)

1. Luo laitevarmenne Web Image Monitorilla.

Varmenteiden hakutapa riippuu varmennepalvelusta. Noudata varmennepalvelun ohjeita.

2. Asenna laitevarmenne Web Image Monitorilla.

3. Tee S/MIMEn varmenneasetukset Web Image Monitorilla.

4. Tee sähköisen allekirjoituksen asetukset Web Image Monitorilla.

Laitevarmenteen valitseminen

Valitse S/MIME-laitevarmenne Web Image Monitorilla.

1. Kirjaudu sisään verkon pääkäyttäjänä Web Image Monitorista.

2. Valitse [Laitehallinta] ja [Kokoonpano].

3. Napsauta [Laitevarmenne] kohdassa Suojaus.

4. Valitse sähköistä allekirjoitusta varten käytettävä varmenne kohdan S/MIME pudotusva-
likon kohdasta Varmennus.

5. Napsauta [OK].

S/MIMEn sähköisen allekirjoituksen varmenne on asetettu.

6. Näytölle tulee "Päivittää...". Odota pari minuuttia ja napsauta sitten [OK].

Jos edellinen näyttö ei palaa, kun napsautat [OK], odota hetki ja napsauta selaimen päivityspaini-
ketta.

7. Kirjaudu ulos.

• Jos valitun laitevarmennuksen voimassaolo päättyy, allekirjoituksia ei voi liittää sähköpostiin. Valitse
voimassaoleva varmenne.

Sähköisen allekirjoituksen määrittäminen

Kun laitevarmenne on asennettu laitteelle, määritä asetukset S/MIME-allekirjoituksille. Menetelmä on
sama itse allekirjoitetulle ja varmennepalvelun myöntämälle varmenteelle.

1. Kirjaudu sisään verkon pääkäyttäjänä Web Image Monitorista.

2. Valitse [Laitehallinta] ja [Kokoonpano].

3. Valitse [S/MIME] kohdassa Suojaus.

4. Valitse sähköisessä allekirjoituksessa käytettävä algoritmi Allekirjoitus-kohdan Digest-al-
goritmi -kohdan vierestä.

S/MIMEn määrittäminen
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5. Kun lähetät sähköpostia skannerilta, valitse sähköisen allekirjoituksen liittämistapa Alle-
kirjoitus-kohdan Sähköpostin lähetys skannerilla -kohdan vierestä.

6. Kun lähetät tallennettuja asiakirjoja edelleen, valitse sähköisen allekirjoituksen liittämis-
tapa Allekirjoitus-kohdan Siirrettäessä asiakirjapalvelimen tiedostoja (apuohjelma) -koh-
dan vierestä.

7. Napsauta [OK].

S/MIMEn sähköinen allekirjoitus on otettu käyttöön.

8. Kirjaudu ulos.

• Määritä asetukset, jotka pohjautuvat käyttäjän sähköpostiohjelman tukemaan salausalgoritmiin ja
digest-algoritmiin.

Todennuksen voimassaoloajan tarkastaminen

S/MIME:n kanssa käytetyn varmenteen voimassaoloaika tarkistetaan, kun lähetät sähköpostia.

Voit muuttaa ajoitusta, jolloin voimassaolo tarkistetaan.

Toimintatila Kuvaus

Turvallisuus ensisijainen Voimassaoloaika tarkistetaan seuraavina ajankohtina:

Käyttäjävarmenne

(a) Kun osoite on valittu

(b) Kun painetaan [Aloita]

Laitevarmenne

(c) Kun ensimmäinen osoite on valittu

(d) Kun painetaan [Aloita]

Suorituskyky ensisijainen Kohtia (b) ja (c) ei suoriteta.

Voimassaoloajan todennus voi kestää kauemmin, jos osoite on valittu tai
jos painetaan [Aloita]. Lyhennä aikaa valitsemalla "Suorituskyky ensisi-
jainen".

1. Kirjaudu sisään verkon pääkäyttäjänä Web Image Monitorista.

2. Valitse [Laitehallinta] ja [Kokoonpano].

3. Valitse [S/MIME] kohdassa Suojaus.

4. Kun Toimintatila on käytössä, valitse [Turvallisuus ensisijainen] tai [Suorituskyky ensisijai-
nen].

5. Tehostettu verkon tietoturva
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5. Napsauta [OK].

6. Kirjaudu ulos.

• Jos varmenne oli lähetettäessä voimassa, mutta vanhentui ennen kuin sähköpostiviesti ehti sähkö-
postipalvelimelta asiakkaan tietokoneelle, sähköpostiviestiä ei välttämättä noudeta.

• Jos todenteen voimassaoloajan ulkopuolella ilmenee virhe, kun S/MIME-sähköposti lähetetään
automaattisesti käyttämällä Muistinsiirtoa tai tiettynä ajankohtana, virhe raportoidaan tekstimuotoi-
sena sähköpostina lähettäjän tai pääkäyttäjän sähköpostiosoitteeseen. Virheen tietoja voidaan tar-
kastella työraportissa. Kun käytetään S/MIMEä, työraportin keräämistoiminto on otettava käyt-
töön. Lisätietoa raporttien tarkastelusta, katso s. 165 "Raporttitiedostojen hallinta".

S/MIMEn määrittäminen
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Sähköisellä allekirjoituksella varustettujen
PDF-tiedostojen määrittäminen
Laitteella voidaan luoda PDF-tiedostoja, joissa on sähköinen allekirjoitus. Sähköiset allekirjoitukset var-
mistavat PDF-asiakirjan luojan sekä luontipäivämäärän ja -kellonajan. Myös tietojen vääristely on estet-
ty, sillä vääristetyt asiakirjat voidaan tunnistaa.

Jotta PDF-tiedostoja voidaan allekirjoittaa sähköisesti, on ensin valittava allekirjoitukselle käytettävä var-
menne laitevarmenteista.

Voi käyttää laitevarmenteena joko laitteen luomaa itse allekirjoitettua varmennetta tai varmennepalvelun
luomaa varmennetta. Lisätietoja laitevarmenteen luomisesta ja asentamisesta, katso s. 98 "Yhteysväylien
suojaus laitevarmenteella".

• Jos haluat luoda digitaalisesti allekirjoitettuja PDF-tiedostoja, sinun täytyy ensin määrittää [Pääkäyt-
täjän sähköpostiosoite] [Järjestelmäasetukset]-valikon kohdassa [Tiedostonsiirto].

• Jos haluat käyttää laitevarmennetta digitaalisesti allekirjoitetuissa PDF-tiedostoissa, sinun täytyy
ensin määrittää pääkäyttäjän sähköpostiosoite samaksi kuin kohdassa "Pääkäyttäjän sähköpostio-
soite" [Järjestelmäasetukset]-valikossa.

Valitse varmenne, jota käytetään allekirjoituksille.

1. Kirjaudu sisään verkon pääkäyttäjänä Web Image Monitorista.

2. Valitse [Laitehallinta] ja [Kokoonpano].

3. Napsauta [Laitevarmenne] kohdassa Suojaus.

4. Valitse sähköistä allekirjoitusta varten käytettävä varmenne pudotusvalikosta Varmen-
nus-valikon kohdassa PDF:n digitaalinen allekirjoitus tai PDF/A:n digitaalinen allekirjoi-
tus.

PDF:n digitaalinen allekirjoitus: Voidaan liittää muihin PDF-tiedostoihin kuin PDF/A-tiedostoihin.

PDF/A:n digitaalinen allekirjoitus: Voidaan liittää PDF/A-tiedostoihin.

5. Napsauta [OK].

6. Näytölle tulee "Päivittää...". Odota 1–2 minuuttia ja napsauta sitten [OK].

Jos edellinen näyttö ei palaa, kun napsautat [OK], odota hetki ja napsauta selaimen päivityspaini-
ketta.

7. Kirjaudu ulos.

• Jos valitun laitevarmenteen voimassaolo päättyy, PDF-tiedostoihin ei voi liittää allekirjoituksia. Valit-
se voimassaoleva varmenne.

5. Tehostettu verkon tietoturva
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• PDF/A-tiedostoihin liitettävän laitevarmenteen digitaalisen allekirjoituksen allekirjoitusalgoritmi on
"sha1WithRSA-1024".

Sähköisellä allekirjoituksella varustettujen PDF-tiedostojen määrittäminen
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IPsecin määrittäminen
Laite tukee IPsec-protokollaa tiedonsiirron suojaamiseksi. IPsec lähettää suojattuja datapaketteja IP-pro-
tokollatasolla käyttäen salausta jaetulla avaimella, jolloin sekä lähettäjällä että vastaanottajalla on
sama avain. Tämä laite käyttää automaattista avainten vaihtoa, jolloin molemmat osapuolet saavat
saman avaimen. Automaattista vaihtoa käytettäessä jaetun avaimen vaihtoasetuksille voidaan määrittää
tietty uusimisväli, jolloin saadaan parempi turva tiedonsiirrolle.

• Pääsy Web Image Monitoriin voi estyä, jos kohdan Ei HTTPS-yhteyttä asetuksena on Ei käytössä ja
avainasetukset määritetään väärin. Ongelma voidaan välttää määrittämällä asetukseksi Käytössä,
jolloin IPsec ei käytä HTTPS-yhteyttä. Jos HTTPS-yhteys halutaan kuitenkin käyttöön, suosittelemme
että kohdan Ei HTTPS-yhteyttä asetukseksi määritetään Ei käytössä vasta sen jälkeen, kun IPsecin
määritysten toimivuus on varmistettu. Pääsy Web Image Monitoriin voi estyä myös siinä tapaukses-
sa, että IPsec käyttää TCP:tä tietokoneelta, kun kohdan Ei HTTPS-yhteyttä asetuksena on Käytössä,
vaikka IPsec ei käyttäisikään HTTPS-yhteyttä.

• Jos et voi käyttää Web Image Monitoria IPsec-konfigurointiongelmien takia, poista IPsec käytöstä
käyttöpaneelin Järjestelmäasetukset-kohdasta ja avaa sitten Web Image Monitor uudelleen.

• Lisätietoja IPsec-protokollan käyttöön ottamisesta tai käytöstä poistamisesta käyttöpaneelilla, katso
Connecting the Machine/System Settings.

• IPsec-protokollaa ei käytetä tietoihin, jotka on haettu DHCP:n, DNS:n tai WINS:n kautta.

Tuetut käyttöjärjestelmät

Käyttöjärjestelmät Huomautus

• Windows XP SP2/SP3

• Windows Server 2003/2003 R2

IPsec-protokollaa voidaan käyt-
tää IPv4:n kanssa.

• Windows Vista/7/8/8.1

• Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2

• Mac OS X 10.4.8 tai uudempi

• Red Hat Enterprise Linux WS 4.0

• Solaris 10

IPsec-protokollaa voidaan käyt-
tää sekä IPv4:n että IPv6:n kans-
sa.

Osaa asetuksista ei tueta riippuen käyttöjärjestelmästä. Varmista, että määrittämäsi IPsec-asetukset täs-
määvät käyttöjärjestelmän IPsec-asetusten kanssa.
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Salaus ja todennus IPsecillä

IPsec koostuu kahdesta päätoiminnosta: salaustoiminnosta, joka takaa tietojen luottamuksellisuuden, ja
todennustoiminnosta, joka varmistaa tietojen lähettäjän sekä tietojen oikeellisuuden. Tämän laitteen
IPsec-toiminto tukee kahta suojausprotokollaa: ESP-protokollaa, jolla voidaan käyttää molempia IPsec-
toimintoja samanaikaisesti, sekä AH-protokollaa, jolla voidaan käyttää vain todennustoimintoa.

ESP-protokolla

ESP-protokollassa tiedonsiirto suojataan salauksella ja todennuksella. Otsikkotietojen todennus ei
ole mahdollista tällä protokollalla.

• Jotta salaus onnistuisi, sekä lähettäjän että vastaanottajan on määritettävä sama salausalgorit-
mi ja salausavain. Jos käytät salausavaimen automaattista vaihtoa, salausalgoritmi ja salausa-
vain määritetään automaattisesti.

• Jotta todennus onnistuisi, sekä lähettäjän että vastaanottajan on määritettävä sama todennu-
salgoritmi ja todennusavain. Jos käytät salausavaimen automaattista vaihtoa, todennusalgorit-
mi ja todennusavain määritetään automaattisesti.

AH-protokolla

AH-protokollassa tiedonsiirto suojataan ainoastaan pakettien todentamisella (otsikkotiedot mukaan
lukien).

• Jotta todennus onnistuisi, sekä lähettäjän että vastaanottajan on määritettävä sama todennu-
salgoritmi ja todennusavain. Jos käytät salausavaimen automaattista vaihtoa, todennusalgorit-
mi ja todennusavain määritetään automaattisesti.

AH-protokolla + ESP-protokolla

ESP- ja AH-protokolla yhdessä mahdollistavat suojatun tiedonsiirron salauksen ja todennuksen
avulla. Nämä protokollat sisältävät otsikkotietojen todennuksen.

• Jotta salaus onnistuisi, sekä lähettäjän että vastaanottajan on määritettävä sama salausalgorit-
mi ja salausavain. Jos käytät salausavaimen automaattista vaihtoa, salausalgoritmi ja salausa-
vain määritetään automaattisesti.

• Jotta todennus onnistuisi, sekä lähettäjän että vastaanottajan on määritettävä sama todennu-
salgoritmi ja todennusavain. Jos käytät salausavaimen automaattista vaihtoa, todennusalgorit-
mi ja todennusavain määritetään automaattisesti.

• Joissakin käyttöjärjestelmissä käytetään termiä "Yhdenmukaisuus" termin "Todennus" sijaan.

Salausavaimen Auto Exchange -asetukset

Laite tukee avaimen konfiguroinnissa automaattista avainten vaihtoa sopimusten määrittämiseen (esim.
IPsec-algoritmi ja avain sekä lähettäjälle että vastaanottajalle). Nämä tiedot muodostavat SA:n (Security
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Association). IPsec-tiedonsiirto on mahdollista vain, jos lähettäjän ja vastaanottajan SA-asetukset ovat
samat.

Jos käytät automaattista tapaa salausavaimen määrittämiseen, SA-asetukset määritetään automaattisesti
molempien osapuolten laitteisiin. ISAKMP SA (vaihe 1) -asetukset määritetään kuitenkin automaattisesti
ennen IPsec SA -asetusta. Tämän jälkeen määritetään automaattisesti IPsec SA (vaihe 2) -asetukset,
jotka mahdollistavat varsinaisen IPsec-tiedonsiirron.

Turvallisuuden lisäämiseksi SA voidaan myös määrittää päivittymään automaattisesti määrittämällä voi-
massaoloaika (aikaraja) sen asetuksille. Tämä laite tukee vain IKEv1:tä salausavaimen automaattiselle
asettamiselle.

Huomaa, että on mahdollista määrittää useita SA-asetuksia.

Asetukset 1–4 ja oletusasetus

Voit määrittää automaattisesti neljä erillistä sarjaa SA-tietoja (esimerkiksi erilaiset jaetut avaimet ja
IPsec-algoritmit). Näiden sarjojen oletusasetuksiin voidaan sisällyttää asetuksia, joita ei voi määrit-
tää sarjojen 1–4 kentissä.

Kun IPsec on käytössä, sarjalla 1 on korkein prioriteetti ja sarjalla 4 alin. Voit käyttää tätä priori-
teettijärjestelmää IP-osoitteiden turvallista käyttöä varten. Aseta esimerkiksi laajin IP-osoitealue
alimmalle prioriteetille (4) ja sitten tietyt IP-osoitteet korkeammille prioriteettitasoille (3 ja ylempi).
Kun IPsec-yhteys otetaan käyttöön tietylle IP-osoitteelle, siihen käytetään korkeamman suojausta-
son asetuksia.

IPsec-asetukset

Laitteen IPsec-asetukset voidaan määrittää Web Image Monitorilla. Seuraavassa taulukossa selitetään
yksittäiset asetukset.

IPsec-asetukset

Asetus Kuvaus Asetusarvo

IPsec Määritä, otetaanko IPsec
käyttöön vai poistetaanko se
käytöstä.

• Käytössä

• Ei käytössä

Ei HTTPS-yhteyttä Määritä, otetaanko IPsec
käyttöön HTTPS-yhteyksiä var-
ten.

• Käytössä

• Ei käytössä

Valitse käytössä, jos et halua
käyttää IPseciä HTTPS-siir-
toon.

IPsec-asetus voidaan määrittää myös käyttöpaneelista.
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Salausavaimen Auto Exchange -suojaustaso

Kun valitset turvatason, tietyt turvallisuusasetukset määritetään automaattisesti. Seuraavassa taulu-
kossa selitetään turvatason ominaisuudet.

Turvataso Turvatason ominaisuudet

Vain todennus Valitse tämä taso, jos haluat todentaa lähetyksen toisen osa-
puolen ja estää tietojen luvattoman muuttamisen, mutta et halua
salata datapaketteja.

Koska tiedot lähetetään selkotekstinä, tietopaketit ovat haavoit-
tuvaisia hyökkäyksille. Älä valitse tätä, jos lähetät luottamuksel-
lisia tietoja.

Todennus ja matala salausta-
so

Valitse tämä taso, jos haluat sekä salata datapaketit että toden-
taa lähetyksen toisen osapuolen ja estää luvattoman pakettien
muuttamisen. Pakettien salaus auttaa estämään salakuuntelua.
Tämä taso tarjoaa matalamman turvatason kuin Todennus ja
korkea salaustaso.

Todennus ja korkea salausta-
so

Valitse tämä taso, jos haluat sekä salata datapaketit että toden-
taa lähetyksen toisen osapuolen ja estää luvattoman pakettien
muuttamisen. Pakettien salaus auttaa estämään salakuuntelua.
Tämä taso tarjoaa korkeamman turvatason kuin Todennus ja
matala suojaustaso.

Seuraavassa taulukossa luetellaan asetukset, jotka määritetään automaattisesti turvatason mukaan.

Asetus Vain todennus Todennus ja matala sa-
laustaso

Todennus ja korkea sa-
laustaso

Suojauskäytäntö Käytä Käytä Käytä

Kapselointi Siirto Siirto Siirto

IPsec-vaatimustaso Kun mahdollista Kun mahdollista Vaaditaan aina

Todennustapa PSK PSK PSK

Vaihe 1 Hajautusal-
goritmi

MD5 SHA1 SHA256

Vaihe 1 Salausal-
goritmi

DES 3DES AES-128-CBC
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Asetus Vain todennus Todennus ja matala sa-
laustaso

Todennus ja korkea sa-
laustaso

Vaihe 1 Diffie-Hell-
man-ryhmä

2 2 2

Vaihe 2 Suojaus-
protokolla

AH ESP ESP

Vaihe 2 Todennu-
salgoritmi

HMAC-SHA1-96/
HMAC-
SHA256-128/
HMAC-
SHA384-192/
HMAC-
SHA512-256

HMAC-SHA1-96/
HMAC-
SHA256-128/
HMAC-
SHA384-192/
HMAC-SHA512-256

HMAC-SHA256-128/
HMAC-SHA384-192/
HMAC-SHA512-256

Vaihe 2 Salausal-
goritmioikeudet

Selkoteksti (NULL-
salaus)

3DES/AES-128/
AES-192/AES-256

AES-128/AES-192/
AES-256

Vaihe 2 PFS Ei käytössä Ei käytössä 2

Salausavaimen Auto Exchange -asetuskohteet

Kun määrität turvatason, vastaavat suojausasetukset määritetään automaattisesti, mutta muut ase-
tukset, kuten osoitetyyppi, paikallinen osoite ja etäosoite, on silti määritettävä manuaalisesti.

Kun olet määrittänyt turvatason, voit vielä tehdä muutoksia automaattisesti määritettyihin asetuksiin.
Kun automaattisesti määritettyyn asetukseen tehdään muutos, suojaustaso vaihtuu automaattisesti
tilaan Käyttäjäasetus.

Asetus Kuvaus Asetusarvo

Osoitetyyppi Määritä osoitetyyppi, jolle
IPsec-yhteyttä käytetään.

• Ei käytössä

• IPv4

• IPv6

• IPv4/IPv6 (vain Oletusa-
setukset)

Paikallinen osoite Määritä laitteen osoite. Jos
käytät useita osoitteita
IPv6:ssa, voit myös määrittää
osoitealueen.

Laitteen IPv4- tai IPv6-osoite.

Jos et aseta osoitealuetta,
syötä IPv4-osoitteen jälkeen
32 tai IPv6-osoitteen jälkeen
128.
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Asetus Kuvaus Asetusarvo

Etäosoite Määritä IPsec-yhteyden toisen
osapuolen osoite. Voit myös
määrittää osoitealueen.

IPsec-yhteyden toisen osapuo-
len IPv4- tai IPv6-osoite.

Jos et aseta osoitealuetta,
syötä IPv4-osoitteen jälkeen
32 tai IPv6-osoitteen jälkeen
128.

Suojauskäytäntö Määritä, kuinka IPsec-proto-
kollaa käsitellään.

• Käytä

• Ohita

• Hylkää

Kapselointi Määritä kapselointitapa.

(automaattinen asetus)

• Siirto

• Tunneli

Jos valitaan Tunneli, on määri-
tettävä myös Tunnelin loppu
eli alku- ja loppu-IP-osoitteet.
Määritä alkupisteeksi sama
osoite kuin kohdassa Paikalli-
nen osoite.

IPsec-vaatimustaso Määrittele, haluatko siirtää
tietoa ainoastaan IPsecin avul-
la, vai haluatko sallia lisäksi
selkotekstiset siirrot, jos IPseciä
ei voida todentaa.

(automaattinen asetus)

• Kun mahdollista

• Vaaditaan aina

Todennustapa Määritä lähetyksen osapuol-
ten todennustapa.

(automaattinen asetus)

• PSK

• Varmenne

Jos määritetään PSK, on myös
asetettava PSK-teksti (käyttä-
mällä ASCII-merkkejä).

Jos käytössä on PSK, määritä
PSK-salasana enintään 32
ASCII-merkillä.

Jos määritetään Varmenne,
IPsec-varmenne on asennetta-
va ja määritettävä, ennen kuin
sitä voi käyttää.
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Asetus Kuvaus Asetusarvo

PSK-teksti Määritä jaettu avain

PSK-todennukseen.

Määritä PSK-todennuksen
edellyttämä etukäteen jaettu
avain.

Vaihe 1

Hajautusalgoritmi

Määrittele vaiheessa 1 käytet-
tävä hajautusalgoritmi.

(automaattinen asetus)

• MD5

• SHA1

• SHA256

• SHA384

• SHA512

Vaihe 1

Salausalgoritmi

Määritä vaiheessa 1 käytettä-
vä salausalgoritmi.

(automaattinen asetus)

• DES

• 3DES

• AES-128-CBC

• AES-192-CBC

• AES-256-CBC

Vaihe 1

Diffie-Hellman-ryhmä

Valitse IKE-salausavaimen luo-
misessa käytetty Diffie-Hel-
man-ryhmän numero.

(automaattinen asetus)

• 1

• 2

• 14

Vaihe 1

Voimassaoloaika

Määritä aika, jonka vaiheen 1
SA-asetukset ovat voimassa.

Aseta aika sekunteina väliltä
300 s (5 min.)–172 800 s
(48 h).

Vaihe 2

Turvaprotokolla

Määritä vaiheessa 2 käytettä-
vä suojausprotokolla.

Jos tietojen lähettämisessä ha-
lutaan käyttää sekä salausta
että todennusta, on määritettä-
vä ESP tai ESP+AH.

Jos halutaan käyttää pelkäs-
tään tietojen todennusta, on
määritettävä AH.

(automaattinen asetus)

• ESP

• AH

• ESP+AH
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Asetus Kuvaus Asetusarvo

Vaihe 2

Todennusalgoritmi

Määritä vaiheessa 2 käytettä-
vä todennusalgoritmi.

(automaattinen asetus)

• HMAC-MD5-96

• HMAC-SHA1-96

• HMAC-SHA256-128

• HMAC-SHA384-192

• HMAC-SHA512-256

Vaihe 2

Salausalgoritmioikeudet

Määritä vaiheessa 2 käytettä-
vä salausalgoritmi.

(automaattinen asetus)

• Selkoteksti (NULL-salaus)

• DES

• 3DES

• AES-128

• AES-192

• AES-256

Vaihe 2

PFS

Määritä, otetaanko PFS käyt-
töön. Jos PFS aktivoidaan, va-
litse Diffie-Hellman-ryhmä.

(automaattinen asetus)

• Ei käytössä

• 1

• 2

• 14

Vaihe 2

Voimassaoloaika

Määritä aika, jonka vaiheen 2
SA-asetukset ovat voimassa.

Määritä aika (sekunteina) vä-
liltä 300–172 800 (5 min –
48 h).
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Salausavaimen Auto Exchange -asetusten määrittäminen

FI CJD015

<PC><Laite>

Aseta Web Image  
Monitor-ohjelman turvataso

Aseta samat kohteet  
kuin laitteessa

Aktivoi IPsec-asetukset

Vahvista IPsec-lähetys

Asenna laitevarmenne vain, 
jos varmenteet ovat käytössä

Asenna laitevarmenne vain, 
jos varmenteet ovat käytössä

Aktivoi IPsec-asetukset

• Jos käytetään varmennetta lähetyksen toisen osapuolen todentamiseen salausavaimen automaatti-
sissa asetuksissa, laitevarmenne on asennettava.

• Kun IPsec on määritetty, voit tarkistaa "ping"-komennolla, että yhteys on muodostettu oikein. Et kui-
tenkaan voi käyttää "ping"-komentoa, kun ICMP on suljettu pois IPsec-yhteydestä tietokoneen puo-
lelta. Koska vastaus on hidas ensimmäisen avainten vaihdon aikana, voi myös kestää jonkin aikaa
ennen kuin yhteyden muodostuminen varmistuu.

Salausavaimen Auto Exchange -asetusten määrittäminen

Jotta tietoliikennekumppanin todennusmenetelmän salausavaimen automaattisen vaihtoasetuksen arvok-
si voidaan vaihtaa Varmenne, täytyy varmenne ensin asentaa ja ottaa käyttöön. Lisätietoja laitevarmen-
teen luomisesta ja asentamisesta, katso s. 98 "Yhteysväylien suojaus laitevarmenteella". Asennettujen
varmenteiden määrittäminen IPsec-protokollalle, katso s. 125 "Varmenteen valinta IPsecille".

1. Kirjaudu sisään verkon pääkäyttäjänä Web Image Monitorista.

2. Valitse [Laitehallinta] ja [Kokoonpano].

3. Valitse [IPsec] kohdassa Suojaus.

4. Napsauta [Muuta] kohdassa Salausavaimen Auto Exchange -asetukset.
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5. Tee salausavaimen automaattisen määrityksen asetukset kohdassa [Asetukset 1].

Jos haluat määrittää useita asetuksia, valitse asetusnumero ja lisää asetukset.

6. Napsauta [OK].

7. Valitse [Käytössä] IPsec-asetuksen arvoksi kohdassa IPsec.

8. Aseta Ei HTTPS-yhteyttä tilaan [Käytössä], jos et halua käyttää IPseciä HTTPS-siirtoon.

9. Napsauta [OK].

10. Näytölle tulee "Päivittää...". Odota 1–2 minuuttia ja napsauta sitten [OK].

Jos edellinen näyttö ei palaa, kun napsautat [OK], odota hetki ja napsauta selaimen päivityspaini-
ketta.

11. Kirjaudu ulos.

Varmenteen valinta IPsecille

Valitse IPsecille käytettävä varmenne Web Image Monitorilla. Varmenne on asennettava, ennen kuin
sitä voi käyttää. Lisätietoja laitevarmenteen luomisesta ja asentamisesta, katso s. 98 "Yhteysväylien suo-
jaus laitevarmenteella".

1. Kirjaudu sisään verkon pääkäyttäjänä Web Image Monitorista.

2. Valitse [Laitehallinta] ja [Kokoonpano].

3. Napsauta [Laitevarmenne] kohdassa Suojaus.

4. Valitse IPsec-protokollaa varten käytettävä varmenne IPsec-valikosta kohdassa Varmen-
nus.

5. Napsauta [OK].

Varmenne IPsec-toiminnolle on määritetty.

6. Näytölle tulee "Päivittää...". Odota 1–2 minuuttia ja napsauta sitten [OK].

Jos edellinen näyttö ei palaa, kun napsautat [OK], odota hetki ja napsauta selaimen päivityspaini-
ketta.

7. Kirjaudu ulos.

Tietokoneen IPsec-asetusten määrittäminen

Määritä tietokoneen IPsec SA -asetukset siten, että ne vastaavat täysin laitteen suojaustasoa. Asetustavat
vaihtelevat tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan. Tässä esimerkissä käyttöjärjestelmä on Windows 7,
jossa Todennus ja matala salaustaso -turvataso on valittu.
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1. Valitse [Käynnistä]-valikosta [Ohjauspaneeli], napsauta [Järjestelmä ja ylläpito] ja sitten
[Hallintatyökalut].

Windows 8 -käyttöjärjestelmässä osoita hiirellä näytön ylä- tai alaoikeaa kulmaa ja valitse [Ase-
tukset], [Ohjauspaneeli], [Järjestelmä ja suojaus] ja sitten [Valvontatyökalut].

Jos käytät Windows XP:tä, valitse [Käynnistä]-valikosta [Ohjauspaneeli], napsauta [Suorituskyky ja
ylläpito] ja sitten [Hallintatyökalut].

2. Kaksoisnapsauta [Paikallinen suojauskäytäntö].

Jos "Käyttäjätilien valvonta" -valintaikkuna avautuu, valitse [Kyllä].

3. Napsauta [IP-suojauskäytännöt paikallistietokoneella].

4. Napsauta Toiminto-valikossa [Luo IP-suojauskäytäntö].

Ohjattu IP-suojauskäytännön asentaminen käynnistyy.

5. Napsauta [Seuraava].

6. Syötä suojauskäytännön nimi ja napsauta [Seuraava].

7. Tyhjennä "Ota käyttöön oletusvastaussääntö" -valintaruutu ja napsauta sitten [Seuraa-
va].

8. Valitse "Muokkaa ominaisuuksia" ja napsauta [Valmis].

9. Napsauta "Yleiset"-välilehdellä [Asetukset].

Jos käytät Windows XP:tä, napsauta "Yleiset"-välilehdessä [Lisäasetukset].

10. Kohdassa "Tarkista käyttöoikeus ja luo uusi avain" kirjoita sama voimassaoloaika (mi-
nuuteissa), joka on määritetty laitteeseen kohdassa Salausavaimen Auto Exchange -ase-
tukset Vaihe 1, ja paina sitten [Menetelmät].

11. Varmista, että hajautusalgoritmin ("Eheys"), salausalgoritmin ("Salaus") ja "Diffie-Hell-
man ryhmä" -asetukset kohdassa "Salausmenetelmän oletusasetusjärjestys" vastaavat
laitteen asetuksia kohdassa Salausavaimen Auto Exchange -asetukset Vaihe 1.

Jos asetuksia ei näytetä, napsauta [Lisää].

12. Napsauta [OK] kaksi kertaa.

13. Napsauta Säännöt-välilehdellä [Lisää].

Ohjattu suojaussääntöjen määrittäminen avautuu.

14. Napsauta [Seuraava].

15. Valitse "Tämä sääntö ei määritä tunnelia." ja napsauta [Seuraava].

16. Valitse verkon tyyppi IPsec-protokollaa varten ja napsauta [Seuraava].

17. Windows XP: Valitse todennustapa ja napsauta [Seuraava]. Windows 7/8: Siirry vaihee-
seen 18.

Jos valitset todennustavaksi Varmenne kohdassa Salausavaimen Auto Exchange -asetukset, määri-
tä laitevarmenne. Jos valitset PSK, kirjoita sama PSK-teksti kuin on määritetty laitteeseen etukäteen
jaetun avaimen avulla.
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18. Napsauta [Lisää] IP-suodatinlistassa.

19. Kirjoita IP-suodattimen nimi kohtaan [Nimi] ja napsauta [Lisää].

Ohjattu IP-suodattimien määrittäminen avautuu.

20. Napsauta [Seuraava].

21. Anna tarvittaessa IP-suodattimen kuvaus ja napsauta [Seuraava].

Windows XP: Siirry vaiheeseen 22.

22. Valitse "Oma IP-osoite" kohdassa "Lähdeosoite" ja napsauta [Seuraava].

23. Valitse "Määritetty IP-osoite tai aliverkko" kohdasta "Kohdeosoite", kirjoita laitteen IP-
osoite, ja napsauta [Seuraava].

Jos käytössä on Windows XP, valitse "Määritetty IP-osoite" ja napsauta [Seuraava].

24. Valitse IPsec-protokollatyyppi ja napsauta [Seuraava].

Jos käytät IPSeciä IPv6:n kanssa, valitse "Muut"-kohdeprotokollatyypin protokollanumeroksi 58.

25. Napsauta [Valmis].

26. Napsauta [OK].

27. Valitse juuri luotu IP-suodatin ja napsauta [Seuraava].

28. Napsauta [Lisää].

Suodattimen ohjattu asennustoiminto avautuu.

29. Napsauta [Seuraava].

30. Kirjoita IP-suodattimen nimi kohtaan [Nimi] ja napsauta [Seuraava].

31. Valitse "Neuvottele suojausasetuksista" ja napsauta [Seuraava].

32. Valitse "Salli suojaamaton tietoliikenne, jos suojattua yhteyttä ei voi muodostaa." ja [Seu-
raava].

Jos käytössä on Windows XP, valitse "Turvaudu suojaamattomaan tietoliikenteeseen" ja napsauta
[Seuraava].

33. Valitse "Mukautettu" ja napsauta [Asetukset].

34. Valitse kohdassa "Eheysalgoritmi" se todennusalgoritmi, joka määritettiin laitteeseen
kohdassa Salausavaimen Auto Exchange -asetukset Vaihe 2.

35. Valitse kohdassa "Salausalgoritmi" se salausalgoritmi, joka määritettiin laitteeseen koh-
dassa Salausavaimen Auto Exchange -asetukset Vaihe 2.

36. Valitse kohdassa "Istunnon avainasetukset" "Luo uusi avain joka" ja kirjoita se voimas-
saoloaika (sekunneissa), joka määritettiin laitteeseen kohdassa Salausavaimen Auto Ex-
change -asetukset Vaihe 2.

37. Napsauta [OK].

38. Napsauta [Seuraava].

39. Napsauta [Valmis].
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40. Valitse juuri luotu suodatintoiminto ja napsauta [Seuraava].

Jos valitset Salausavaimen Auto Exchange -asetusten arvoksi Todennus ja korkea salaustaso, valit-
se juuri luotu IP-suodatintoiminto, napsauta [Muokkaa] ja valitse "Käytä istunnon Perfect forward
secrecy (PFS) -avainta salaukseen" -valintaruutu suodattimen toimintaominaisuuksien valintaikku-
nassa. Jos PFS on käytössä Windowsissa, vaiheessa 1 neuvotellaan automaattisesti vaiheessa 2
käytetty PFS-ryhmän numero Diffie-Hellman-ryhmän numerosta (asetettu vaiheessa 11). Jos tämän
jälkeen muutetaan turvatason perusteella automaattisesti määritettyjä asetuksia laitteella ja "Käyttä-
jäasetukset" tulee näytölle, IPsec-yhteyden käyttämiseksi laitteella on asetettava sama ryhmänume-
ro kohdissa Vaihe 1 Diffie-Hellman ryhmä ja Vaihe 2 PFS.

41. Valitse todennustapa ja napsauta [Seuraava]. Windows XP: Siirry vaiheeseen 42.

Jos valitset todennustavaksi Varmenne kohdassa Salausavaimen Auto Exchange -asetukset, määri-
tä laitevarmenne. Jos valitset PSK, kirjoita sama PSK-teksti kuin on määritetty laitteeseen etukäteen
jaetun avaimen avulla.

42. Napsauta [Valmis].

43. Napsauta [OK].

Jos käytössä on Windows XP, napsauta [Sulje].

Uusi IP-suojauskäytäntö (IPsec-asetukset) on määritetty.

44. Valitse luotu suojauskäytäntö, paina hiiren oikeaa painiketta ja napsauta [Lisää].

Tietokoneen IPsec-asetukset ovat käytössä.

• Jos haluat poistaa tietokoneen IPsec-asetukset käytöstä, napsauta haluttua suojauskäytäntöä hiiren
oikealla painikkeella ja valitse [Pura kytkentä].

telnet-asetuskomennot

Voit käyttää telnet-toimintoa IPsec-asetusten vahvistamiseen ja asetusten muuttamiseen. Tässä käsitellään
IPsec-protokollan telnet-komennot. Lisätietoja telnetiin kirjautumisen käyttäjätunnuksesta ja salasanasta
saat pääkäyttäjältä. Lisätietoja telnetiin kirjautumisesta ja telnet-toiminnoista, katso Connecting the Ma-
chine/System Settings.

• Jos salausavaimen automaattisissa vaihtoasetuksissa (IKE) todennustapana on varmenne, asenna
varmenne Web Image Monitorilla. Varmennetta ei voi asentaa telnetillä.

ipsec

Saadaksesi näytölle IPsec-protokollaan liittyviä asetustietoja käytä komentoa "ipsec".
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Näytä nykyiset asetukset

msh> ipsec

Näyttää seuraavat IPsec-asetustiedot:

• IPsec-asetusarvot

• Salausavaimen automaattiset vaihtoasetukset, IKE-asetus 1–4 arvoa

• Salausavaimen automaattiset vaihtoasetukset, IKE:n oletusasetusten arvot

Näytä nykyisten asetusten alueet

msh> ipsec -p

• Näyttää IPsec-asetusten tiedot alueina.

ipsec exclude

Näyttääksesi tai määrittääksesi ne protokollat, jotka haluat jättää IPsec-protokollalla pois käytöstä,
käytä komentoa "ipsec exclude".

Näytä nykyiset asetukset

msh> ipsec exclude

• Näyttää protokollat, jotka eivät ole käytössä IPsecissä.

Määritä pois jätettävät protokollat

msh> ipsec exclude {https|dns|dhcp|wins|all} {on|off}

• Valitse protokolla ja kirjoita [on] poistaaksesi sen käytöstä tai [off] ottaaksesi sen käyttöön
IPsec-tiedonsiirrossa. Voit valita kaikki protokollat kirjoittamalla [all].

ipsec ike

Näytä tai määritä salausavaimen automaattiset vaihtoasetukset komennolla "ipsec ike".

Näytä nykyiset asetukset

msh> ipsec ike {1|2|3|4|default}

• Jos haluat näyttää asetukset 1–4, valitse [1–4].

• Jos haluat näyttää oletusasetukset, valitse [default].

• Jos et valitse mitään arvoa, kaikki asetukset näytetään.

Poista asetukset käytöstä

msh> ipsec ike {1|2|3|4|default} disable

• Jos haluat ottaa asetukset 1–4 pois käytöstä, valitse [1–4].

• Jos haluat poistaa oletusasetukset käytöstä, valitse [default].
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Määritä käyttäjäkohtainen paikallinen osoite tai etäosoite.

msh> ipsec ike {1|2|3|4} {ipv4|ipv6} "local address" "remote address"

• Kirjoita erillinen asetusnumero [1–4] ja osoitetyyppi määrittääksesi paikallis- ja etäosoitteen.

• Määrittääksesi paikallis- tai etäosoitteen arvot määritä masklen kirjoittamalla [/] ja kokonais-
luku 0–32, jos olet määrittämässä IPv4-osoitetta. Jos olet määrittämässä IPv6-osoitetta, mää-
ritä masklen kirjoittamalla [/] ja kokonaisluku 0–128.

• Jos et määritä osoitearvoa, nykyinen asetus tulee näkyviin.

Määritä oletusasetuksen osoitetyyppi

msh> ipsec ike default {ipv4|ipv6|any}

• Määritä osoitetyyppi oletusasetusta varten.

• Määrittääksesi sekä IPv4- että IPv6-osoitteen kirjoita [any].

Suojauskäytäntöasetukset

msh> ipsec ike {1|2|3|4|default} proc {apply|bypass|discard}

• Kirjoita erillinen asetusnumero [1–4] tai [default] määrittääksesi suojauskäytännön sille osoit-
teelle, joka on määritetty valitussa asetuksessa.

• Käyttääksesi paketteihin IPseciä määritä [apply]. Jos et halua käyttää IPseciä, määritä
[bypass].

• Jos määrität [discard], niin kaikki paketit, joihin IPseciä voidaan soveltaa, ohitetaan.

• Jos et määritä suojauskäytäntöä, nykyinen asetus tulee näkyviin.

Suojausprotokolla-asetukset

msh> ipsec ike {1|2|3|4|default} proto {ah|esp|dual}

• Kirjoita erillinen asetusnumero [1–4] tai [default] ja määritä suojausprotokolla.

• Määrittääksesi AH:n kirjoita [ah]. Määrittääksesi ESP:n kirjoita [esp]. Määrittääksesi sekä
AH:n että ESP:n kirjoita [dual].

• Jos et määritä protokollaa, nykyinen asetus tulee näkyviin.

IPsecin vaatimustasoasetus

msh> ipsec ike {1|2|3|4|default} level {require|use}

• Kirjoita erillinen asetusnumero [1–4] tai [default] ja määritä IPsec-protokollan vaatimustaso.

• Jos määrität [require], tietoa ei siirretä jos IPsec-protokollaa ei voida käyttää. Jos määrität
[use], tietoa voidaan siirtää normaalisti myös silloin, kun IPsec-protokollaa ei voida käyttää.
Silloin kun IPsec-protokollaa voidaan käyttää, IPsec-tiedonsiirto suoritetaan.

• Jos et määritä vaatimustasoa, nykyinen asetus tulee näkyviin.

Kapselointitilan asetus

msh> ipsec ike {1|2|3|4|default} mode {transport|tunnel}

• Kirjoita erillinen asetusnumero [1–4] tai [default] ja määritä kapselointitila.
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• Määritä siirtotila kirjoittamalla [transport]. Määritä tunnelitila kirjoittamalla [tunnel].

• Jos osoitetyypille käytetään oletusasetusta [any], tilaa [tunnel] ei voi käyttää kapselointitilassa.

• Jos et määritä kapselointitilaa, nykyinen asetus tulee näkyviin.

Tunnelin päätepisteen asetus

msh> ipsec ike {1|2|3|4|default} tunneladdr "beginning IP address" "ending IP
address"

• Kirjoita erillinen asetusnumero [1–4] tai [default] ja määritä tunnelin päätepisteen alku- ja
loppu-IP-osoite.

• Jos et määritä joko alku- tai loppuosoitetta, nykyinen asetus tulee näkyviin.

IKE-kumppanin todennustavan asetus

msh> ipsec ike {1|2|3|4|default} auth {psk|rsasig}

• Kirjoita erillinen asetusnumero [1–4] tai [default] ja määritä todennustapa.

• Määritä [psk] käyttääksesi jaettua avainta todennustapana. Määritä [rsasig] käyttääksesi var-
mennetta todennustapana.

• Myös PSK-merkkijono on määritettävä, jos valitaan [psk].

• Huomaa, että jos valitset tavan "Varmenne", IPsec-protokollan varmenne täytyy asentaa ja
määrittää ennen kuin sitä voidaan käyttää. Käytä Web Image Monitor -ohjelmaa varmenteen
asentamiseen ja määrittämiseen.

PSK-merkkijonon asetus

msh> ipsec ike {1|2|3|4|default} psk "PSK character string"

• Jos valitset PSK:n todennustavaksi, kirjoita erillinen asetusnumero [1–4] tai [[default] ja määri-
tä PSK-merkkijono.

• Määritä merkkijono käyttämällä ASCII-merkkejä. Lyhenteet eivät ole käytettävissä.

ISAKMP SA:n (vaihe 1) hash-algoritmin asetus

msh> ipsec ike {1|2|3|4|default} ph1 hash {md5|sha1|sha256|sha384|sha512}

• Kirjoita erillinen asetusnumero [1–4] tai [default] ja määritä ISAKMP SA (vaihe 1) hash-algo-
ritmi.

• Jos et määritä hash-algoritmia, nykyinen asetus tulee näkyviin.

ISAKMP SA:n (vaihe 1) salausalgoritmin asetus

msh> ipsec ike {1|2|3|4|default} ph1 encrypt {des|3des|aes128|aes192|aes256}

• Kirjoita erillinen asetusnumero [1–4] tai [default] ja määritä ISAKMP SA (vaihe 1) salausalgo-
ritmi.

• Jos et määritä salausalgoritmia, nykyinen asetus tulee näkyviin.

ISAKMP SA:n (vaihe 1) Diffie-Hellman-protokollan asetus

msh> ipsec ike {1|2|3|4|default} ph1 dhgroup {1|2|14}
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• Kirjoita erillinen asetusnumero [1–4] tai [default] ja määritä ISAKMP SA (vaihe 1) Diffie-Hell-
man-ryhmän numero.

• Määritä käytettävä ryhmänumero.

• Jos et määritä ryhmänumeroa, nykyinen asetus tulee näkyviin.

ISAKMP SA:n (vaihe 1) voimassaoloajan asetus

msh> ipsec ike {1|2|3|4|default} ph1 lifetime "validity period"

• Kirjoita erillinen asetusnumero [1–4] tai [default] ja määritä ISAKMP SA:n (vaihe 1) voimas-
saoloaika.

• Kirjoita voimassaoloaika (sekunneissa) välille 300–172800.

• Jos et määritä voimassaoloaikaa, nykyinen asetus tulee näkyviin.

IPsec SA:n (vaihe 2) todennusalgoritmin asetus

msh> ipsec ike {1|2|3|4|default} ph2 auth {hmac-md5|hmac-sha1|hmac-sha256|hmac-
sha384|hmac-sha512}

• Kirjoita erillinen asetusnumero [1–4] tai [default] ja määritä IPsec SA (vaihe 2) todennusalgo-
ritmi.

• Erota useat salausalgoritmit toisistaan käyttämällä pilkkua (,). Nykyiset asetusarvot näkyvät
näytöllä tärkeysjärjestyksessä.

• Jos et määritä todennusalgoritmia, nykyinen asetus tulee näkyviin.

IPsec SA:n (vaihe 2) salausalgoritmin asetus

msh> ipsec ike {1|2|3|4|default} ph2 encrypt {null|des|3des|aes128|aes192|
aes256}

• Kirjoita erillinen asetusnumero [1–4] tai [default] ja määritä IPsec SA (vaihe 2) salausalgorit-
mi.

• Erota useat salausalgoritmit toisistaan käyttämällä pilkkua (,). Nykyiset asetusarvot näkyvät
näytöllä tärkeysjärjestyksessä.

• Jos et määritä salausalgoritmia, nykyinen asetus tulee näkyviin.

IPsec SA:n (vaihe 2) PFS-asetus

msh> ipsec ike {1|2|3|4|default} ph2 pfs {none|1|2|14}

• Kirjoita erillinen asetusnumero [1–4] tai [default] ja määritä IPsec SA (vaihe 2) Diffie-Hellman-
ryhmän numero.

• Määritä käytettävä ryhmänumero.

• Jos et määritä ryhmänumeroa, nykyinen asetus tulee näkyviin.

IPsec SA:n (vaihe 2) voimassaoloajan asetus

msh> ipsec ike {1|2|3|4|default} ph2 lifetime "validity period"

• Kirjoita erillinen asetusnumero [1–4] tai [default] ja määritä IPsec SA:n (vaihe 2) voimassaolo-
aika.
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• Kirjoita voimassaoloaika (sekunneissa) välille 300–172800.

• Jos et määritä voimassaoloaikaa, nykyinen asetus tulee näkyviin.

Aseta asetusarvot uudelleen

msh> ipsec ike {1|2|3|4|default|all} clear

• Kirjoita erillinen asetusnumero [1–4] tai [default] ja aseta määritetty asetus uudelleen. Jos
määrität [all], kaikki asetukset asetetaan uudestaan, mukaan lukien oletusasetukset.
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IEEE 802.1X -todennuksen määrittäminen
IEEE 802.1X on todennusstandardi, joka käyttää todennuspalvelinta (RADIUS-palvelin). Sitä voidaan
käyttää sekä langallisissa että langattomissa verkoissa.

Voit valita neljä EAP-todennustapaa: EAP-TLS, LEAP, EAP-TTLS ja PEAP. Huomaa, että jokainen EAP
määritetään ja todennetaan eri tavalla.

Varmenteiden tyypit ja vaatimukset ovat seuraavat:

EAP-tyyppi Vaaditut varmenteet

EAP-TLS Sivuston varmenne, laitteen varmenne (IEEE 802.1X -asiakasvarmen-
ne)

LEAP -

EAP-TTLS Sivuston varmenne

PEAP Sivuston varmenne

PEAP (Vaihe 2 koskee aino-
staan TLS:ää)

Sivuston varmenne, laitteen varmenne (IEEE 802.1X -asiakasvarmen-
ne)

Sivuston varmenteen asennus

Asenna sivuston varmenne (varmennepalvelun juurivarmenne), jolla varmistetaan todennuspalvelimen
luotettavuus. Käytössäsi on oltava vähintään varmenne, jonka on myöntänyt palvelinvarmenteen allekir-
joittanut taho tai korkeamman varmennetahon myöntämä varmenne.

Vain PEM (Base64-encoded X.509) -sivuston varmenteita voidaan tuoda.

1. Kirjaudu sisään verkon pääkäyttäjänä Web Image Monitorista.

2. Valitse [Laitehallinta] ja [Kokoonpano].

3. Napsauta [Sivuston varmenne] kohdassa "Suojaus".

4. Napsauta [Selaa] "Tuotava sivuston varmenne" -ikkunassa, ja valitse sitten saamasi CA-
varmenne.

5. Napsauta [Avaa].

6. Napsauta [Tuo].

7. Tarkista, että tuodun varmenteen [Tila] on Luotettava.

Jos [Sivuston varmennetarkistus] on [Käytössä] ja varmenteen [Tila] on [Epäluotettava], viestintä ei
ehkä ole mahdollista.

8. Napsauta [OK].
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9. Kirjaudu ulos.

Laitevarmenteen valinta

Valitse haluamasi IEEE 802.1X:n kanssa käytettävä varmenne laitteeseen ennalta luotujen ja asennettu-
jen laitteiden varmenteiden joukosta. Lisätietoja laitevarmenteen luomisesta ja asentamisesta, katso s. 98
"Yhteysväylien suojaus laitevarmenteella".

1. Kirjaudu sisään verkon pääkäyttäjänä Web Image Monitorista.

2. Valitse [Laitehallinta] ja [Kokoonpano].

3. Napsauta [Laitevarmenne] kohdassa Suojaus.

4. Valitse IEEE 802.1X:n kanssa käytettävä varmenne pudotusvalikosta kohdassa "IEEE
802.1X" valikossa "Varmennus".

5. Napsauta [OK].

6. Näytölle tulee "Päivittää...". Odota 1–2 minuuttia ja napsauta sitten [OK].

Jos edellinen näyttö ei palaa, kun napsautat [OK], odota hetki ja napsauta selaimen päivityspaini-
ketta.

7. Kirjaudu ulos.

IEEE 802.1X -asetukset Ethernetiä varten

1. Kirjaudu sisään verkon pääkäyttäjänä Web Image Monitorista.

2. Valitse [Laitehallinta] ja [Kokoonpano].

3. Napsauta [IEEE 802.1X] kohdassa "Suojaus".

4. Syötä kohtaan Käyttäjänimi RADIUS-palvelimelle asetettu käyttäjänimi.

5. Syötä domain-nimi kohtaan Domain-nimi.

6. Valitse EAP-tyyppi. Määritykset vaihtelevat EAP-tyypin mukaan.

EAP-TLS

• Tee seuraavat verkkoasetukset käyttämäsi käyttöjärjestelmän mukaan:

• Valitse [Päällä] tai [Pois] kohtaan Todenna palvelinvarmenne.

• Valitse [Päällä] tai [Pois] kohtaan Luotettava välivarmenne.

• Syötä RADIUS-palvelimen isäntänimi kohtaan Palvelintunnus.

• Valitse [Päällä] tai [Pois] kohdassa Salli sub-domain.

LEAP

• Napsauta [Vaihda] kohdassa Salasana ja syötä sitten RADIUS-palvelimelle asetettu salasana.

EAP-TTLS
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• Napsauta [Vaihda] kohdassa Salasana ja syötä sitten RADIUS-palvelimelle asetettu salasana.

• Napsauta [Vaihda] kohdassa Vaiheen 2 käyttäjänimi ja syötä RADIUS-palvelimelle asetettu
käyttäjänimi.

• Valitse [CHAP], [MSCHAP], [MSCHAPv2], [PAP] tai [MD5] kohtaan Vaiheen 2 tapa.

Käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat käytettävän RADIUS-palvelimen mukaan.

• Tee seuraavat verkkoasetukset käyttämäsi käyttöjärjestelmän mukaan:

• Valitse [Päällä] tai [Pois] kohtaan Todenna palvelinvarmenne.

• Valitse [Päällä] tai [Pois] kohtaan Luotettava välivarmenne.

• Syötä RADIUS-palvelimen isäntänimi kohtaan Palvelintunnus.

• Valitse [Päällä] tai [Pois] kohdassa Salli sub-domain.

PEAP

• Napsauta [Vaihda] kohdassa Salasana ja syötä sitten RADIUS-palvelimelle asetettu salasana.

Jos asetuksen Vaiheen 2 tapa arvona on [TLS], salasanaa ei tarvitse määrittää.

• Napsauta [Vaihda] kohdassa Vaiheen 2 käyttäjänimi ja syötä sitten RADIUS-palvelimelle ase-
tettu käyttäjänimi.

• Valitse [MSCHAPv2] tai [TLS] kohtaan Vaiheen 2 tapa.

Jos valitaan [TLS], on asennettava IEEE 802.1X -asiakasvarmenne.

• Tee seuraavat verkkoasetukset käyttämäsi käyttöjärjestelmän mukaan:

• Valitse [Päällä] tai [Pois] kohtaan Todenna palvelinvarmenne.

• Valitse [Päällä] tai [Pois] kohtaan Luotettava välivarmenne.

• Syötä RADIUS-palvelimen isäntänimi kohtaan Palvelintunnus.

• Valitse [Päällä] tai [Pois] kohdassa Salli sub-domain.

7. Napsauta [OK].

8. Näytölle tulee "Päivittää...". Odota 1–2 minuuttia ja napsauta sitten [OK].

Jos edellinen näyttö ei palaa, kun napsautat [OK], odota hetki ja napsauta selaimen päivityspaini-
ketta.

9. Napsauta [Liitäntäasetukset] kohdassa "Liitäntä".

10. Valitse [Käytössä] kohdassa Ethernet Security (Ethernet-turvallisuus).

11. Napsauta [OK].

12. Näytölle tulee "Päivittää...". Odota 1–2 minuuttia ja napsauta sitten [OK].

Jos edellinen näyttö ei palaa, kun napsautat [OK], odota hetki ja napsauta selaimen päivityspaini-
ketta.

13. Kirjaudu ulos.
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• Jos asetuksissa on ongelmia, laitteeseen ei välttämättä saada yhteyttä. Tässä tapauksessa siirry
käyttöpaneelin kohtaan [Tulosta lista] kohdassa [Liitäntäasetukset], tulosta verkon tiedot ja tarkista
tila.

• Jos ongelman syy ei selviä, siirry käyttöpaneelin kohdan [Liitäntäasetukset] kohtaan [Verkko], suori-
ta [Palauta IEEE 802.1X -todennuksen oletusasetukset] ja tee sitten toimenpide uudelleen.

IEEE 802.1X -asetusten määrittäminen langatonta lähiverkkoa varten

1. Kirjaudu sisään verkon pääkäyttäjänä Web Image Monitorista.

2. Valitse [Laitehallinta] ja [Kokoonpano].

3. Napsauta [IEEE 802.1X] kohdassa "Suojaus".

4. Syötä kohtaan Käyttäjänimi RADIUS-palvelimelle asetettu käyttäjänimi.

5. Syötä domain-nimi kohtaan Domain-nimi.

6. Valitse EAP-tyyppi. Määritykset vaihtelevat EAP-tyypin mukaan.

EAP-TLS

• Tee seuraavat verkkoasetukset käyttämäsi käyttöjärjestelmän mukaan:

• Valitse [Päällä] tai [Pois] kohtaan Todenna palvelinvarmenne.

• Valitse [Päällä] tai [Pois] kohtaan Luotettava välivarmenne.

• Syötä RADIUS-palvelimen isäntänimi kohtaan Palvelintunnus.

• Valitse [Päällä] tai [Pois] kohdassa Salli sub-domain.

LEAP

• Napsauta [Vaihda] kohdassa Salasana ja syötä sitten RADIUS-palvelimelle asetettu salasana.

EAP-TTLS

• Napsauta [Vaihda] kohdassa Salasana ja syötä sitten RADIUS-palvelimelle asetettu salasana.

• Napsauta [Vaihda] kohdassa Vaiheen 2 käyttäjänimi ja syötä RADIUS-palvelimelle asetettu
käyttäjänimi.

• Valitse [CHAP], [MSCHAP], [MSCHAPv2], [PAP] tai [MD5] kohtaan Vaiheen 2 tapa.

Käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat käytettävän RADIUS-palvelimen mukaan.

• Tee seuraavat verkkoasetukset käyttämäsi käyttöjärjestelmän mukaan:

• Valitse [Päällä] tai [Pois] kohtaan Todenna palvelinvarmenne.

• Valitse [Päällä] tai [Pois] kohtaan Luotettava välivarmenne.

• Syötä RADIUS-palvelimen isäntänimi kohtaan Palvelintunnus.

• Valitse [Päällä] tai [Pois] kohdassa Salli sub-domain.

IEEE 802.1X -todennuksen määrittäminen
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PEAP

• Napsauta [Vaihda] kohdassa Salasana ja syötä sitten RADIUS-palvelimelle asetettu salasana.

Jos asetuksen Vaiheen 2 tapa arvona on [TLS], salasanaa ei tarvitse määrittää.

• Napsauta [Vaihda] kohdassa Vaiheen 2 käyttäjänimi ja syötä sitten RADIUS-palvelimelle ase-
tettu käyttäjänimi.

• Valitse [MSCHAPv2] tai [TLS] kohtaan Vaiheen 2 tapa.

Jos valitaan [TLS], on asennettava IEEE 802.1X -asiakasvarmenne.

• Tee seuraavat verkkoasetukset käyttämäsi käyttöjärjestelmän mukaan:

• Valitse [Päällä] tai [Pois] kohtaan Todenna palvelinvarmenne.

• Valitse [Päällä] tai [Pois] kohtaan Luotettava välivarmenne.

• Syötä RADIUS-palvelimen isäntänimi kohtaan Palvelintunnus.

• Valitse [Päällä] tai [Pois] kohdassa Salli sub-domain.

7. Napsauta [OK].

8. Näytölle tulee "Päivittää...". Odota 1–2 minuuttia ja napsauta sitten [OK].

Jos edellinen näyttö ei palaa, kun napsautat [OK], odota hetki ja napsauta selaimen päivityspaini-
ketta.

9. Napsauta [WLAN-asetukset] kohdassa "Liitäntä".

10. Valitse [WLAN] kohdassa LAN-tyyppi.

11. Valitse [Infrastruktuuritila] kohdassa Yhteystapa.

12. Näppäile aakkosnumeeriset merkit (a–z, A–Z tai 0–9) käytettävän tukiaseman mukaan
[SSID]-kohtaan.

13. Valitse [WPA2] kohdassa Suojaustapa.

14. Valitse [WPA2] kohdassa "WPA2-todennustapa".

15. Napsauta [OK].

16. Näytölle tulee "Päivittää...". Odota 1–2 minuuttia ja napsauta sitten [OK].

Jos edellinen näyttö ei palaa, kun napsautat [OK], odota hetki ja napsauta selaimen päivityspaini-
ketta.

17. Kirjaudu ulos.

• Jos asetuksissa on ongelmia, laitteeseen ei välttämättä saada yhteyttä. Tässä tapauksessa siirry
käyttöpaneelin kohtaan [Tulosta lista] kohdassa [Liitäntäasetukset], tulosta verkon tiedot ja tarkista
tila.

• Jos ongelman syy ei selviä, siirry käyttöpaneelin kohdan [Liitäntäasetukset] kohtaan [Verkko], suori-
ta [Palauta IEEE 802.1X -todennuksen oletusasetukset] ja tee sitten toimenpide uudelleen.

5. Tehostettu verkon tietoturva
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SNMPv3-salaus
Kun käytössä on Device Manager NX tai jokin muu sovellus, joka käyttää tietoliikenteeseen SNMPv3:a,
voit salata lähetettävät tiedot.

Asetuksella voidaan suojata tietoja luvattomalta käytöltä.

1. Kirjaudu sisään verkon pääkäyttäjänä käyttöpaneelilta.

2. Paina [Järjestelmäasetukset].

3. Paina [Liitäntäasetukset].

4. Paina [ Seuraava].

5. Paina [Ota käyttöön SNMPv3-yhteys].

6. Paina [Vain salattu].

7. Paina [OK].

8. Kirjaudu ulos.

• Jos haluat salata asetustiedot Device Manager NX -ohjelmalla, määritä verkon pääkäyttäjän [Sa-
lauksen salasana] -asetus ja Device Manager NX -ohjelman [Encrypted Password] kohdassa
[SNMP Account Setting]. Määritä laitteen asetukseksi [Ota käyttöön SNMPv3-yhteys]. Lisätietoja
kohdan [Encrypted Password] määrittämisestä Device Manager NX -ohjelmalla, katso Device
Manager NX -ohjelman ohje.

• Jos verkon pääkäyttäjän [Salauksen salasana] -asetusta ei ole määritetty, tietoja ei välttämättä sa-
lata tai lähetetä lainkaan. Lisätietoja verkon pääkäyttäjän [Salauksen salasana] -asetuksesta, katso
s. 16 "Pääkäyttäjien tallentaminen ja vaihtaminen".

SNMPv3-salaus
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Lähetettyjen salasanojen salaaminen
Kun IPP-todennukselle määritetään ohjaimen salausavain ja salasanasuojaus, viestintä on mahdollista
salatuilla salasanoilla ja salasanat ovat paremmin suojattuja. Jotta suojausta voitaisiin parantaa entises-
tään, suosittelemme IPsecin, SNMPv3:n ja SSL/TLS:n käyttämistä yhtä aikaa.

Myös pääkäyttäjän todennuksen ja käyttäjän todennuksen sisäänkirjautumissalasanat pitäisi salata.

Ohjaimen salausavain

Avain on merkkijono, jolla salataan kirjautumisen tai asiakirjojen salasanat, jotka lähetetään ohjai-
milta, kun käyttäjän todennus on käytössä.

Sisäänkirjautumissalasana salataan määrittämällä ohjaimen salausavain laitteessa ja käyttäjän työ-
asemalle asennetussa tulostinohjaimessa.

SalasanaIPP-todennukselle

Jos haluat salata Web Image Monitor -ohjelman IPP-todennuksen salasanan, valitse Todennus-
asetukseksi [DIGEST] ja määritä laitteen IPP-todennuksen salasana.

IPP-todennuksen salasanoja voidaan hallinnoida telnetillä tai FTP:llä, mutta se ei ole suositeltavaa.

• Lisätietoja pääkäyttäjän todennuksen sisäänkirjautumissalasanojen salaamisesta, katso s. 16 "Pää-
käyttäjien tallentaminen ja vaihtaminen".

Ohjaimen salausavaimen määrittäminen

Määritä ohjaimen salausavain laitteella.

Tämä asetus ottaa käyttöön sisäänkirjautumissalasanojen salatun siirron ja vahvistaa suojausta salasa-
nojen murtamista vastaan.

1. Kirjaudu sisään verkon pääkäyttäjänä käyttöpaneelilta.

2. Paina [Järjestelmäasetukset].

3. Paina [Pääkäytt. työkalut].

4. Paina [ Seuraava].

5. Tehostettu verkon tietoturva
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5. Paina [Laajennettu turva].

6. Kohdassa Ohjaimen salausavain, paina [Muuta].

7. Syötä ohjaimen salausavain ja paina [OK].

Ohjaimen salausavaimessa saa olla enintään 32 aakkosnumeerista merkkiä.

Verkon pääkäyttäjä antaa käyttäjille laitteella määritetyn ohjaimen salausavaimen, ja käyttäjät tal-
lentavat sen työasemilleen. Varmista, että käytät samaa salausavainta, joka on määritetty laitteella.

8. Paina [OK].

9. Kirjaudu ulos.

• Lisätietoja tulostinohjaimen tai TWAIN-ohjaimen salausavaimen määrittämisestä, katso ohjaimen
ohje.

IPP-todennuksen salasanan määrittäminen

Määritä IPP-todennuksen salasana tälle laitteelle. Tämä asetus ottaa käyttöön IPP-todennuksen salasa-
nojen salatun siirron ja vahvistaa suojausta salasanojen murtamista vastaan.

1. Kirjaudu sisään verkon pääkäyttäjänä Web Image Monitorista.

2. Valitse [Laitehallinta] ja [Kokoonpano].

3. Napsauta [IPP-todennus] kohdassa Suojaus.

Lähetettyjen salasanojen salaaminen
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4. Valitse Todennus-luettelosta [DIGEST].

5. Syötä käyttäjänimi Käyttäjänimi-kenttään.

6. Syötä salasana Salasana-kenttään.

7. Napsauta [OK].

IPP-todennus on nyt määritetty.

8. Näytölle tulee "Päivittää...". Odota 1–2 minuuttia ja napsauta sitten [OK].

Jos edellinen näyttö ei palaa, kun napsautat [OK], odota hetki ja napsauta selaimen päivityspaini-
ketta.

9. Kirjaudu ulos.

5. Tehostettu verkon tietoturva
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Kerberos-todennuksen salausasetukset
Laitteen ja KDC-palvelimen välinen viestintä voidaan salata, kun Kerberos-todennus on käytössä.

Kerberos-todennuksen käyttö yhdessä Windows-todennuksen, LDAP-todennuksen tai LDAP-haun kanssa
takaa turvallisen viestinnän.

Tuettu salausalgoritmi vaihtelee KDC-palvelimen tyypin mukaan. Valitse algoritmi, joka sopii ympäris-
töön.

KDC-palvelin Tuetut salausalgoritmit

Windows Server 2003 Active Directory • RC4-HMAC (ARCFOUR-HMAC-MD5)

• DES-CBC-MD5

Windows Server 2008 • AES256-CTS-HMAC-SHA1-96

• AES128-CTS-HMAC-SHA1-96

• RC4-HMAC (ARCFOUR-HMAC-MD5)

• DES-CBC-MD5

Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2 • AES256-CTS-HMAC-SHA1-96

• AES128-CTS-HMAC-SHA1-96

• RC4-HMAC (ARCFOUR-HMAC-MD5)

• DES-CBC-MD5*

Heimdal • AES256-CTS-HMAC-SHA1-96

• AES128-CTS-HMAC-SHA1-96

• DES3-CBC-SHA1

• RC4-HMAC (ARCFOUR-HMAC-MD5)

• DES-CBC-MD5

* Jotta voit käyttää Kerberos-todennusta, ota se käyttöön käyttöjärjestelmän asetuksista.

1. Kirjaudu sisään laitteen pääkäyttäjänä Web Image Monitorilla.

2. Valitse [Laitehallinta] ja [Kokoonpano].

3. Napsauta [Kerberos-todennus] kohdassa Laiteasetukset.

4. Valitse salausalgoritmi, jonka haluat ottaa käyttöön.

Valitse yksi tai useampi salausalgoritmi.

5. Napsauta [OK].

6. Kirjaudu ulos.

Kerberos-todennuksen salausasetukset
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5. Tehostettu verkon tietoturva
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6. Asiakirjavuotojen estäminen
Tässä luvussa kerrotaan, miten turvata laitteelle tallennetut tai laitteelta tulostetut asiakirjatiedot.

Kansioiden hallinta
Tässä käsitellään asiakirjapalvelimen kansioiden hallintaa, kansioiden poistamista, salasanan vaihtamis-
ta ja lukittujen kansioiden vapauttamista.

Kansioiden poistaminen

Tiedostojen pääkäyttäjä ja käyttäjät voivat poistaa kansioita.

Jos kansion vieressä on -kuvake, sen poistamiseen tarvitaan kansion salasana.

Jos käyttäjä on unohtanut kansion salasanan, tiedostojen pääkäyttäjä voi vaihtaa sen.

Tiedostojen pääkäyttäjä voi poistaa kansioita antamatta salasanaa.

Jos kansiossa on tiedostoja, joiden poistamiseen käyttäjällä ei ole oikeuksia, kansiota ei voi poistaa.

Jaettua kansiota ei voi poistaa.

1. Kirjaudu sisään tiedostojen pääkäyttäjänä tai käyttäjänä käyttöpaneelilta.

2. Sulje Käyttäjän työkalut -valikko painamalla [Käyttäjän työkalut/laskuri] -näppäintä.

Jos saat ilmoituksen "Sinulla ei ole tämän toiminnon käyttöoikeuksia.", paina [Poistu].

3. Paina [Pääsivu]-näppäintä käyttöpaneelilla ja paina [Asiakirjapalvelin]-kuvaketta näy-
töllä.

Jos saat ilmoituksen "Sinulla ei ole tämän toiminnon käyttöoikeuksia.", paina [Poistu].

DHJ243
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4. Paina [Muokkaa kansiota].

5. Valitse kansio.

6. Paina [Poista].

7. Jos salasanan syöttönäyttö avautuu, kirjoita kansion salasana ja paina [OK].

Salasanan syöttönäyttö ei avaudu, jos tiedostojen pääkäyttäjä on kirjautuneena laitteelle.

8. Paina [Poista].

9. Kirjaudu ulos.

• Asetus voidaan määrittää myös Web Image Monitorilla. Lisätietoja on Web Image Monitorin oh-
jeessa.

Kansion salasanan vaihtaminen

Tämän voi määrittää käyttäjien ylläpitäjä tai käyttäjä.

Jos käyttäjä on unohtanut kansion salasanan, tiedostojen pääkäyttäjä voi vaihtaa sen.

Jaetulle kansiolle ei voi määrittää salasanaa.

1. Kirjaudu sisään tiedostojen pääkäyttäjänä tai käyttäjänä käyttöpaneelilta.

2. Sulje Käyttäjän työkalut -valikko painamalla [Käyttäjän työkalut/laskuri] -näppäintä.

Jos saat ilmoituksen "Sinulla ei ole tämän toiminnon käyttöoikeuksia.", paina [Poistu].

3. Paina [Pääsivu]-näppäintä käyttöpaneelilla ja paina [Asiakirjapalvelin]-kuvaketta näy-
töllä.

Jos saat ilmoituksen "Sinulla ei ole tämän toiminnon käyttöoikeuksia.", paina [Poistu].

4. Paina [Muokkaa kansiota].

5. Valitse kansio.

6. Paina [Muuta salasana].

6. Asiakirjavuotojen estäminen
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7. Jos salasanan syöttönäyttö avautuu, kirjoita kansion salasana ja paina [OK].

Salasanan syöttönäyttö ei avaudu, jos tiedostojen pääkäyttäjä on kirjautuneena laitteelle.

8. Syötä kansion uusi salasana ja paina [OK].

Kansion salasanassa voi olla 4–8 numeroa.

9. Vahvista salasana näppäilemällä se uudelleen ja paina [OK].

Salasanalla suojattujen kansioiden vieressä näkyy -kuvake.

10. Kirjaudu ulos.

• Asetus voidaan määrittää myös Web Image Monitorilla. Lisätietoja on Web Image Monitorin oh-
jeessa.

Kansioiden vapauttaminen

Kansioiden vapauttamiseen tarvitaan tiedostojen pääkäyttäjän oikeudet.

Jos kohdan "Tehosta tiedostojen suojausta" asetuksena on [Päällä] ja väärä salasana syötetään 10 ker-
taa peräkkäin, kansio lukitaan eikä käyttäjä voi avata sitä enää. Tässä kerrotaan, miten lukittu kansio
vapautetaan.

"Tehosta tiedostojen suojausta" on laajennettu turvatoiminto. Lisätietoja tästä ja muista lisäturvatoimin-
noista, katso s. 217 "Laajennettujen turvatoimintojen määrittäminen".

1. Kirjaudu sisään tiedostojen pääkäyttäjänä käyttöpaneelilta.

2. Paina [Käyttäjän työkalut/laskuri].

Jos saat ilmoituksen "Sinulla ei ole tämän toiminnon käyttöoikeuksia.", paina [Poistu].

3. Paina [Pääsivu]-näppäintä käyttöpaneelilla ja paina [Asiakirjapalvelin]-kuvaketta näy-
töllä.

Jos saat ilmoituksen "Sinulla ei ole tämän toiminnon käyttöoikeuksia.", paina [Poistu].

4. Paina [Muokkaa kansiota].

5. Valitse kansio.

Tehosta tiedostojen suojausta -toiminnolla lukittu kansio merkitään kuvakkeella .

6. Paina [Avaa].

-kuvake vaihtuu -kuvakkeeksi.

7. Paina [Avaa].

8. Kirjaudu ulos.

Kansioiden hallinta
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• Asetus voidaan määrittää myös Web Image Monitorilla. Lisätietoja on Web Image Monitorin oh-
jeessa.

6. Asiakirjavuotojen estäminen
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Tallennettujen tiedostojen hallinta
Tässä kerrotaan, miten tallennettujen tiedostojen käyttöoikeudet määritetään.

Voit määrittää, kuka voi käyttää tallennettuja skannaustiedostoja ja asiakirjapalvelimen tiedostoja.

Näin estetään esimerkiksi tallennettujen tiedostojen luvaton tulostaminen tai lähettäminen.

Voit myös määrittää käyttäjät, jotka saavat muuttaa tai poistaa tallennettuja tiedostoja.

Tallennettujen tiedostojen käyttöoikeustyyppejä on 4.

Käyttöoikeustyypit

Käyttöoikeudet Kuvaus

Vain luku
Voit tarkistaa tallennettujen tiedostojen sisällön ja tietoja niistä sekä
tulostaa tai lähettää tiedostoja.

Muokkaus
Voit muokata tallennettujen tiedostojen tulostusasetuksia.

Oikeuteen sisältyy tiedostojen lukuoikeus.

Muokkaus/poisto
Voit poistaa tallennettuja tiedostoja.

Oikeuteen sisältyy tiedostojen luku ja muokkaaminen.

Täydet oikeudet
Voit määrittää tiedostojen käyttäjä- ja käyttöoikeuksia.

Oikeuteen sisältyy tiedostojen luku-, muokkaus- ja poisto-oikeus.

Tallennettujen tiedostojen salasana

• Tiedostojen pääkäyttäjä tai omistaja voi määrittää tallennetulle tiedostolle salasanan. Voit pa-
rantaa tiedostojen suojausta luvattomalta käytöltä. Lisätietoja salasanan määrittämisestä tal-
lennetulle tiedostolle, katso s. 155 "Tallennettujen tiedostojen suojaaminen salasanalla".

• Tallennetuille tiedostoille voidaan asettaa salasanoja, vaikka käyttäjätodennus ei olisi käytös-
sä.

• Kaikki käyttäjät, joilla on Asiakirjapalvelin-, kopiointi-, skanneri- tai tulostustoiminnon käyttöoikeu-
det, voivat tallentaa tiedostoja.

• Tallennettujen tiedostojen sisältö voidaan tarkistaa Web Image Monitorilla. Lisätietoja, katso Web
Image Monitorin ohje.

• Tiedoston omistajan oletuskäyttöoikeus on Vain luku. Käyttöoikeudeksi voidaan asettaa myös jokin
muu.

• Asiakirjan pääkäyttäjä ei ainoastaan määritä käyttöoikeuksia, vaan voi myös poistaa tallennetut
tiedostot. Lisätietoja asiakirjojen poistamisesta, katso Copy/Document Server.

Tallennettujen tiedostojen hallinta
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Tallennettujen tiedostojen käyttöoikeuksien määrittäminen

Asetusten tekemiseen tarvitaan tiedostojen pääkäyttäjän tai omistajan oikeudet.

Määritä tallennettujen tiedostojen käyttäjät ja näiden käyttöoikeudet.

• Jos tiedostoihin pääsy estyy, aseta niiden käyttöoikeus samaksi kuin omistajalla. Tiedostojen pää-
käyttäjä voi määrittää käyttöoikeuden uudelleen. Jos tarvitset tiedostoa mutta sinulta puuttuu käyt-
töoikeus, ota yhteys tiedoston omistajaan.

• Tiedostojen pääkäyttäjä voi muuttaa asiakirjan omistajaa asiakirjan [Muuta käyttöoik.] -asetuksel-
la. Samalla asetuksella tiedostojen pääkäyttäjä voi muuttaa myös omistajan ja muiden käyttäjien
käyttöoikeuksia.

• Asiakirjan omistaja ja käyttäjät, joilla on asiakirjaan [Täydet oikeudet], voivat muuttaa omistajan ja
muiden käyttäjien käyttöoikeuksia [Muuta käyttöoik.] -asetuksella.

1. Kirjaudu sisään tiedostojen pääkäyttäjänä tai omistajana käyttöpaneelilta.

2. Sulje Käyttäjän työkalut -valikko painamalla [Käyttäjän työkalut/laskuri] -näppäintä.

Jos saat ilmoituksen "Sinulla ei ole tämän toiminnon käyttöoikeuksia.", paina [Poistu].

3. Paina [Pääsivu]-näppäintä käyttöpaneelilla ja paina [Asiakirjapalvelin]-kuvaketta näy-
töllä.

Jos saat ilmoituksen "Sinulla ei ole tämän toiminnon käyttöoikeuksia.", paina [Poistu].

DHJ243

6. Asiakirjavuotojen estäminen

150



4. Valitse kansio.

5. Valitse tiedosto.

6. Paina [Muuta tdston tietoja]

7. Paina [Muuta käyttöoik.].

Tallennettujen tiedostojen hallinta
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8. Paina [Määritä/muuta/poista].

9. Paina [Uusi koodi].

10. Valitse käyttäjät tai ryhmät, joille annetaan käyttöoikeudet.

Voit valita useita käyttäjiä.

Voit valita kaikki käyttäjät kerralla valitsemalla[Kaikki käyttäjät].

11. Paina [Poistu].

12. Valitse ensin käyttäjä ja sitten annettava käyttöoikeus.

Käyttöoikeudeksi voidaan antaa [Vain luku], [Muokkaus], [Muokkaus/poisto] tai [Täydet oikeu-
det].

13. Paina [Poistu].

14. Paina [OK].

6. Asiakirjavuotojen estäminen
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15. Kirjaudu ulos.

• Asetus voidaan määrittää myös Web Image Monitorilla. Lisätietoja, katso Web Image Monitorin
ohje.

• Kun käyttöoikeutena on "Muokkaus", "Muokkaus/poisto" tai "Täydet oikeudet", käyttäjä voi tehdä
toimenpiteitä, joiden seurauksena arkaluonteisia tietoja voi kadota tai muuttua. Suosittelemme, että
tavallisille käyttäjille annetaan ainoastaan "Vain luku" -oikeudet.

Asiakirjan omistajan muuttaminen

Voit muuttaa asiakirjan omistajaa seuraavasti.

Vain tiedoston pääkäyttäjä voi muuttaa asiakirjan omistajaa.

1. Kirjaudu sisään tiedostojen pääkäyttäjänä käyttöpaneelilta.

2. Sulje Käyttäjän työkalut -valikko painamalla [Käyttäjän työkalut/laskuri] -näppäintä.

Jos saat ilmoituksen "Sinulla ei ole tämän toiminnon käyttöoikeuksia.", paina [Poistu].

3. Paina [Pääsivu]-näppäintä käyttöpaneelilla ja paina [Asiakirjapalvelin]-kuvaketta näy-
töllä.

Jos saat ilmoituksen "Sinulla ei ole tämän toiminnon käyttöoikeuksia.", paina [Poistu].

4. Valitse kansio.

5. Valitse tiedosto.

6. Paina [Muuta tdston tietoja]

7. Paina [Muuta käyttöoik.].

8. Paina [Muuta] kohdassa Omistaja.

9. Valitse käyttäjä, jonka haluat rekisteröidä.

10. Paina [Poistu].

11. Paina [OK].

12. Kirjaudu ulos.

Tallennettujen tiedostojen käyttöoikeuksien määrittäminen kaikille käyttäjille

Asetusten tekemiseen tarvitaan käyttäjien ylläpitäjän tai omistajan oikeudet.

Voit määrittää tietyn käyttäjän tallentamien tiedostojen käyttäjät ja heidän käyttöoikeutensa.

Käyttöoikeuksien hallinta tällä tavalla on helpompaa kuin yksittäisten tiedostojen käyttöoikeuksien mää-
rittäminen ja hallinta.

Tallennettujen tiedostojen hallinta
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• Jos tiedostoja ei voi enää käyttää, pyydä pääkäyttäjää määrittämään tiedostojen käyttöoikeudet
uudelleen.

1. Käyttäjien ylläpitäjä tai omistaja kirjautuu sisään käyttöpaneelilta.

2. Paina [Osoitekirjan hallinta].

3. Valitse käyttäjä.

4. Paina [Suojaus].

5. Valikossa Suojaa tiedosto(t) paina Käyttäjien/ryhmien käyttöoik. -kohdassa
[Määritä/muuta/poista].

6. Paina [Uusi koodi].

7. Valitse tallennettavat käyttäjät tai ryhmät.

Voit valita useita käyttäjiä.

Voit valita kaikki käyttäjät kerralla valitsemalla[Kaikki käyttäjät].

8. Paina [Poistu].

9. Valitse ensin käyttäjä ja sitten annettava käyttöoikeus.

Käyttöoikeudeksi voidaan antaa [Vain luku], [Muokkaus], [Muokkaus/poisto] tai [Täydet oikeu-
det].

10. Paina [Poistu].

6. Asiakirjavuotojen estäminen
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11. Paina [OK].

12. Paina [Poistu].

13. Kirjaudu ulos.

• Kun käyttöoikeutena on "Muokkaus", "Muokkaus/poisto" tai "Täydet oikeudet", käyttäjä voi tehdä
toimenpiteitä, joiden seurauksena arkaluonteisia tietoja voi kadota tai muuttua. Suosittelemme, että
tavallisille käyttäjille annetaan ainoastaan "Vain luku" -oikeudet.

Tallennettujen tiedostojen suojaaminen salasanalla

Asetusten tekemiseen tarvitaan tiedostojen pääkäyttäjän tai omistajan oikeudet.

1. Tiedostojen pääkäyttäjä tai omistaja kirjautuu sisään käyttöpaneelilta.

2. Sulje Käyttäjän työkalut -valikko painamalla [Käyttäjän työkalut/laskuri] -näppäintä.

Jos saat ilmoituksen "Sinulla ei ole tämän toiminnon käyttöoikeuksia.", paina [Poistu].

3. Paina [Pääsivu]-näppäintä käyttöpaneelilla ja paina [Asiakirjapalvelin]-kuvaketta näy-
töllä.

Jos saat ilmoituksen "Sinulla ei ole tämän toiminnon käyttöoikeuksia.", paina [Poistu].

4. Valitse kansio.

5. Valitse tiedosto.

6. Paina [Muuta tdston tietoja]

7. Paina [Muuta salasana].

8. Syötä tallennetun tiedoston uusi salasana ja paina [OK].

Tallennetun tiedoston salasanassa voi olla 4–8 numeroa.

9. Vahvista salasana syöttämällä se uudelleen ja paina [OK].

Salasanalla suojattu tiedosto on merkitty kuvakkeella .

10. Paina [OK].

Tallennettujen tiedostojen hallinta
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11. Kirjaudu ulos.

Tallennettujen tiedostojen vapauttaminen

Tiedostojen vapauttamiseen tarvitaan tiedostojen pääkäyttäjän oikeudet.

Jos "Tehosta tiedostojen suojausta" on määritetty, tiedosto lukitaan eikä sitä voi avata, jos väärä salasa-
na syötetään 10 kertaa peräkkäin. Tässä kerrotaan, miten lukittu tiedosto vapautetaan.

Tehosta tiedostojen suojausta on yksi laajennetuista turvatoiminnoista. Lisätietoja tästä ja muista lisätur-
vatoiminnoista, katso s. 217 "Laajennettujen turvatoimintojen määrittäminen".

1. Kirjaudu sisään tiedostojen pääkäyttäjänä käyttöpaneelilta.

2. Sulje Käyttäjän työkalut -valikko painamalla [Käyttäjän työkalut/laskuri] -näppäintä.

Jos saat ilmoituksen "Sinulla ei ole tämän toiminnon käyttöoikeuksia.", paina [Poistu].

3. Paina [Pääsivu]-näppäintä käyttöpaneelilla ja paina [Asiakirjapalvelin]-kuvaketta näy-
töllä.

Jos saat ilmoituksen "Sinulla ei ole tämän toiminnon käyttöoikeuksia.", paina [Poistu].

4. Valitse kansio.

5. Valitse tiedosto.

Tehosta tiedostojen suojausta -toiminnolla lukittu tiedosto on merkitty -kuvakkeella.

6. Paina [Muuta tdston tietoja]

7. Paina [Vapauta tiedostot].

8. Paina [Kyllä].

-kuvake vaihtuu -kuvakkeeksi.

9. Paina [OK].

10. Kirjaudu ulos.

6. Asiakirjavuotojen estäminen
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Salattujen tulostustiedostojen hallinta
Laitteen sijainnista riippuen luovutustasolla olevat asiakirjat voivat olla kenen tahansa luettavissa. Käytä
salattua tulostusta, kun tulostat luottamuksellisia asiakirjoja.

Salattu tulostus

• Voit tallentaa tiedostoja laitteelle salattuina tulostustiedostoina käyttämällä tulostimen Salattu
tulostus -toimintoa. Tulosta sitten tiedostot käyttöpaneelilta ja nouda ne välittömästi, jotta muut
eivät näe niitä.

• Käyttäjätodennuksen asetukset eivät vaikuta luottamuksellisten asiakirjojen tulostamiseen.

• Voit tallentaa tiedostot väliaikaisesti valitsemalla tulostinohjaimessa [Tallennustulostus]. Jos valitset
[Tallennustulostus (jaettu)], voit myös jakaa tiedostoja.

• Lisätietoja salatusta tulostuksesta, katso Print.

Salattujen tiedostojen poistaminen

Asetusten tekemiseen tarvitaan tiedostojen pääkäyttäjän tai omistajan oikeudet.

Omistaja tarvitsee salasanan salattujen tulostustiedostojen poistamiseen. Jos omistaja on unohtanut sala-
sanan, tiedostojen pääkäyttäjä voi vaihtaa sen.

Tiedostojen pääkäyttäjä ei tarvitse salasanaa salattujen tulostustiedostojen poistamiseen.

1. Kirjaudu sisään tiedostojen pääkäyttäjänä tai omistajana käyttöpaneelilta.

2. Sulje Käyttäjän työkalut -valikko painamalla [Käyttäjän työkalut/laskuri] -näppäintä.

Jos saat ilmoituksen "Sinulla ei ole tämän toiminnon käyttöoikeuksia.", paina [Poistu].

3. Paina käyttöpaneelin [Pääsivu]-näppäintä ja paina [Tulostin]-kuvaketta näytöllä.

DHJ243

4. Paina [Tulostus].

Salattujen tulostustiedostojen hallinta
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5. Paina [Salattu].

6. Valitse tiedosto.

7. Paina [Poista].

8. Jos salasanan syöttönäyttö avautuu, kirjoita salatun tiedoston salasana ja paina [OK].

Salasanan syöttönäyttö ei avaudu, jos tiedostojen pääkäyttäjä on kirjautuneena laitteelle.

9. Paina [Kyllä].

10. Kirjaudu ulos.

• Jos haluat, että laite poistaa tallennetut tiedostot automaattisesti, aseta Väliaik. töiden autom. poisto
-asetukseksi [Päällä]. Lisätietoja Väliaik. töiden autom. poisto -asetuksesta, katso Print.

6. Asiakirjavuotojen estäminen
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• Asetus voidaan määrittää myös Web Image Monitorilla. Lisätietoja, katso Web Image Monitorin
ohje.

Salatun tulostustiedoston salasanan vaihtaminen

Asetusten tekemiseen tarvitaan tiedostojen pääkäyttäjän tai omistajan oikeudet.

Jos omistaja on unohtanut salasanan, tiedostojen pääkäyttäjä voi vaihtaa sen.

1. Kirjaudu sisään tiedostojen pääkäyttäjänä tai omistajana käyttöpaneelilta.

2. Sulje Käyttäjän työkalut -valikko painamalla [Käyttäjän työkalut/laskuri] -näppäintä.

Jos saat ilmoituksen "Sinulla ei ole tämän toiminnon käyttöoikeuksia.", paina [Poistu].

3. Paina käyttöpaneelin [Pääsivu]-näppäintä ja paina [Tulostin]-kuvaketta näytöllä.

4. Paina [Tulostus].

5. Paina [Salattu].

6. Valitse tiedosto.

7. Paina [Muuta salasana].

8. Jos salasanan syöttönäyttö avautuu, syötä tallennetun tiedoston salasana ja paina [OK].

Salasanan syöttönäyttö ei avaudu, jos tiedostojen pääkäyttäjä on kirjautuneena laitteelle.

9. Syötä tallennetun tiedoston uusi salasana ja paina [OK].

Salattujen tulostustiedostojen hallinta

159



10. Vahvista salasana näppäilemällä se uudelleen ja paina [OK].

11. Kirjaudu ulos.

• Asetus voidaan määrittää myös Web Image Monitorilla. Lisätietoja, katso Web Image Monitorin
ohje.

Salatun tulostustiedoston vapauttaminen

Tiedostojen vapauttamiseen tarvitaan tiedostojen pääkäyttäjän oikeudet.

Jos "Tehosta tiedostojen suojausta"-asetus on [Päällä] , ja väärä salasana syötetään kymmenen kertaa
peräkkäin, tiedosto lukitaan eikä käyttäjä voi avata sitä enää. Tässä kerrotaan, miten lukittu tiedosto va-
pautetaan.

Tehosta tiedostojen suojausta on yksi laajennetuista turvatoiminnoista. Lisätietoja tästä ja muista lisätur-
vatoiminnoista, katso s. 217 "Laajennettujen turvatoimintojen määrittäminen".

1. Kirjaudu sisään tiedostojen pääkäyttäjänä käyttöpaneelilta.

2. Sulje Käyttäjän työkalut -valikko painamalla [Käyttäjän työkalut/laskuri] -näppäintä.

Jos saat ilmoituksen "Sinulla ei ole tämän toiminnon käyttöoikeuksia.", paina [Poistu].

3. Paina käyttöpaneelin [Pääsivu]-näppäintä ja paina [Tulostin]-kuvaketta näytöllä.

4. Paina [Tulostus].

5. Paina [Salattu].

6. Valitse tiedosto.

-kuvake ilmestyy Tehosta tiedostojen suojausta -toiminnolla lukitun tiedoston viereen.

7. Paina [Vapauta tiedosto].

8. Paina [Kyllä].

-kuvake häviää.

9. Kirjaudu ulos.

6. Asiakirjavuotojen estäminen
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• Asetus voidaan määrittää myös Web Image Monitorilla. Lisätietoja, katso Web Image Monitorin
ohje.

Salattujen tulostustiedostojen hallinta
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Käyttäjätietojen tulostaminen paperille
Tulostetuille sivuille voidaan määrittää pakollisesti upotettavaksi tulostustyön aloitusaika, tiedot tulosta-
jasta (nimi tai sisäänkirjautumisnimi), laitteen numero ja laitteen IP-osoite. Toiminnon nimi on pakollinen
turvaleima.

Työn tulostajan tietojen lisääminen asiakirjaan on tehokas tapa ehkäistä tietovuotoja. Sen avulla voi-
daan myös tunnistaa tietovuotojen lähteet.

Pakollista turvaleimaa voidaan käyttää kopioinnissa, asiakirjapalvelimella ja tulostuksessa.

1. Kirjaudu sisään laitteen pääkäyttäjänä käyttöpaneelilta.

2. Paina [Järjestelmäasetukset].

3. Paina [Pääkäytt. työkalut].

4. Paina kolme kertaa [ Seur.].

5. Valitse toiminto/toiminnot pakolliselle turvaleimalle.

• Jos haluat asettaa leimauksen kopiointitoiminnolle, paina [Pakollinen turvaleima: kopiokone].

• Voit asettaa asiakirjapalvelimen leimauksen painamalla [Pakollinen turvaleima: asiak.palve-
lin].

• Voit asettaa leimauksen tulostimelle painamalla [Pakollinen turvaleima: tulostin].

6. Paina [Päällä] ja valitse leimattavat tiedot.

Jos haluat ottaa pakollisen turvaleiman pois käytöstä, paina [Pois].

• Pvm/aika

Työn aloitusaika tulostetaan.

• Tulosta käyttäjänimi

Tulostetaan, jos käyttäjän todennus on käytössä.

• Leimaa käyttäjänimi

Osoitekirjan Nimet-kohdasta tulostetaan Nimi-kohta.

• Leimaa kirj. käyttäjänimi

6. Asiakirjavuotojen estäminen
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Tulostetaan käyttäjäkoodi tai käyttäjänimi, joka on tallennettu osoitekirjan kohdassa "To-
dennus".

• Laitetunnus

[Kysely]-kohdan Laitteen sarjanumero tulostetaan.

• Laitteen IP-osoite

Laitteen IP-osoite tulostetaan. Jos käytössä on sekä IPv4- että IPv6-osoitteita, IPv4-osoite tulos-
tetaan. Jos IP-osoitetta ei ole määritetty, kohta jätetään tyhjäksi.

7. Paina [Muuta] kohdassa Säädä leimauskohta.

8. Aseta leiman paikka.

9. Paina [OK] kaksi kertaa.

10. Kirjaudu ulos.

Käyttäjätietojen tulostaminen paperille
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7. Laitteen hallinta
Tässä luvussa kerrotaan laitteen tietoturvaa parantavista toiminnoista sekä laitteen tehokkaasta käytöstä.

Raporttitiedostojen hallinta
Raporttien kerääminen antaa tarkkoja tietoja laitteen käytöstä, käyttäjistä, laitteen eri toimintojen käytös-
tä ja ongelmista.

Raportteja voi määräajoin poistaa ja vapauttaa siten kiintolevytilaa.

Raportteja voidaan tarkastella Web Image Monitorin tai raporttien keräyspalvelimen kautta. Kerätyt ra-
portit voidaan muuntaa CSV-tiedostoiksi ja ladata kaikki kerralla. Niitä ei voida lukea suoraan kiintole-
vyltä.

Raporttityypit

Tälle laitteelle tallennetaan kolmea raporttityyppiä: työraportteja, käyttöraportteja ja ekoraportteja.

• Työraportti

Tallentaa tietoja käyttäjätiedostokohtaisista toiminnoista, kuten kopioinnista, tulostamisesta ja
asiakirjapalvelimelle tallentamisesta, sekä käyttöpaneelitoiminnoista, kuten skannattujen tie-
dostojen lähettämisestä ja raporttien tulostamisesta (esimerkiksi kokoonpanoluettelo).

• Käyttöraportti

Tallentaa tietoja sisään- ja uloskirjautumisista, tallennettuihin tiedostoihin liittyvistä toiminnoista
kuten luonnista, muokkauksesta ja poistosta, huoltoedustajan toimista kuten kiintolevyn alus-
tuksesta, järjestelmätoiminnoista kuten raporttisiirtojen tulosten tarkastelusta ja salausasetusten
määrittämisestä, luvattoman käytön havainnoista, käyttäjälukituksista ja laiteohjelmiston to-
dennuksesta.

• Ekoraportti

Tallettaa seuraavat tiedot: päävirta päällä, poissa päältä, virtatilan vaihtelut, töiden kestot tai
aika töiden välillä, paperin kulutus tunnissa, virrankulutus.

• Lisätietoja raporttien keräyspalvelimesta, katso palvelimen käyttöopas.

• Kun käytetään raporttien keräyspalvelinta, raporttien siirtoasetukset määritetään raporttien keräys-
palvelimella.

165



Raporttien hallinta Web Image Monitorilla
Voit määrittää laitteeseen tallennettavien raporttien tyypit ja keräystason. Raportteja voi myös poistaa tai
ladata erissä.

Web Image Monitorilla hallinnoitavat raportit

Taulukoissa selitetään työ- ja käyttöraporttien tiedot, kun raporttien keräys otetaan käyttöön Web Image
Monitorissa. Määritä raporttien keräysasetukset Web Image Monitorilla. Voit tehdä asetukset Web
Image Monitorin [Kokoonpano]-valikon kohdassa [Raportit].

Työraportin sisältö

Työraportin kohta Raportin tyyppitiedot Sisältö

Kopiokone: Kopiointi Copier: Copying Tavallisten ja mallikopiotöiden tiedot.

Kopiokone: Kopiointi
ja tallennus

Copier: Copying and
Storing

Asiakirjapalvelimelle tallennettujen ja samalla
kopioitujen tiedostojen tiedot.

Asiakirjapalvelin: Tal-
lennus

Document Server:
Storing

Asiakirjapalvelin-näytöltä tallennettujen tiedos-
tojen tiedot.

Asiakirjapalvelin: Tal-
lennetun tiedoston la-
taus

Document Server:
Stored File
Downloading

Tiedot asiakirjapalvelimelle tallennetuista ja
Web Image Monitorilla ladatuista tiedostoista.

Apuohjelma: tallennus Utility: Storing Tiedot tiedostoista, jotka on tallennettu apuoh-
jelmalla.

Tallennetun tiedoston
tulostus

Stored File Printing Tiedot asiakirjapalvelin-näytöltä tulostetuista
tiedostoista.

Skanneri: Lähetys Scanner: Sending Tiedot lähetetyistä skanneritiedostoista.

Skanneri: URL-linkin
lähetys ja tallennus

Scanner: URL Link
Sending and Storing

Tiedot asiakirjapalvelimelle tallennetuista skan-
naustiedostoista. Niiden URL:t lähetettiin sähkö-
postitse tallennushetkellä.

Skanneri: Lähetys ja
tallennus

Scanner: Sending and
Storing

Tiedot asiakirjapalvelimelle tallennetuista skan-
naustiedostoista, jotka on myös lähetetty tallen-
nettaessa.

Skanneri: Tallennus Scanner: Storing Tiedot asiakirjapalvelimelle tallennetuista skan-
naustiedostoista.

7. Laitteen hallinta
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Työraportin kohta Raportin tyyppitiedot Sisältö

Skanneri: Tallennetun
tiedoston lataaminen

Scanner: Stored File
Downloading

Tiedot asiakirjapalvelimelle tallennetuista skan-
naustiedostoista, jotka on ladattu Web Image
Monitorilla tai Desk Top Editor For Production -
ohjelmalla.

Skanneri: Tallennetun
tiedoston lähetys

Scanner: Stored File
Sending

Tiedot tallennetuista ja lähetetyistä skannaustie-
dostoista.

Skanneri: Tallennetun
tiedoston URL-linkin
lähetys

Scanner: Stored File
URL Link Sending

Tiedot tallennetuista skannaustiedostoista, joi-
den URL:t on lähetetty sähköpostilla.

Tulostin: tulostus Printer: Printing Tiedot tavallisista tulostustöistä.

Tulostin: salattu tulos-
tus (kesken)

Printer: Locked Print
(Incomplete)

Raportissa näkyvät tälle laitteelle väliaikaisesti
tallennetut Salattu tulostus -asiakirjat.

Tulostin: salattu tulos-
tus

Printer: Locked Print Raportissa näkyvät tälle laitteelle väliaikaisesti
tallennetut Salattu tulostus -asiakirjat, jotka on
sittemmin tulostettu käyttöpaneelilta tai Web
Image Monitorista käsin.

Tulostin: mallitulostus
(kesken)

Printer: Sample Print
(Incomplete)

Raportissa näkyvät tälle laitteelle väliaikaisesti
tallennetut Mallitulostus-asiakirjat.

Tulostin: mallitulostus Printer: Sample Print Raportissa näkyvät tälle laitteelle väliaikaisesti
tallennetut Mallitulostus-asiakirjat, jotka on sit-
temmin tulostettu käyttöpaneelilta tai Web
Image Monitorista käsin.

Tulostin: viivästetty tu-
lostus (kesken)

Printer: Hold Print
(Incomplete)

Raportissa näkyvät tälle laitteelle väliaikaisesti
tallennetut Viivästetty tulostus -asiakirjat

Tulostin: viivästetty tu-
lostus

Printer: Hold Print Raportissa näkyvät tälle laitteelle väliaikaisesti
tallennetut Viivästetty tulostus -asiakirjat, jotka
on sittemmin tulostettu käyttöpaneelilta tai Web
Image Monitorista käsin.

Tulostin: tallennustu-
lostus

Printer: Stored Print Tälle laitteelle tallennettujen Tallennustulostus-
tiedostojen tiedot.

Tulostin: tallennus ja
tulostus

Printer: Store and
Normal Print

Tiedot Tallennustulostus-tiedostoista, jotka on
tulostettu tallennushetkellä (kun Työn tyyppi: tu-
lostimen asetuksissa on Tallenna ja tulosta).

Raporttien hallinta Web Image Monitorilla
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Työraportin kohta Raportin tyyppitiedot Sisältö

Tulostin: Tallennetun
tiedoston tulostus

Printer: Stored File
Printing

Käyttöpaneelilta tai Web Image Monitorista
tulostettujen Tallennustulostus-tiedostojen tie-
dot.

Tulostin: lähetä asia-
kirjapalvelimelle

Printer: Document
Server Sending

Tiedot Asiakirjapalvelin-tiedostoista, kun "Työn
tyyppi:" on "Asiakirjapalvelin"

Raportin tulostus Report Printing Tiedot käyttöpaneelilta tulostetuista raporteista.

Tulosraportin tulostus/
sähköpostilähetys

Result Report Printing/
Emailing

Käyttöpaneelilta tulostetut tai sähköpostilla il-
moitetut työtiedot.

Skanneri: TWAIN-oh-
jain skannaus

Scanner: TWAIN
Driver Scanning

Tiedot tallennetuista skannaustiedostoista, jotka
on lähetetty TWAIN-verkkoskannerilla.

Tulostin: viivästetyn
tiedoston tulostus

Printer: Hold Print File
Printing

Kun asiakirja odottaa tulostusta ja se on tallen-
nettu tilapäisesti laitteelle, tämä kirjaa ajankoh-
dan, jolloin käyttäjä määrittelee että asiakirja
tulostetaan käyttöpaneelin tai Web Image
Monitorin kautta.

Käyttöraportin sisältö

Käyttöraportin kohta Raportin tyyppitiedot Sisältö

Sisäänkirjautuminen Login Sisäänkirjautumisajat ja sisäänkirjautuneiden
käyttäjien henkilöllisyys.

Uloskirjaus Logout Uloskirjautumisajat ja uloskirjautuneiden käyt-
täjien henkilöllisyys.

Tiedoston tallennus File Storing Tiedot asiakirjapalvelimelle tallennetuista tie-
dostoista.

Tallennettujen poisto Stored File Deletion Asiakirjapalvelimelta poistettujen tiedostojen
tiedot.

Kaikkien tallennettujen
poisto

All Stored Files
Deletion

Tiedot kaikkien asiakirjapalvelimelle tallennet-
tujen tiedostojen poistamisesta.

Kiintolevyn alustami-
nen

HDD Format Tiedot kiintolevyn alustamisesta.

7. Laitteen hallinta
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Käyttöraportin kohta Raportin tyyppitiedot Sisältö

Kaikkien raporttien
poisto

All Logs Deletion Tiedot kaikkien raporttien poistamisesta.

Raporttiasetusten
muutos

Log Setting Change Tiedot raporttiasetuksiin tehdyistä muutoksista.

Raporttien siirtotiedot Transfer Log Result Raportti raporttien siirrosta Remote
Communication Gate S:ään.

Raporttikeräysten
muutos

Log Collection Item
Change

Tiedot työ- ja käyttöraporttien keräystasojen ja
raporttityyppien muutoksista.

Kerää salattujen yh-
teyksien raportit

Collect Encrypted
Communication Logs

Raportti salatuista lähetyksistä apuohjelmien,
Web Image Monitorin tai ulkopuolisten laittei-
den välillä.

Käyttöoikeusvirhe Access Violation Tiedot epäonnistuneista käyttöyrityksistä.

Lukitus Lockout Tiedot lukituksen käyttöönotosta.

Laiteohjelmisto: päivi-
tys

Firmware: Update Tiedot laiteohjelmistopäivityksistä.

Laiteohjelmisto: raken-
teen muutos

Firmware: Structure
Change

Tiedot SD-korttia asetettaessa tai poistettaessa
tapahtuneista tai yhteensopimattoman SD-kor-
tin aiheuttamista rakenteen muutoksista.

Laiteohjelmisto: raken-
ne

Firmware: Structure Tiedot laitteen käynnistyksen yhteydessä tarkis-
tetuista laiteohjelmiston rakenteen muutoksista.

Laitteen salausavai-
men muutos

Machine Data
Encryption Key
Change

Tiedot Laitteen salausavaimen muutos -asetuk-
sella tehdyistä muutoksista salausavaimiin.

Laiteohjelmisto: virhe-
ellinen

Firmware: Invalid Tiedot laitteen käynnistyksen yhteydessä tarkis-
tetusta laiteohjelmiston kelpoisuudesta.

Päivä/aikamuutos Date/Time Change Tiedot päiväyksen ja ajan asetuksiin tehdyistä
muutoksista.

Tiedoston käyttöoi-
keuksien muutos

File Access Privilege
Change

Raportti tallennettujen tiedostojen käyttöoikeuk-
sien muutoksista.

Salasanojen muutos Password Change Tiedot sisäänkirjautumissalasanan muutoksista.
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Käyttöraportin kohta Raportin tyyppitiedot Sisältö

Pääkäyttäjätietojen
muutos

Administrator Change Tiedot pääkäyttäjämuutoksista.

Osoitekirjan muutos Address Book
Change

Tiedot osoitekirjan tietoihin tehdyistä muutoksis-
ta.

Virheen sieppaus
(Capture Error)

Capture Error Tiedostonkeruuvirheiden tiedot.

Laitteen kokoonpano Machine
Configuration

Raportti laitteen asetuksiin tehdyistä muutoksis-
ta.

Varmuuskopioi osoit-
ekirja

Back Up Address
Book

Raportti osoitekirjan tietojen varmuuskopioin-
nista.

Palauta osoitekirja Restore Address Book Raportti osoitekirjan tietojen palautuksesta.

Tulostusmäärärajan li-
säasetukset: seuranta-
oikeustiedot

Enhanced Print
Volume Use
Limitation: Tracking
Permission Result

Raportti seurantavirheestä.

Laskurin nollaustiedot:
valitut käyttäjät

Counter Clear Result:
Selected User(s)

Raportti yksittäisen käyttäjän laskurin nollaami-
sesta.

Laskurin nollaustiedot:
kaikki käyttäjät

Counter Clear Result:
All Users

Raportti kaikkien käyttäjien laskureiden nollaa-
misesta.

Tuo laiteasetukset Import Device Setting
Information

Raportti laitteen asetustietotiedoston tuomises-
ta.

Vie laitteen asetustie-
dot

Export Device Setting
Information

Raportti laitteen asetustietotiedoston viennistä.

Kansioiden luonti/
poisto

Creating/Deleting
Folders

Kansioiden luonneista ja poistoista tehdään
merkinnät raporttiin.

Tallennettujen tiedos-
tojen muokkaus

Stored File Editing Tiedoston muokkausraportti.

Sisällytä toiseen tie-
dostoon

Insertion into another
File

Raportti tiedoston lisäämisestä toiseen tiedos-
toon.

SNMPv3:lle ei ole Sisäänkirjautuminen-raporttia.
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Jos kiintolevy alustetaan, kaikki raporttikirjaukset alustukseen asti poistetaan ja alustuksesta teh-
dään raporttikirjaus.

Käyttöoikeusvirhe tarkoittaa, että järjestelmään on tehty useita DoS-hyökkäyksiä, joiden aikana on
yritetty kirjautua sisään käyttäjätodennuksella.

Ensimmäinen raportti, joka luodaan kun virta kytketään päälle, on "Laiteohjelmisto: rakenne" -ra-
portti.

Ekoraportin tiedot

Ekoraportin kohta Raportin tyyppitiedot Sisältö

Päävirta päälle Main Power On Raportti päävirran päällekytkemisen ajankoh-
dasta.

Päävirta pois Main Power Off Raportti päävirran katkaisuajankohdasta.

Virtatilan vaihtotiedot Power Status
Transition Result

Raportti virtatilan vaihdoista.

Työhön liittyvät tiedot Job Related
Information

Raportti työhön liittyvistä tiedoista.

Paperin käyttö Paper Usage Raportti käytetyn paperin määrästä.

Virrankulutus Power Consumption Virrankulutuksen raportti.

Ladattavien raporttien määritteet

Jos raportit ladataan Web Image Monitorilla, luodaan CSV-tiedosto, joka sisältää alla olevassa taulu-
kossa annetut tiedot.

Tyhjä kenttä tarkoittaa, että raportissa ei ole kyseistä tietoa.

Tiedostomuoto

• Merkkikoodi: UTF-8

• Tiedostomuoto: CSV (erottimena pilkku)

• Työ- ja käyttöraporttien tiedostonimet: "laitteen nimi +_log.csv"

• Ekoraporttien tiedostonimet: "laitteen nimi +_ecolog.csv"

Raporttikirjausten järjestys

Raporttikirjaukset tulostetaan tunnisteen mukaan nousevassa järjestyksessä.

Tiedostorakenne

Tietojen otsikko tulostetaan tiedoston ensimmäiselle riville (otsikkorivi)
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Erot raporttitietojen muotoilussa.

• Työraportti

Rivit esitetään seuraavassa järjestyksessä: yleiset tiedot (työraportti ja käyttöraportti), lähde
(työn syöttötiedot) ja kohde (työn luovutustiedot). Kaikille riveille annetaan sama tunniste, joka
vastaa yhtä työraporttikirjausta.

CJD022

1
2
3

1. Yleiset tiedot

Jokainen yleisten tietojen luettelotieto näytetään omalla rivillään.

2. Lähde

Tässä näkyvät yleisten tietojen Result ja Status sekä työraportin syöttötieto.

Jos lähteitä on useita, näytetään useita rivejä.

3. Kohde

Tässä näkyvät yleisten tietojen Result ja Status sekä työraportin luovutustieto.

Jos kohteita on useita, näytetään useita rivejä.

• Käyttöraportti

Yleiset tiedot ja käyttöraportin tiedot esitetään omilla riveillään.

• Ekoraportti

Ekoraporttimerkinnät näkyvät omilla riveillään.

Yleiset tiedot (työraportti ja käyttöraportti)

Start Date/Time

Näyttää toiminnon tai tapahtuman alkamispäivän ja -ajan.

End Date/Time

Näyttää toiminnon tai tapahtuman päättymispäivän ja -ajan.

Log Type

Tiedot raporttityypistä.

Lisätietoja kunkin raporttityypin sisältämistä tietokohteista, katso s. 166 "Web Image Monitorilla
hallinnoitavat raportit".

Result

Näyttää toiminnon tai tapahtuman tuloksen.

Seuraavat raporttimerkinnät tehdään vain, kun raporttiin merkityt toiminnot suoritetaan onnistunees-
ti:
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"Document Server: Stored File Downloading", "Stored File Printing", "Scanner: Storing", "Scanner:
Stored File Sending" ja "Printer: Stored File Printing" (työraportit) ja "File Storing" sekä "Stored File
Deletion" (käyttöraportit).

Arvo Sisältö

Succeeded Toiminto tai tapahtuma on suoritettu onnistuneesti.

Failed Toiminnon tai tapahtuman suorittaminen epäonnistui.

<Tyhjä> Toiminto tai tapahtuma on vielä kesken.

Operation Method

Näyttää toiminnon tyypin.

Arvo Sisältö

Control Panel Käyttöpaneeli

Driver Ohjain

Utility Apuohjelma

Web Verkko

Email Sähköposti

Status

Näyttää toiminnon tai tapahtuman tilan.

Arvo Sisältö

Completed Työraporttiin kirjattu toiminto tai tapahtuma suoritettiin onnistu-
neesti.

Failed Työraporttiin kirjatun toiminnon tai tapahtuman suorittaminen
epäonnistui.

Succeeded Käyttöraporttiin kirjattu toiminto tai tapahtuma suoritettiin onnis-
tuneesti.

Password Mismatch Virhe salasanassa on aiheuttanut käyttövirheen.

User Not Programmed Käyttövirhe, koska käyttäjää ei ole rekisteröity.

Other Failures Määrittämätön virhe on aiheuttanut käyttövirheen.
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Arvo Sisältö

User Locked Out Käyttövirhe, koska käyttäjä on lukittu.

File Limit Exceeded Tiedostorajoituksen ylittäminen on aiheuttanut käyttövirheen.

Transfer Cancelled Siirron peruutus on aiheuttanut käyttövirheen.

Power Failure Sähkökatkos on aiheuttanut käyttövirheen.

Lost File Tiedoston katoaminen on aiheuttanut käyttövirheen.

Functional Problem Toiminnallinen ongelma on aiheuttanut käyttövirheen.

Communication Failure Tietoliikennevirhe on aiheuttanut käyttövirheen.

Communication Result
Unknown

Tuntematon lähetystulos on aiheuttanut käyttövirheen.

Failure in some or all parts Käyttäjäkohtaisen laskurin tai kaikkia käyttäjiä koskevan lasku-
rin tyhjennys epäonnistui.

Importing/Exporting by Other
User

Toinen käyttäjä suorittaa tuontia tai vientiä.

Connection Failed with Remote
Machine

Yhteyden muodostaminen tulostuskohteeseen epäonnistui.

Write Error to Remote Machine Virhe kirjoitettaessa tulostuskohteeseen.

Specified File: Incompatible Määritetty tiedosto ei ole yhteensopiva.

Specified File: Format Error Tiedostomuotovirhe määritetyssä tiedostossa.

Specified File: Not Exist Määritettyä tiedostoa ei löydy.

Specified File: No Privileges Määritetyn tiedoston käyttöoikeutta ei ole.

Specified File: Access Error Määritetyn tiedoston käytössä tapahtui virhe.

Memory Storage Device Full Ulkoinen muistilaite on täynnä.

Memory Storage Device Error Ulkoisessa muistilaitteessa havaittiin poikkeavuus.

Encryption Failed Salaus epäonnistui.

Decoding Failed Koodin purkaminen epäonnistui.

Common Key Not Exist Yleisavain puuttuu.
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Arvo Sisältö

Connection Error Yhteysvirhe.

Specified Server Error Käyttövirhe, koska palvelinta ei ole määritetty oikein.

Specified Client Error Käyttövirhe, koska asiakasta ei ole määritetty oikein.

Authentication Settings
Mismatch

Osoitekirjatiedot eivät täsmää.

Authentication Method
Mismatch

Todennustavat eivät täsmää.

Maximum Limit of Registered
Number

Enimmäismäärä laitteita, jotka voidaan rekisteröidä.

Invalid Password Syötetty salasana on virheellinen.

Processing Työtä käsitellään.

Error Virhe.

Suspended Työ on keskeytetty.

Cancelled: Details

Näyttää tilan, jossa toiminto tai tapahtuma epäonnistui.

Arvo Sisältö

Cancelled by User Käyttäjä peruutti toiminnon.

Input Failure Syöttö päätettiin poikkeavasti.

Output Failure Tulo päätettiin poikkeavasti.

Other Error Havaittiin virhe ennen työn suorittamista tai tapahtui muu virhe.

Power Failure Sähkökatkos.

External Charge Unit
Disconnected

Laskutuslaitteen pistoke irrotettiin käytön aikana.

Insufficient No. of Original for
Overlay

Käsikirjoituksesta puuttui sivuja, kun tehtiin peittokopiointi.

Exceed Max. Stored Page (File
Storage)

Kohteen Asiakirjapalvelin sivujen tallennuskapasiteetti on ylitet-
ty.
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Arvo Sisältö

Exceed Max. Stored File (File
Storage)

Kohteen Asiakirjapalvelin asiakirjojen tallennuskapasiteetti on
ylitetty.

Hard Disk Full (File Storage
Memory)

Kohteen Asiakirjapalvelin kiintolevyn kapasiteetti on ylitetty.

Exceeded Max. Email Size Sähköpostiviestin enimmäiskoko ylitettiin.

Exceeded Max. File Size Asiakirjan enimmäiskoko ylitettiin.

Scanner Error Lukuvirhe automaattisessa asiakirjasyötössä.

Timeout Yhteys on aikakatkaistu.

Exceed Max. Stored Page
(Image Area)

Tallennettavien sivujen enimmäismäärä ylitettiin.

Hard Disk Full (Image Area) Kiintolevyn skannausmuistikapasiteetti ylitettiin.

Specified Folder to Store does
not Exist

Määritettyä tiedoston tallennuskansiota ei löydy.

Password for Folder Specified
to Store is Incorrect

Määritetyn tiedoston tallennuskansion salasana on virheelli-
nen.

Folder is Locked Kansio on lukittu.

Memory Full Tiedon prosessointiin tarkoitettu muistialue on täynnä.

Print Data Error On yritetty käyttää sivunkuvauskieltä tai porttia, jota ei ole
asennettu laitteeseen.

Data Transfer Interrupted Seuraavat tapaukset tulee kirjata:

• Käytettävä ohjain ei täsmää.

• Verkossa on toimintahäiriö.

Over Job Limit Vastaanotettavien töiden enimmäismäärä ylitettiin.

Specifying Destination Error Määritettiin luvaton osoite tai osoite, jossa on yli 41 numeroa.

Authentication Failed (Access
Restricted)

Laitteen todennus epäonnistui.

No Privilege Käyttäjällä ei ole oikeuksia käyttää asiakirjaa tai toimintoa.
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Arvo Sisältö

Unavailable Size to Store Valittua paperikokoa (myös mukautetut koot) ei voida tallen-
taa.

Transmission Failed (Data
Deleted)

Asiakirja poistettiin tai lähetystä odottava asiakirja ylitti odotus-
ajan ja poistetiin.

Not Entered Document
Password

Asiakirjan salasanaa ei syötetty.

Connection Failed with
Destination

Määritettyä palvelinta tai kansiota ei löytynyt.

Authentication Failed with
Destination

Kohteen todennus ei onnistunut.

Transmission Failed with
Memory Full

Kohteen muisti on täynnä.

Invalid Device Certificate Seuraavat tapaukset tulee kirjata:

• Laitteen varmenne puuttuu.

• Voimassaoloaika on umpeutunut.

• Pääkäyttäjän ja varmenteen sähköpostiosoitteet eivät
vastaa toisiaan.

Invalid Expiration Date:
Destination's Certificate

Kohteen varmenteen voimassaoloaika umpeutui.

Invalid Device/Destination's
Certificate

Kohteen varmenne ja laitevarmenne eivät kelpaa.

Print Cancelled (Error) Järjestelmävirhe. Työ peruutettiin.

User Entry ID

Käyttäjän tunnus.

Tämä on heksadesimaalitunnus, jolla tunnistetaan työ- tai käyttöraporttiin kirjattavien toimintojen
käyttäjät.

Arvo Sisältö

0x00000000 Järjestelmätoiminnot, todentamattomien käyttäjien suorittamat
toiminnot

0x00000001–0xfffffeff Yleiset käyttäjät ja käyttäjäkoodi
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Arvo Sisältö

0xffffff80 Järjestelmätoiminnot

0xffffff81 Järjestelmätoiminnot, todentamattomien käyttäjien suorittamat
toiminnot

0xffffff86 Järjestelmänvalvoja

0xffffff87 Pääkäyttäjä

0xffffff88 Pääkäyttäjä 1

0xffffff89 Pääkäyttäjä 2

0xffffff8a Pääkäyttäjä 3

0xffffff8b Pääkäyttäjä 4

User Code/User Name

Toimintoa käyttäneen käyttäjän käyttäjäkoodi tai käyttäjänimi.

Jos kyseessä on pääkäyttäjä, tunnus sisältää pääkäyttäjän käyttäjänimen.

Log ID

Raportille annettu tunniste.

Tämä on heksadesimaalitunnus, jolla raportti tunnistetaan.

Käyttöraportin sisältö

Access Log Type

Kertoo käyttötavan.

Arvo Sisältö

Authentication Käyttäjätodennuskäyttö

Stored File Tallennetun tiedoston käyttö

System Järjestelmän käyttö

Network Attack Detection/
Encrypted Communication

Verkkohyökkäys tai salattu yhteyskäyttö

Firmware Laiteohjelmiston varmennuskäyttö

Address Book Osoitekirjan käyttö
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Arvo Sisältö

Device Settings Käyttäjän työkalut -valikossa asetukseen tehdyt muutokset.

Authentication Server Name

Palvelin, jolla todennusta on viimeksi yritetty.

No. of Authentication Server Switches

Kertoo, kuinka monta kertaa palvelinta on vaihdettu, kun todennuspalvelin ei ollut käytettävissä.

Voit tarkistaa, onko todennuspalvelin käytettävissä.

Palvelimen vaihtojen määrä annetaan arvoilla 0–4.

"0" tarkoittaa, että todennuspalvelin on käytettävissä.

Logout Mode

Uloskirjautumistapa.

Arvo Sisältö

by User's Operation Käyttäjä on kirjautunut ulos itse.

by Auto Logout Timer Käyttäjä on kirjattu ulos automaattisesti aikakatkaisulla.

Login Method

Reitti, jonka kautta todennuspyyntö on otettu vastaan.

Arvo Sisältö

Control Panel Sisäänkirjautuminen tapahtui käyttöpaneelia käyttämällä.

via Network Sisäänkirjautuminen tapahtui etätoimintana verkkotietokonetta
käyttämällä.

Others Sisäänkirjautuminen tapahtui muulla tavalla.

Login User Type

Sisäänkirjautuva käyttäjätyyppi.

Arvo Sisältö

User Tavallinen käyttäjä

Guest Vieraana kirjautunut käyttäjä

User Administrator Käyttäjien ylläpitäjä
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Arvo Sisältö

Machine Administrator Laitteen pääkäyttäjä

Network Administrator Verkon pääkäyttäjä

File Administrator Tiedostojen pääkäyttäjä

Supervisor Järjestelmänvalvoja

Customer Engineer (Service
Mode)

Huoltoteknikko

Others Sisäänkirjautumispyynnöt muilta kuin yllä mainituilta käyttäjä-
tyypeiltä

Target User Entry ID

Kohdekäyttäjän tunnus.

Tämä heksadesimaalitunnus viittaa käyttäjiin, joihin sovelletaan seuraavia asetuksia:

• Lockout

• Password Change

Target User Code/User Name

Käytettyjen tietojen omistajan käyttäjäkoodi tai -tunnus.

Jos käytettiin pääkäyttäjän tietoja, raporttiin kirjataan pääkäyttäjän käyttäjätunnus.

Address Book Registration No.

Toimintoa suorittavan käyttäjän kohdenumero.

Address Book Operation Mode

Osoitekirjaan tallennettujen tietojen muuttamistapa.

Address Book Change Item

Osoittaa, mitä osoitekirjan kohdetta muutettiin.

Address Book Change Request IP Address

Osoitekirjaa käyttävän käyttäjän IP-osoitteen tyyppi (IPv4 tai IPv6).

Lockout/Release

Lukituksen tila.

Arvo Sisältö

Lockout Salasanalukitus on käytössä.

Release Salasanalukitus on vapautettu.
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Lockout/Release Method

Lukituksen vapautustapa.

Arvo Sisältö

Manual Laitteen lukitus avataan manuaalisesti.

Auto Laitteen lukitus avautuu vapautusajastimella.

Lockout Release Target Administrator

Kertoo, mikä pääkäyttäjistä on vapautettu, kun lukitus avataan.

Counter to Clear

Osoittaa, mikä laskuri on nollattu kultakin käyttäjältä.

Export Target

Osoittaa vietävään laiteasetustiedostoon sisällytettävät asetukset.

Arvo Sisältö

System Settings Järjestelmäasetukset

Copier Features Copier Features

Printer Features Tulostin

Scanner Features Skannerin asetukset

Program (Copier) Ohjelma (kopiokone)

Program (Scanner) Ohjelma (skanneri)

Program (Document Server) Ohjelma (Asiakirjapalvelin)

Browser Features Selaimen ominaisuudet

Web Image Monitor Setting Web Image Monitorin asetukset

Web Service Settings Verkkopalveluasetukset

System/Copier SP Järjestelmän/kopiokoneen SP

Scanner SP Skannerin SP

Printer SP Tulostimen SP

Target File Name

Tuotavan tai vietävän laitetietotiedoston nimi.
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Stored File ID

Luodun tai poistetun tiedoston tunniste.

Tämä on heksadesimaalitunnus, jolla tunnistetaan luodut ja poistetut tallennetut tiedostot.

Stored File Name

Luodun tai poistetun tiedoston nimi.

Delete File Type

Poistettava tiedostotyyppi.

Arvo Sisältö

Delete Normal File Normaalin tiedoston poisto

Delete Editing File Poisto muokkauksen aikana

Auto Delete Tiedoston automaattinen poisto

Others Tiedoston poisto muusta syystä

Folder Number

Kansion numero.

Folder Name

Kansion nimi.

Creating/Deleting Folders

Kansioille suoritettavat toiminnot.

Arvo Sisältö

Delete Folder Kansio poistettu.

New Folder Kansio luotu

File Location

Osoittaa, mistä poistetut tiedostot ovat peräisin. "Document Server" tarkoittaa, että laitteen kiintole-
vyltä poistetaan kaikki tiedostot.

Collect Job Logs

Työraporttien keräysasetuksen tila.

Arvo Sisältö

Active Työraporttien keräysasetus on käytössä.
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Arvo Sisältö

Inactive Työraporttien keräysasetus ei ole käytössä.

Not Changed Työraporttien keräysasetukseen ei ole tehty muutoksia.

Collect Access Logs

Käyttöraporttien keräysasetuksen tila.

Arvo Sisältö

Active Käyttöraporttien keräysasetus on käytössä.

Inactive Käyttöraporttien keräysasetus ei ole käytössä.

Not Changed Käyttöraporttien keräysasetukseen ei ole tehty muutoksia.

Collect Eco-friendly Logs

Ekoraporttien keräysasetuksen tila.

Arvo Sisältö

Active Ekoraporttien keräysasetus on käytössä.

Inactive Ekoraporttien keräysasetus ei ole käytössä.

Not Changed Ekoraporttien keräysasetukseen ei ole tehty muutoksia.

Transfer Logs

Raporttien siirtoasetuksen tila.

Arvo Sisältö

Active Raporttien siirtoasetus on käytössä.

Inactive Raporttien siirtoasetus ei ole käytössä.

Not Changed Raporttiasetukseen ei ole tehty muutoksia.

Log Type

Tiedot raporttien keräystason muutoksista.

Arvo Sisältö

Job Log Työraportti
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Arvo Sisältö

Access Log Käyttöraportti

Eco-friendly Log Ekoraportti

Log Collect Level

Raportin keräystaso.

Arvo Sisältö

Level 1 Taso 1

Level 2 Taso 2

User Settings Käyttäjäasetukset

Encryption/Cleartext

Kertoo, käytetäänkö salattua yhteyttä.

Arvo Sisältö

Encryption Communication Salaus on käytössä.

Cleartext Communication Salaus ei ole käytössä.

Machine Port No.

Laitteen porttinumero.

Protocol

Kohdeprotokolla.

"Unknown tarkoittaa, että kohdeprotokollaa ei voitu tunnistaa.

IP Address

Kohteen IP-osoite.

Port No.

Kohteen portin numero.

Porttinumerot ilmaistaan desimaalinumeroina.

MAC Address

Kohteen MAC-osoite (fyysinen).

Primary Communication Protocol

Ensisijainen yhteysprotokolla.
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Secondary Communication Protocol

Toissijainen yhteysprotokolla.

Encryption Protocol

Osoittaa yhteyden salaamiseen käytetyn protokollan.

Communication Direction

Yhteyssuunta.

Arvo Sisältö

Communication Start Request
Receiver (In)

Laite vastaanotti pyynnön aloittaa yhteys.

Communication Start Request
Sender (Out)

Laite lähetti pyynnön aloittaa yhteys.

Communication Start Log ID

Yhteyden aloitusajan raporttitunnus.

Tämä on heksadesimaalitunnus, joka kertoo yhteyden aloitusajan.

Communication Start/End

Yhteyden aloitus- ja päättymisajat.

Network Attack Status

Laitteen tila verkkohyökkäystilanteissa.

Arvo Sisältö

Violation Detected Verkkohyökkäys havaittu.

Recovered from Violation Verkkohyökkäyksestä palauduttu.

Max. Host Capacity Reached Laite toimintakyvytön saapuvan tietomäärän vuoksi.

Recovered from Max. Host
Capacity

Laitteen toimintakyky palautunut tietomäärän pienennyttyä.

Network Attack Type

Verkkohyökkäystyypit.

Arvo Sisältö

Password Entry Violation Salasanan purkaminen

Device Access Violation Palvelunestohyökkäys (DoS)
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Arvo Sisältö

Request Falsification Violation Väärennöspyyntö

Network Attack Type Details

Verkkohyökkäystyyppien tiedot.

Arvo Sisältö

Authentication Error Todennusvirhe

Encryption Error Salausvirhe

Network Attack Route

Verkkohyökkäyksen reitti.

Arvo Sisältö

Attack from Control Panel Luvattoman toiminnon hyökkäys laitteen käyttöpaneelilta

Attack from Other than Control
Panel

Muu kuin luvattoman toiminnon hyökkäys laitteen käyttöpa-
neelilta

Login User Name used for Network Attack

Sisäänkirjautumisnimi, jota käytettiin verkkohyökkäykseen.

Add/Update/Delete Firmware

Tapa, jolla laitteen laiteohjelmisto on asennettu, päivitetty tai poistettu.

Arvo Sisältö

Updated with SD Card Laiteohjelmisto päivitettiin SD-kortin avulla.

Added with SD Card Laiteohjelmisto asennettiin SD-kortin avulla.

Deleted with SD Card Laiteohjelmisto poistettiin SD-kortin avulla.

Moved to Another SD Card Laiteohjelmisto siirrettiin toiselle SD-kortille.

Updated via Remote Laiteohjelmisto päivitettiin etätietokoneesta.

Updated for Other Reasons Laiteohjelmisto päivitettiin muulla kuin yllä mainituilla tavoilla.

Module Name

Laiteohjelmistomoduulin nimi.
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Parts Number

Laiteohjelmistomoduulin osanumero.

Version

Laiteohjelmistoversio.

Machine Data Encryption Key Operation

Salausavaimelle tehty toimenpide.

Arvo Sisältö

Back Up Machine Data
Encryption Key

Salausavain varmuuskopioitiin.

Restore Machine Data
Encryption Key

Salausavain palautettiin.

Clear NVRAM NVRAM tyhjennettiin.

Start Updating Machine Data
Encryption Key

Salausavaimen päivitys aloitettiin.

Finish Updating Machine Data
Encryption Key

Salausavaimen päivitys suoritettiin loppuun.

Machine Data Encryption Key Type

Salausavaimen tyyppi.

Arvo Sisältö

Encryption Key for Hard Disk Kiintolevyn salausavain

Encryption Key for NVRAM NVRAM-muistin salausavain

Device Certificate Laitevarmenne

Validity Error File Name

Virheellisen tiedoston nimi.

Configuration Category

Luokat, joiden asetukset ovat muuttuneet.

Arvo Sisältö

User Lockout Policy Käyttäjän lukituskäytäntö
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Arvo Sisältö

Auto Logout Timer Uloskirjausajastin

Device Certificate Laitevarmenne

IPsec IPsec

Compulsory Security Stamp Pakollinen turvaleima

S/MIME S/MIME

WIM Auto Logout Timer Web Image Monitorin uloskirjausajastin

Extended Security Laajennettu suojaus

Firmware Update Start Laiteohjelmistopäivitys

Prohibit printing stored files
from Web Image Monitor

Estä tallennettujen tiedostojen tulostaminen Web Image Moni-
torin kautta

Configuration Name / Configuration Value

Luokkien määritteet.

Määritteiden arvot.

Attribuutti Kuvaus

Lockout Onko lukitus käytössä (Active) tai ei käytössä (Inactive).

Number of Attempts before
Lockout

Käyttäjän syöttämän kirjautumissalasanan kertojen määrä.

Lockout Release Timer Onko lukitus käytössä (Active) tai ei käytössä (Inactive).

Lock Out User for Aika lukituksen vapautukseen.

Auto Logout Timer Onko uloskirjausajastin päällä (On) vai ei (Off).

Auto Logout Timer(seconds) Aika automaattisen uloskirjauksen tapahtumiseen.

Operation Mode Toiminnon tyyppi.

Certificate No. Käytettävän varmenteen numero.

Certificate No. : IEEE 802. 1X
(WPA/WPA2)

Sovelluksille tarkoitetun varmenteen numero.

Kun varmennetta ei käytetä, Do not Use kirjataan.
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Attribuutti Kuvaus

Certificate No. : S/MIME Sovelluksille tarkoitetun varmenteen numero.

Kun varmennetta ei käytetä, "Do not Use" kirjataan.

Certificate No. : IPsec Sovelluksille tarkoitetun varmenteen numero.

Kun varmennetta ei käytetä, Do not Use kirjataan.

Certificate No. : Digital
Signature PDF

Sovelluksille tarkoitetun varmenteen numero.

Kun varmennetta ei käytetä, Do not Use kirjataan.

Certificate No. : Digital
Signature PDF/A

Sovelluksille tarkoitetun varmenteen numero.

Kun varmennetta ei käytetä, Do not Use kirjataan.

IPsec Onko IPsec käytössä (Active) vai ei käytössä (Inactive).

Encryption Key Auto
Exchange: Setting 1–4:
Remote Address

Etäyhteys kirjataan.

Encryption Key Auto
Exchange: Setting 1–4,
Default: Security Level

Suojaustaso kirjataan.

Kun [Authentication Only] valitaan, kirjataan "Authentication
Only".

Kun [Authentication and Low Level Encryption] valitaan, kirja-
taan "Authentication and Low Level Encryption".

Kun [Authentication and High Level Encryption] valitaan, kirja-
taan "Authentication and High Level Encryption".

Kun [Käyttäjän asetukset] on valittu, "User Settings" tallenne-
taan.

Encryption Key Auto
Exchange: Setting 1–4,
Default: Authentication Method

Automaattiseen avaimenvaihtoon käytetty todennustapa kirja-
taan. Joko "PSK" tai "Certificate" kirjataan.

Compulsory Security Stamp Onko [Compulsory Security Stamp] -asetuksena (On) vai
(Off).

Scanner: Email Sending Allekirjoitus kirjataan, kun skanneria käytetään sähköpostin lä-
hettämiseen.

Document Server (Utility):
Stored File Transferring

Allekirjoitus kirjataan, kun toimintoa Asiakirjapalvelin (apuoh-
jelma) käytetään sille tallennettujen asiakirjojen välittämiseen.
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Attribuutti Kuvaus

WIM Auto Logout Timer
(minutes)

Web Image Monitorin automaattisen uloskirjausajastimen ra-
portti kirjataan minuutin välein.

Update Firmware Kirjataan raporttimerkintä, joka ilmaisee [Päivitä laiteohjelmis-
to] -asetukseen tehdyt muutokset.

"Prohibit" tai "Do not Prohibit" kirjataan.

Change Firmware Structure Kirjataan raporttimerkintä, joka ilmaisee [Muuta laiteohjelmis-
ton rakennetta] -asetukseen tehdyt muutokset.

"Prohibit" tai "Do not Prohibit" kirjataan.

Firmware Update Start Laiteohjelmiston päivityksen ilmaiseva raporttimerkintä kirja-
taan.

Prohibit printing stored files
from Web Image Monitor

Kirjataan raporttimerkintä, joka ilmaisee [Estä tallennettujen
tiedostojen tulostaminen Web Image Monitorin kautta] -ase-
tukseen tehdyt muutokset.

"Prohibit" tai "Do not Prohibit" kirjataan.

Destination Server Name

Kun raportin tyyppi on "Enhanced Print Volume Use Limitation: Tracking Permission Result", kirja-
taan sen kohdepalvelimen nimi, jolle ei voitu lähettää seurantatietoja.

Kun raportin tyyppi on asetustietojen tuonti tai vienti, kirjataan vienti- tai tuontipyynnön tehneen pal-
velimen nimi.

HDD Format Partition

Ilmoittaa kiintolevyn formatointisyyn.

Arvo Sisältö

HDD Exchange Kiintolevy on vaihdettu.

Problem with HDD Encryption
Key

Kiintolevyn salausavaimessa on ongelma.

Problem with Disk Label Levynimiötä ei voida lukea.

Problem with File System Tiedostojärjestelmässä on toimintahäiriö.

Access Result

Raportoitujen toimintojen tulokset.
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Arvo Sisältö

Completed Toiminto suoritettu onnistuneesti.

Failed Toiminnon suoritus epäonnistui.

Työraportti (lähde)

Source

Työtiedoston lähde.

Arvo Sisältö

Scan File Työtiedosto skannattiin.

Stored File Työtiedosto tallennettiin kiintolevylle.

Printer Työtiedosto lähetettiin tulostinohjaimesta.

Report Työtiedosto oli tulostettu raportti.

Start Date/Time

Toimintojen "Scan File", "Received File" ja "Printer" aloituspäivämäärät ja -ajat.

End Date/Time

Toimintojen "Scan File", "Received File" ja "Printer" päättymispäivämäärät ja -ajat.

Stored File ID

Tallennettuna tiedostona luovutetun työn tunniste.

Tallennetun tiedoston tunniste annetaan desimaaleina.

Stored File Name

Stored File -tiedostojen nimet.

Folder Number

Sen kansion numero, johon tiedosto on tallennettu.

Folder Name

Sen kansion nimi, johon tiedosto on tallennettu.

Print File Name

Printer-tiedostojen nimi.
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Työraportti (kohde)

Target

Työn tyyppi.

Arvo Sisältö

Print Print

Store Tallennus

Send Lähetys

Start Date/Time

Toimintojen "Print", "Store" ja "Send" aloituspäivämäärät ja -ajat.

End Date/Time

Toimintojen "Print", "Store" ja "Send" päättymispäivämäärät ja -ajat.

Destination Name

"Send"-kohteiden nimet.

Destination Address

"Send"-kohteiden IP-osoite, polku tai sähköpostiosoite.

Stored File ID

Tallennettuna tiedostona luovutetun työn tunniste.

Tallennetun tiedoston tunniste annetaan desimaaleina.

Stored File Name

Tallennetun tiedoston nimi tallennetaan, jos kohdetyyppi on "Store".

Folder Number

Sen kansion numero, johon tiedosto on tallennettu.

Folder Name

Sen kansion nimi, johon tiedosto on tallennettu.

Ekoraportin tiedot

Start Date/Time

Tapahtuman aloituspäivämäärä ja -aika.

End Date/Time

Tapahtuman lopetuspäivämäärä ja -aika.
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Log Type

Ekoraportin tyyppi kirjataan.

Arvo Sisältö

Main Power On Päävirta päällä

Main Power Off Päävirta pois

Power Status Transition Result Virtatilan vaihtotiedot

Job Related Information Työhön liittyvät tiedot

Paper Usage Paperin käyttö

Power Consumption Virrankulutus

Log Result

Näytetään, onko tapahtuma päättynyt.

Arvo Sisältö

Completed Valmis

Failed Epäonnistunut

Result

Tapahtuman tulos.

Arvo Sisältö

Succeeded Onnistunut

Failed Epäonnistunut

Log ID

Raportille annettu tunniste. Tämä on heksadesimaalitunnus, jolla raportti tunnistetaan.

Power Mode

Laitteen virtatila (tilasiirtymän jälkeen).

Arvo Sisältö

Standby Valmiustila
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Arvo Sisältö

Low Power Virransäästötila

Silent Hiljainen tila

HDD On Kiintolevy päällä

Engine Off Koneisto poissa käytöstä

Controller Off Kontrolleri pois käytöstä

STR STR-tila

Silent Print Hiljainen tulostus

Low Power Print Virtaa säästävä tulostus

Fusing Unit Off Lämpöyksikkö pois käytöstä

Log Type

Raportin tyyppi.

Job Interval (seconds)

Kulunut aika edellisen työn alusta nykyisen työn alkuun.

Job Duration (seconds)

Aika työn alkamisesta sen päättymiseen.

Paper Usage (Large Size)

Kertoo, montako yksipuoleista tulostetta on tehty tunnissa suurelle paperille.

Suurella koolla tarkoitetaan vähintään A3 (11 × 17 tuumaa).

Paper Usage (Small Size)

Kertoo, montako yksipuoleista tulostetta on tehty tunnissa pienelle paperille.

Pieni koko tarkoittaa A3-kokoa (11 × 17 tuumaa) pienempää.

Detected Power

Laitteen virrankulutuksen tila mitataan ja tallennetaan raporttiin laitteen käytön aikana.

Arvo Sisältö

Controller Standby Kontrollerin valmiustila

STR Suspend to RAM (STR) -tila

Main Power Off Laite on sammutettu päävirtakytkimestä.
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Arvo Sisältö

Scanning/Printing Samanaikainen skannaus ja tulostus

Printing Laitteen tulostustila

Scanning Laitteen skannaustila

Engine Standby Koneiston valmiustila

Engine Low Koneiston virransäästötila

Engine Night Koneiston hiljainen tila

Engine Total Laitteen kokonaissähkönkulutus

Fusing Unit Off Lämpöyksikkö pois käytöstä

Power Consumption(Wh)

Virrankulutus eri virrankäyttötiloissa.

Raporttien keräysasetukset

Ota käyttöön keräysasetukset jokaiselle raporttityypille ja määritä keräystaso.

Työraporttien keräys

Jos Työraporttien keräys -asetuksena on [Taso 1], kaikki työt kerätään.

Käyttöraporttien keräys

Jos "Käyttöraporttien keräys" -asetus on [Taso 1], seuraavat tiedot kirjataan käyttöraporttiin:

• Kiintolevyn alustaminen

• Kaikkien raporttien poisto

• Raporttiasetusten muutos

• Raporttikeräysten muutos

Jos Käyttöraporttien keräys -asetus on [Taso 2], kaikki käyttöraportit kerätään.

Ekoraporttien keräystaso

Jos Ekoraporttien keräystaso on [Taso 1], ekoraportteja ei kerätä.

Jos "Ekoraporttien keräystaso" on [Taso 2], kaikki ekoraportit kerätään.

1. Kirjaudu sisään laitteen pääkäyttäjänä Web Image Monitorilla.

2. Valitse [Laitehallinta] ja [Kokoonpano].

3. Napsauta [Raportit] kohdassa Laiteasetukset.
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4. Valitse [Käytössä] kaikille toiminnoille: Kerää työraportit, Kerää käyttöraportit ja Kerää
ekoraportit.

5. Määritä jokaisen toiminnon keräystaso: Työraporttien keräys, Käyttöraporttien keräys ja
Ekoraporttien keräystaso.

Kun tasoa muutetaan, raporttien tietojen valintatila muuttuu tason mukaan.

Jos haluat muuttaa yksittäisiä kohteita raporttien tiedoissa, määritä asetus jokaiselle kohteelle. Vaik-
ka keräystasoksi olisi määritetty [Taso 1] tai [Taso 2], tasoksi muuttuu [Käyttäjän asetukset], kun yk-
sittäisiä kohteita raporttien tiedoissa muutetaan.

6. Napsauta [OK].

7. Näytölle tulee "Päivittää...". Odota 1–2 minuuttia ja napsauta sitten [OK].

Jos edellinen näyttö ei palaa, kun napsautat [OK], odota hetki ja napsauta selaimen päivityspaini-
ketta.

8. Kirjaudu ulos.

• Mitä korkeampi Käyttöraporttien keräys -asetuksen arvo on, sitä enemmän raportteja kerätään.

Raporttien lataaminen

Voit tallentaa laitteelle tallennetut raportit yhdeksi siirrettäväksi CSV-tiedostoksi seuraavasti.

Raporttien keräämiseksi määritä keräysasetuksen tilaksi [Käytössä] työraportille, käyttöraportille ja eko-
raportille.

Voit tehdä asetukset Web Image Monitorin [Kokoonpano]-valikon kohdassa [Raportit].

1. Kirjaudu sisään laitteen pääkäyttäjänä Web Image Monitorilla.

2. Valitse [Laitehallinta] ja [Kokoonpano].

3. Napsauta [Lataa raportit] kohdassa Laiteasetukset.

4. Valitse ladattavan raportin tyyppi "Ladattavat raportit" -pudotusvalikosta.

Turvaraportti sisältää kaksi raporttityyppiä: työ- ja käyttöraportit.

5. Napsauta [Lataa].

6. Valitse tallennuskansio.

7. Valitse [Edellinen].

8. Kirjaudu ulos.

• Ladatuissa raporteissa on tiedot [Lataa]-painikkeen napsautukseen saakka. [Lataa]-painikkeen
napsautuksen jälkeen tallennettuja raportteja ei ladata. Raportin "Result"-kenttä keskeneräisille töil-
le on tyhjä.
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• Latausaika saattaa vaihdella raporttien määrän mukaan.

• Jos CSV-tiedoston latauksen tai luonnin aikana tapahtuu virhe, lataus peruutetaan ja virheen tiedot
liitetään tiedoston loppuun.

• Jos raportin lataus onnistuu, raportin viimeisellä rivillä lukee "Download completed.".

• Katso CSV-tiedostojen tallennusohjeet selaimen ohjeesta.

• Ladatuissa raporteissa käytetään UTF-8-merkistökoodausta. Jos haluat tarkastella raporttitiedostoa,
avaa se UTF-8:aa tukevalla sovelluksella.

• Lisätietoja raporttien sisältämistä kohteista, katso s. 171 "Ladattavien raporttien määritteet".

Laitteella säilytettävien raporttien enimmäismäärä

Kun laitteessa säilytettävien työ-, käyttö- tai ekoraporttien raja ylittyy ja uusia raportteja luodaan, vanhat
raportit korvataan uusilla. Ellei raportteja ladata säännöllisin väliajoin, vanhojen raporttien tallentaminen
tiedostoihin ei välttämättä onnistu.

Kun käytät Web Image Monitoria raporttien hallinnoimiseen, lataa raportit aikavälillä, joka sopii taulu-
kossa oleviin ehtoihin.

Kun raportit on ladattu, poista raportit eränä.

Jos raporttikeräyksen [Kerätään]/[Ei kerätä] -asetuksia muutetaan, raportit on poistettava eränä.

Laitteelle tallennettavien raporttien enimmäismäärät

Raporttityypit Raporttien enimmäismäärä

Työraportit 4 000

Käyttöraportit 12 000

Ekoraportit 4 000

Päivittäin luotujen raporttien arvioidut määrät

Raporttityypit Päivittäin luotujen raporttien määrä

Työraportit 100

Käyttöraportit 300

Määrä perustuu sataan toimintoon, kuten alustuksiin ja verkkokäyttö-
toimintoihin, sekä 200 työkirjaukseen (2 kirjausta työtä kohti: 1 sisään-
kirjautuminen ja 1 uloskirjautuminen).

Ekoraportit 100
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Näiden ehtojen mukaan laite ylläpitää raportteja 40 päivän ajan ennen päällekirjoittamista. Suositte-
lemme lataamaan raportit 20 päivän välein virheiden varalta.

Laitteen pääkäyttäjän on hallinnoitava ladattuja raporttitiedostoja oikein.

• Kun raportteja ladataan, älä suorita toimintoja, jotka luovat raportteja, sillä raporttien latauksen ai-
kana ei voida luoda uusia raportteja.

• Raportit voidaan eräpoistaa käyttöpaneelilta tai Web Image Monitorilla.

Huomioitavaa, kun raporttikirjausten enimmäismäärä saavutetaan

Jos laitteeseen tallennettavien raporttien määrä ylittää määritetyn enimmäismäärän, vanhat raportit kor-
vataan uusilla raporteilla. Tallennettavien raporttien enimmäismäärä määritetään työ-, käyttö- ja ekora-
porteille.

Työraportti ja käyttöraportti ladataan yhtenä tiedostona.

"Jos raportit ladataan ilman päällekirjoitusta" alla tarkoittaa, että työraportti ja käyttöraportti yhdistetään
latauksen jälkeen.

"Jos raportit ladataan päällekirjoituksen aikana" alla tarkoittaa, että osa käyttöraportista päällekirjoite-
taan.

Tässä esimerkissä ladattu raportti päällekirjoittaa ja poistaa osan käyttöraportista.

Ekoraportti ladataan itsenäisenä tiedostona.

Raportit korvataan tärkeysjärjestyksessä. Korkeammalla tärkeysjärjestyksessä olevia raporttimerkintöjä
ei korvata tai poisteta.

Jos raportit ladataan ilman päällekirjoitusta

CJD006

1

2

4

3
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1. Käyttöraportti

2. Työraportti

3. Lataa

4. Ladatut raportit

Jos raportit ladataan päällekirjoituksen aikana

CJD007

1 4

3

2

5 6

6

1. Käyttöraportti

2. Työraportti

3. Lataa

4. Ladatut raportit

5. Päällekirjoitus

6. Poistettu ylikirjoittamalla

Näet ladattujen raporttien viimeiseltä riviltä, onko raportin päälle kirjoitettu latauksen aikana.

• Jos ei ole, viimeisellä rivillä lukee Download completed.

• Jos tiedot on ylikirjoitettu, viimeisellä rivillä lukee: Download completed. A part of the logs
before Log ID xxxx does not exist any more.

• Jos tietoja ylikirjoitetaan, osa raporteista poistetaan, joten tarkista "Log ID xxxx" -tiedot ja uudet
raportit.
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Tulostusraportit

Tulostusraporttien tiedot kirjataan ennen sisäänkirjautumisen kirjaamista käyttöraporttiin.

Töiden tarkat tiedot (vastaanotto, käsittely, töiden tietojen tuotos jne.) kirjataan yksittäisinä kirjauksina.

Kun laite vastaanottaa tulostustyön, se luo työlle tunnisteen ja kirjaa sen työraporttiin. Seuraavaksi laite
luo tulostustyölle kirjautumistunnisteen, joka tallennetaan käyttöraporttiin. Tämän jälkeen se luo työra-
porttikirjauksen käsittelyssä olevan työn tiedoista ja tuotoksesta (saman kirjautumistunnuksen alla). Kun
työ on valmis, laite tekee uloskirjautumiskirjauksen käyttöraporttiin.

Laite kirjaa ensin tulostustyön vastaanoton, käsittelyn ja tulostuksen kaltaiset toiminnot työraporttiin, ja
kirjaa sitten sisään- ja uloskirjautumiset käyttöraporttiin.

Tulostustyön vuokaavio

1

2

3

4

5

7

8

9

10

6

CJD008

ID: 0x00000000000022c5

ID: 0x00000000000022c6

ID: 0x00000000000022c5

ID: 0x00000000000022c5

ID: 0x00000000000022c7

1. Tulostustyön tiedot vastaanotetaan.

2. Todennustiedot (sisäänkirjautuminen) vastaanotetaan.

3. Tulostustyö käsitellään.

4. Tulostustyö luovutetaan.

5. Todennustiedot (sisäänkirjautuminen) vastaanotetaan.

6. Tulostustyölle annetaan tunniste ja se kirjataan työraporttiin.

7. Todennustiedot (sisäänkirjautuminen) tallennetaan kirjauksena käyttöraporttiin.

8. Tiedot työn käsittelystä tallennetaan kirjauksena työraporttiin (samalla tunnisteella).

9. Työn luovutus tallennetaan kirjauksena työraporttiin (samalla tunnisteella).

10. Todennustiedot (uloskirjautuminen) tallennetaan kirjauksena käyttöraporttiin.
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Kaikkien raporttien poistaminen

Voit poistaa kaikki laitteeseen tallennetut raportit seuraavasti.

"Delete All Logs" näkyy, jos työraportti, käyttöraportti tai ekoraportti on [Käytössä].

1. Kirjaudu sisään laitteen pääkäyttäjänä Web Image Monitorilla.

2. Valitse [Laitehallinta] ja [Kokoonpano].

3. Napsauta [Raportit] kohdassa Laiteasetukset.

4. Valitse [Poista] kohdassa Poista kaikki.

5. Napsauta [OK].

6. Kirjaudu ulos.

Lopeta raporttien siirto palvelimelle

Poista raporttien siirto keräyspalvelimelle käytöstä seuraavasti. Huomaa, että raporttien siirtoasetus voi-
daan vaihtaa tilaan [Ei käytössä] vain, jos se oli aiemmin [Käytössä].

1. Kirjaudu sisään laitteen pääkäyttäjänä Web Image Monitorilla.

2. Valitse [Laitehallinta] ja [Kokoonpano].

3. Napsauta [Raportit] kohdassa Laiteasetukset.

4. Valitse "Yleiset raporttiasetukset" -kohdan [Siirrä raportit] -alueelta [Ei käytössä].

5. Napsauta [OK].

6. Kirjaudu ulos.

Raporttien hallinta Web Image Monitorilla
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Raporttien hallinta laitteen kautta
Voit määrittää asetuksia, kuten raporttien keräysasetuksia, siirretäänkö raportit raporttien keräyspalveli-
melle ja poistetaanko kaikki raportit.

Raporttien keräysasetukset

Ota keräysasetukset käyttöön kullekin raporttityypille.

1. Kirjaudu sisään laitteen pääkäyttäjänä käyttöpaneelilta.

2. Paina [Järjestelmäasetukset].

3. Paina [Pääkäytt. työkalut].

4. Paina neljä kertaa [ Seur.].

5. Paina [Kerää raportit].

6. Valitse [Käytössä] kaikille toiminnoille: "Työraportti", "Käyttöraportti" ja "Ekoraportit".

7. Paina [OK].

8. Kirjaudu ulos.

9. Sammuta laite päävirtakytkimestä ja käynnistä uudelleen.

Lopeta raporttien siirto palvelimelle

Voit lopettaa raporttien palvelimelle siirtämisen seuraavasti. Huomaa, että raportin siirtoasetukseksi voi-
daan vaihtaa [Pois] vain, jos se on tällä hetkellä [Päällä].

Saat lisätietoja raporttien keräyspalvelimesta myyntiedustajaltasi.

Lisätietoja, katso raporttien keräyspalvelimen käyttöopas.

1. Kirjaudu sisään laitteen pääkäyttäjänä käyttöpaneelilta.

2. Paina [Järjestelmäasetukset].

3. Paina [Pääkäytt. työkalut].

4. Paina kahdesti [ Seuraava].

5. Paina [Lokitiedostoasetus].

6. Paina [Pois].

7. Paina [OK].

8. Kirjaudu ulos.
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Poista kaikki -asetus

Voit poistaa kaikki laitteeseen tallennetut raportit seuraavasti.

Kaikkien raporttien poistaminen laitteesta yhtenä eränä on mahdollista vain, kun raporttien keräyspalve-
lin on käytössä tai kun Web Image Monitor on määritetty keräämään työ-, käyttö- tai ekoraportit.

1. Kirjaudu sisään laitteen pääkäyttäjänä käyttöpaneelilta.

2. Paina [Järjestelmäasetukset].

3. Paina [Pääkäytt. työkalut].

4. Paina kahdesti [ Seuraava].

5. Paina [Poista kaikki].

6. Paina [Kyllä].

7. Paina [Poistu].

8. Kirjaudu ulos.

Raporttien hallinta raporttien keräyspalvelimella

Lisätietoja raporttien keräyspalvelimen käyttämisestä raporttitiedostojen hallinnoimiseen saat raporttien
keräyspalvelimen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

Raporttien hallinta laitteen kautta
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Pääsivun asetukset yksittäisille käyttäjille
Jokaiselle käyttäjälle voidaan määrittää oma pääsivu.

Kun käyttäjä kirjautuu laitteelle, henkilökohtainen pääsivu avautuu.

1. Kirjaudu sisään laitteen pääkäyttäjänä käyttöpaneelilta.

2. Paina [Järjestelmäasetukset].

3. Paina [Pääkäytt. työkalut].

4. Paina neljä kertaa [ Seur.].

5. Paina [Käyttäjän muokkaamat].

6. Paina [Salli] ja sitten [OK].

7. Kirjaudu ulos.

• Asetukset voidaan määrittää myös Web Image Monitorilla. Lisätietoja, katso Web Image
Monitorin ohje.

• Jokaisen käyttäjän pääsivun tiedot säilytetään, vaikka Käyttäjän pääsivu -kohdassa olisi valittu
[Esto]. Tietoja voidaan jälleen käyttää, kun valitaan [Salli].

Käyttäjän oman pääsivun käyttämiseen liittyviä varoituksia

Huomioi nämä varoitukset ennen toiminnon käyttämistä.

• Kun käyttäjä on tallennettu osoitekirjaan, hänelle luodaan oma pääsivu. Käyttäjän omalla pääsi-
vulla käytetään oletusasetuksia (kuvakkeiden järjestely).

• Jos Valikon suojaus -asetuksena on [Taso 1] tai [Taso 2], käyttäjä ei voi käyttää tallennusta, muok-
kaamista tai poistamista. Käyttäjä voi kuitenkin lisätä kuvakkeita pääruudulleen.

• Kun Valikon suojaus -asetuksena on [Taso 1] tai [Taso 2], ohjelmien luontiin vaaditaan laitteen
pääkäyttäjän oikeudet.

• Käyttäjä näkee kuvakkeet vain toiminnoista, joihin hänellä on käyttöoikeus.
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• Kun käyttäjä poistetaan osoitekirjasta, myös käyttäjän pääsivun tiedot poistetaan.

• Kun käyttäjä muokkaa ohjelmaa, muutokset heijastuvat muiden käyttäjien pääruudulla, jos heillä
on saman ohjelman kuvake pääruudullaan.

• Kun käyttäjä poistaa ohjelman, ohjelman kuvake poistetaan myös muiden käyttäjien pääruuduilta,
jos heillä on saman ohjelman kuvake pääruudullaan.

• Koska jokainen käyttäjä voi räätälöidä pääruutunsa, pääkäyttäjä ei voi tarkistaa käyttäjien pää-
ruudun tietoja.

Pääsivun asetukset yksittäisille käyttäjille
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Selaintoimintojen asetukset

Selaintoimintojen käyttöön liittyvät varotoimenpiteet

Laitteen ja palvelimen välinen viestintä verkkoselaimen kautta on tietoturvariski. Suosittelemme siksi asen-
tamaan käytettävien verkkosivujen varmenteet ja ottamaan laitteen Sivuston varmennetarkistus
-tarkistustoiminnon käyttöön jo ennalta. Luvaton pääsy voidaan estää sallimalla laitteen päästä vain
verkkosivuille, joiden varmenteet on asennettu laitteelle.

Suosittelemme ottamaan [Sivuston varmennetarkistus] -toiminnon käyttöön, erityisesti kun lähetät tietoja
Extended JavaScriptilla.

Kun [Sivuston varmennetarkistus] otetaan käyttöön, laitteen SSL-toiminnon käyttäminen ja sivustovarmen-
teiden asentaminen on pakollista.

Lisätietoja SSL:n määrittämisestä, katso s. 103 "SSL/TLS-asetukset".

Lisätietoja sivuston varmenteiden asentamisesta, katso s. 134 "IEEE 802.1X -todennuksen määrittämi-
nen".

Laitteen Sivuston varmennetarkistus
-asetukset voidaan määrittää vain Web Image Monitorin kautta.

Lisätietoja, katso Web Image Monitorin ohje.

Jos [Sivuston varmennetarkistus] on otettu käyttöön ja käyttäjä menee epäluotettavalle verkkosivustolle,
näyttöön voi tulla varoitusviesti.

Verkkosivustolla voi olla turvallisuusongelmia. Laitteen pääkäyttäjän on tutustuttava ohjeisiin s. 206
"Vianmääritys", ja neuvottava käyttäjiä toimimaan niiden mukaisesti.

Vaikka varoitusviestejä ei näytettäisikään, on pääkäyttäjän vastuulla opastaa käyttäjiä tarkistamaan si-
vustojen varmenteet ja linkitettyjen sivujen verkko-osoitteet tietovuotojen ja muiden tietoturvariskien eh-
käisemiseksi.

Epäluotettava verkkosivusto

"Epäluotettava verkkosivu" on seuraavanlainen:

• Se ei anna mitään varmennetta.

• Tuntematon lähde antaa sivun varmenteen.

• Sivuston varmenne on vanhentunut.

Vianmääritys

Jos verkkosivustolla on turvallisuusongelma, näyttöön voi tulla varoitusviesti.

Laitteen pääkäyttäjän on tarkistettava viesti ja opastettava käyttäjiä tarvittavissa toimenpiteissä.
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Viestit

• "Sivustolla on suojausongelma. Varmenne on vanhentunut."

• "Sivustolla on suojausongelma. Päävarmennetta ei löydy."

• "Sivustolla on suojausongelma. Palvelimen vahvistus ei onnistu."

• "Sivustolla on suojausongelma. Https-sivustolla on http-sisältöä."*1

*1 Verkkosivusto sisältää salaamatonta tietoa.

Selaintoimintojen asetukset
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Laitetietojen hallinta

• Pidä SD-kortit ja USB-muistit poissa lasten ulottuvilta. Jos lapsi nielee vahingossa SD-kortin tai
USB-muistilaitteen, ota välittömästi yhteys lääkäriin.

Laitetietojen hallintaan vaaditaan kaikki pääkäyttäjien oikeudet (laitteen, käyttäjien, verkon ja tiedosto-
jen hallintaoikeudet).

Laitteen laitetiedot voidaan viedä ulkoiselle laitteelle asetustiedostona. Voit käyttää vietyä asetustiedos-
toa tarvittaessa varmuuskopiotiedostona tuomalla sen laitteelle ja palauttamalla sen avulla laiteasetuk-
set.

Tallentamalla asetustietotiedoston laitehallintapalvelimelle voit myös määrittää asetustietotiedoston tuon-
nin säännöllisesti tiettyyn aikaan tai laitteen käynnistyksessä.

Tiedot, jotka voidaan tuoda ja viedä

• Kopiokoneen/Asiakirjapalvelimen asetukset

• Tulostin

• Skannerin asetukset

• Selaimen ominaisuudet

• Ohjelma (asiakirjapalvelin)

• Ohjelma (kopiointi)

• Ohjelma (skanneri)

• WebImageMonitor-aset.

• Verkkopalvelun asetukset

• Järjestelmäasetukset

• Pääsivun mukautusasetukset

Tiedot, joita ei ole mahdollista viedä tai tuoda

• Tietyt järjestelmäasetukset *1 *2

*1 Päivämääräasetusta, laitevarmenteita vaativia asetuksia ja asetuksia, jotka on määritettävä laitekohtai-
sesti (kuten kuvansäätöasetuksia), ei voi tuoda tai viedä.

*2 Ainoastaan toimintojen suorittamiseen tai kohteiden tarkastelemiseen käytettäviä asetuksia ei voi tuoda
tai viedä.

• Lisäasetukset

• Osoitekirja

• Ohjelmat (tulostin)

• Kopiokone/Asiakirjapalvelin-valikon käyttäjäleima
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• Telnetin kautta määritettävät asetukset

• @Remote-tiedot

• Laskurit

• Ainoastaan Web Image Monitor -ohjelmalla tai verkkopalvelulla määritettävät asetukset (esi-
merkkinä Bonjour- ja SSDP-asetukset)

• Viennin tiedostomuoto on CSV.

• Asetustiedostoja voidaan viedä ja tuoda vain kokoonpanoltaan samanlaisten laitteiden välillä.
Huomioi seuraava laiteasetustiedostoa tuotaessa.

• Tuonti ja vienti laitteiden välillä onnistuu vain, kun laitteiden malli, käyttöalue ja kokoonpano vas-
taavat toisiaan seuraavien ominaisuuksien osalta.

• Kasetti

• Luovutustaso

• Jos laitteen kokoonpanoa muutetaan, vie päivitetty laiteasetustiedosto.

• Jos useammassa laitteessa on sama kokoonpano, voit määrittää niille identtiset asetukset käyttä-
mällä samaa laiteasetustiedostoa.

• Jos pääsivulla on JPG-kuvatiedostoja, myös ne viedään.

• Laitteen käytön aikana tiedostoja ei voi tuoda tai viedä.

• Viennin ja tuonnin aikana laitteen muita toimintoja ei voi käyttää.

• Lisätietoja SD-kortin käsittelystä, katso Getting Started.

• Voit myös määrittää tuonti-, vienti- ja palvelinasetukset Web Image Monitorista.

Laitetietojen vienti

Kun laitetietoja viedään käyttöpaneelilta, tiedot tallennetaan SD-kortille.

1. Aseta SD-kortti korttipaikkaan käyttöpaneelin etuosassa.

Lisätietoja SD-kortin asettamisesta, katso Getting Started.

2. Kirjaudu sisään ohjauspaneelin kautta pääkäyttäjänä, jolla on käyttäjien ylläpitäjän, lait-
teen pääkäyttäjän, verkon pääkäyttäjän ja tiedostojen pääkäyttäjän käyttöoikeudet.

3. Paina [Järjestelmäasetukset].

4. Paina [Pääkäytt. työkalut].

5. Paina kolme kertaa [ Seur.].

Laitetietojen hallinta
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6. Paina [Laiteasetukset: vienti (muistilaite)].

7. Määritä vientiasetukset.

• Valitse [Kyllä] tai [Ei] kohdassa "Laitekohtaiset tiedot". "Laitekohtaiset tiedot" sisältävät isäntä-
nimen, IP-osoitteen jne.

• Määritä salausavain.

8. Paina [Aloita vienti].

9. Paina [OK].

10. Paina [Poistu].

11. Kirjaudu ulos.

• Jos tuonti tai vienti epäonnistuu, voit tarkistaa virheen tiedot raportista. Raportti on tallennettu sa-
maan paikkaan, johon laitteen asetustietotiedosto on viety.

Laitetietojen tuonti

Tuo SD-kortille tallennettuja laitetietoja

1. Aseta SD-kortti korttipaikkaan käyttöpaneelin etuosassa.

Lisätietoja SD-kortin asettamisesta, katso Getting Started.
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2. Kirjaudu sisään ohjauspaneelin kautta pääkäyttäjänä, jolla on käyttäjien ylläpitäjän, lait-
teen pääkäyttäjän, verkon pääkäyttäjän ja tiedostojen pääkäyttäjän käyttöoikeudet.

3. Paina [Järjestelmäasetukset].

4. Paina [Pääkäytt. työkalut].

5. Paina kolme kertaa [ Seur.].

6. Paina [Laiteasetukset: tuonti (muistilaite)].

7. Määritä tuontiasetukset.

• Valitse tuotavat tiedostot painamalla [Valitse] kohdassa "Laiteasetustiedosto".

• Kun haluat lisätä kuvan pääsivulle, paina [Valitse] kohdassa "Kuva pääsivulle" ja valitse tie-
dosto.

• Valitse [Kyllä] tai [Ei] kohdassa "Laitekohtaiset tiedot". "Laitekohtaiset tiedot" sisältävät isäntä-
nimen, IP-osoitteen jne.

• Anna tiedostoa tuotaessa määritetty salausavain.

8. Paina [Aloita tuonti].

9. Paina [OK].

10. Paina [Poistu].

Laite käynnistyy uudelleen.

Laitetietojen hallinta
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• Jos tuonti tai vienti epäonnistuu, voit tarkistaa virheen tiedot raportista. Raportti on tallennettu sa-
maan paikkaan, johon laitteen asetustietotiedosto on viety.

Laitetietojen tuonti säännöllisin väliajoin

Tämä asetus tuo palvelimelle tallennetut laitteen tiedot automaattisesti laitteeseen.

1. Kirjaudu sisään ohjauspaneelin kautta pääkäyttäjänä, jolla on käyttäjien ylläpitäjän, lait-
teen pääkäyttäjän, verkon pääkäyttäjän ja tiedostojen pääkäyttäjän käyttöoikeudet.

2. Paina [Järjestelmäasetukset].

3. Paina [Pääkäytt. työkalut].

4. Paina kolme kertaa [ Seur.].

5. Paina [Laiteasetukset: tuontiasetukset (palvelin)].

6. Määritä tuontiasetukset.

• Valitse tuotavien tiedostojen lähde. Määritä asetukset kuten URL, käyttäjätunnus, salasana jne.
käyttämällä palvelimen lisäasetuksia.

• Valitse kuinka usein laitteen asetustietotiedostot tuodaan ja aseta aika, jota käytetään tuontiin
säännöllisin väliajoin määritettynä aikana.

• Valitse tuodaanko laitteen asetustietotiedostoa, jos se on identtinen aiemmin tuodun tiedoston
kanssa.

• Kun tuotava laitteen asetustietotiedosto on salattu, määritä salausavain.

• Valitse lähetetäänkö laitteen pääkäyttäjälle sähköposti-ilmoitus tuonnin epäonnistuessa.

7. Paina [OK].

8. Kirjaudu ulos.

• Asetukset voidaan määrittää myös Web Image Monitorilla. Lisätietoja, katso Web Image
Monitorin ohje.

7. Laitteen hallinta

212



• Hallintalaitepalvelinta käytettäessä voidaan tehdä yksityiskohtaisempia tuontiasetuksia. Lisätietoja,
katso hallintalaitepalvelimen käyttöopas.

• Jos tuonti tai vienti epäonnistuu, voit tarkistaa virheen tiedot raportista. Raportti on tallennettu sa-
maan paikkaan, johon laitteen asetustietotiedosto on viety.

Palvelimen laiteasetustietotiedoston tuominen manuaalisesti

Tuo määritetty laitteen asetustietotiedosto laitteeseen manuaalisesti toiminnolla [Laiteasetukset: tuontiase-
tukset (palvelin)].

1. Kirjaudu sisään ohjauspaneelin kautta pääkäyttäjänä, jolla on käyttäjien ylläpitäjän, lait-
teen pääkäyttäjän, verkon pääkäyttäjän ja tiedostojen pääkäyttäjän käyttöoikeudet.

2. Paina [Järjestelmäasetukset].

3. Paina [Pääkäytt. työkalut].

4. Paina kolme kertaa [ Seur.].

5. Paina [Laiteasetukset: aloita tuonti (palvelin)].

6. Paina [OK].

7. Paina [Poistu].

Laite käynnistyy uudelleen.

• Jos tuonti tai vienti epäonnistuu, voit tarkistaa virheen tiedot raportista. Raportti on tallennettu sa-
maan paikkaan, johon laitteen asetustietotiedosto on viety.

Vianmääritys

Virheen sattuessa tarkista ensin raporttiin kirjattu koodi. Nollasta poikkeavat arvot tarkoittavat virhettä.
Raporttiin kirjattu koodi näkyy alla olevassa kuvassa ympyröidyllä alueella.

Laitetietojen hallinta
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Esimerkki raporttitiedostosta

"1.0.0"
"ExecType", "Date", "SerialNo",PnP", "Model", "Destination","IP","Host","Storage","FileNam
e","FileID","TotalItem","NumOfOkItem","ResultCode","ResultName","Identifier"
"IMPORT"
"20XX-07-05T15:29:16+09:00"
"3C35-7M0014"
"Brand Name"
"Product Name"
"0"
"10"
"10.250.155.125"
"RNP00267332582D"
"SD"
"20XX07051519563C35-710220.csv"
"20XX07051519563C35-710220"
"     0"
"     0"
"  2"
"INVALID REQUEST"
"TargetID","ModuleID","PrefID","Item","NgCode","NgName"

CJD023

Jos ongelma ei ratkea tai et osaa ratkaista sitä koodin tarkistamisen jälkeen, kirjoita virheraportissa ole-
vat tiedot muistiin ja ota sen jälkeen yhteyttä huoltoon.

ResultCode Syy Ratkaisut

2 (INVALID REQUEST) Tiedostoja yritettiin siir-
tää eri mallisten tai laite-
kokoonpanoltaan erilais-
ten laitteiden välillä.

Tiedostoja voidaan tuoda samaa mallia ole-
vasta laitteesta, jonka laitekokoonpano on
sama.

4 (INVALID OUTPUT
DIR)

Laitetietojen kirjoittami-
nen kohdelaitteeseen
epäonnistui.

Tarkista, että kohdelaite toimii normaalisti.

7( MODULE ERROR) Tuonnin tai viennin aika-
na tapahtui odottamaton
virhe.

Sammuta ja käynnistä laite ja yritä toimintoa
uudelleen. Jos virhe toistuu, ota yhteyttä huol-
toon.

8 (DISK FULL) Ulkoisessa tallennusväli-
neessä ei ole riittävästi
vapaata tallennustilaa.

Varmista, että vapaata tallennustilaa on riittä-
västi, ja suorita sen jälkeen toiminto uudelleen.

9 (DEVICE ERROR) Raporttitiedoston lukemi-
nen tai kirjoittaminen
epäonnistui.

Tarkista, onko tiedoston tallennuskansion polku
tai kansio, jonne tiedosto on tallennettu, saata-
villa.
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ResultCode Syy Ratkaisut

10 (LOG ERROR) Raporttitiedoston kirjoitus
epäonnistui Ongelma
kiintolevyssä.

Ota yhteys huoltoedustajaan.

20 (PART FAILED) Joidenkin asetusten tuon-
ti epäonnistui.

Virheen syy on talletettu kohtaan "NgName".
Tarkista koodi.

Virheen syy (NgName)

2 INVALID VALUE

Määritetty arvo ylittää sallitun rajan.

3 PERMISSION ERROR

Asetuksen muokkaukseen tarvittava lupa
ei ole saatavilla.

4 NOT EXIST

Asetusta ei ole järjestelmässä.

5 INTERLOCK ERROR

Asetusta ei voi muuttaa järjestelmän tilan
tai asetukseen liittyvien muiden määritet-
tyjen asetusten vuoksi.

6 OTHER ERROR

Asetusta ei voi muuttaa jostakin toisesta
syystä.

21 (INVALID FILE) Tiedoston tuonti epäon-
nistui, koska tiedosto on
tallennettu väärässä tie-
dostomuodossa ulkoi-
seen tallennusvälinee-
seen.

Tarkista, onko tiedostomuoto oikea. Raportti
on CSV-tiedostomuodossa.

22 (INVALID KEY) Salausavain on virheelli-
nen.

Käytä oikeaa salausavainta.
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Osoitekirjan hallinta

Automaattisen poiston määrittäminen osoitekirjan tiedoille

Määritä, miten laite käsittelee automaattista tallennusta koskevat pyynnöt, kun osoitekirjaan tallennetta-
vien tietojen suurin sallittu määrä on saavutettu.

Jos valitset [Päällä], uudet käyttäjätilit lisätään siten, että vanhoja käyttäjätilejä poistetaan automaattises-
ti. Ensin poistetaan tilit, jotka ovat olleet käyttämättä pisimpään.

Jos valitset [Pois], vanhoja käyttäjätilejä ei poisteta, joten uusia käyttäjätilejä ei voida lisätä, kun tallen-
nettujen tietojen määrä on saavutettu.

1. Kirjaudu sisään käyttäjien ylläpitäjänä käyttöpaneelilta.

2. Paina [Järjestelmäasetukset].

3. Paina [Pääkäytt. työkalut].

4. Paina [Poista käyttäjä osoitelistasta].

5. Valitse [Päällä] ja paina sitten [OK].

6. Kirjaudu ulos.

• Tiedot poistetaan automaattisesti vain, kun laite saa tietojen tallentamista koskevan pyynnön. Auto-
maattista poistoa ei suoriteta, jos käyttäjätilit on lisätty manuaalisesti.

• Automaattisesti poistetaan vain käyttäjätilejä, joilla on käyttäjäkoodi tai käyttäjänimi ja salasana.

Osoitekirjan kaikkien tietojen poistaminen

Kaikki osoitekirjan tiedot voidaan poistaa kerralla.

1. Kirjaudu sisään käyttäjien ylläpitäjänä käyttöpaneelilta.

2. Paina [Järjestelmäasetukset].

3. Paina [Pääkäytt. työkalut].

4. Paina [Poista kaikki osoitelistan tiedot].

5. Paina [Kyllä] ja sitten [Poistu].

6. Kirjaudu ulos.
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Laajennettujen turvatoimintojen määrittäminen
Käyttäjätodennuksella ja pääkäyttäjille määritettyjen käyttörajoituksien avulla toteutettavan perussuo-
jauksen lisäksi tietoturvaa voidaan parantaa salaamalla lähetettävät ja osoitekirjan sisältämät tiedot.

1. Kirjaudu sisään käyttöpaneelilta pääkäyttäjän oikeuksilla.

2. Paina [Järjestelmäasetukset].

3. Paina [Pääkäytt. työkalut].

4. Paina [ Seuraava].

5. Paina [Laajennettu turva].

6. Paina muutettavaa asetusta ja tee muutokset.

7. Paina [OK].

8. Kirjaudu ulos.

• Pääkäyttäjän oikeudet vaihtelevat asetuksen mukaan.

Ohjaimen salausavain

Verkon pääkäyttäjä voi määrittää tämän.

Määritä tekstijono purkaaksesi ajurilta lähetettyjen kirjautumis- tai tiedostosalasanojen salauksen,
kun käyttäjän todennus on otettu käyttöön.

Määritä ohjaimen salausavain rekisteröimällä laitteella määritetty salausavain ohjaimeen.

Lisätietoja, katso s. 140 "Ohjaimen salausavaimen määrittäminen".

Ohjaimen salausavain: vahvuus

Verkon pääkäyttäjä voi määrittää tämän.

Määritä ohjaimelta laitteelle lähetettävien töiden salauksen vahvuus.

Laite tarkistaa työhön liitetyn salasanan salauksen vahvuuden ja käsittelee työn.

Jos [Yks. salaus] on määritetty, kaikki käyttäjän vahvistamat työt hyväksytään.

Jos valinta on [DES], DES- tai AES-salausta käyttävät työt hyväksytään.
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Jos valinta on [AES], AES-salausta käyttävät työt hyväksytään.

Jos valitset [AES] tai [DES], määritä salausasetukset tulostinohjaimella. Lisätietoja tulostinohjaimen
määrittämisestä, katso tulostinohjaimen ohje.

Oletus: [Yksinkertainen]

Rajoita käyttäjätietojen näyttämistä

Laitteen pääkäyttäjä voi määrittää tämän, jos käyttäjän todennus on määritetty.

Kun työhistoriaa tarkastellaan todentamattomalla verkkoyhteydellä, kaikki henkilökohtaiset tiedot
näytetään muodossa "********". Koska rekisteröityjen käyttäjien tietoja ei näytetä, valtuuttamat-
tomat käyttäjät eivät voi saada tietoja tallennetuista tiedostoista.

Oletus: [Pois]

Salaa käyttäjän asetukset ja osoitekirja

Pääkäyttäjä voi määrittää tämän.

Salaa laitteen käyttäjien henkilökohtaiset asetukset ja osoitekirjan tiedot.

Vaikka laitteen sisäisiin tietoihin päästäisiin laittomasti käsiksi, salaus estää henkilökohtaisten käyt-
täjäasetusten tai osoitekirjan tietojen lukemisen.

Lisätietoja, katso s. 67 "Osoitekirjan suojaaminen".

Oletus: [Pois]

Tied.suojaus

Tiedostojen pääkäyttäjä voi määrittää tämän.

Määrittämällä salasanan tiedostojen pääkäyttäjä voi rajoittaa toimintoja, kuten tulostusta, poista-
mista ja tiedostojen lähettämistä. Tiedostojen pääkäyttäjä voi myös estää luvattomia käyttäjiä pää-
semästä käsiksi tiedostoihin. Salasanan murtaminen voidaan kuitenkin edelleen estää.

Kun valitaan "Tehosta tiedostojen suojausta", tiedostot lukitaan eikä niihin ole enää pääsyä, jos
väärä salasana syötetään kymmenen kertaa. Tämä voi suojata tiedostoja luvattomilta käyttöyrittyk-
siltä sattumanvaraisia salasanoja käyttämällä.

Jos Tehosta tiedostojen suojausta -toiminto on käytössä, -kuvake näkyy näytön oikeassa alakul-
massa.

Ainoastaan tiedostojen pääkäyttäjä voi avata lukitut tiedostot.

Kun tiedostot on lukittu, niitä ei voi valita, vaikka oikea salasana syötettäisiin.

Oletus: [Pois]

Rajoita kohteiden käyttöä

Pääkäyttäjä voi määrittää tämän.

Skanneritoiminnon käytettävissä olevat kohteet rajoitetaan osoitekirjaan tallennettuihin vastaanotta-
jiin.

Käyttäjät eivät voi syöttää suoraan lähetyskohteita.
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Jos olet määrittänyt sähköpostien vastaanottamisen SMTP:n kautta, "Rajoita kohteiden käyttöä" -
toimintoa ei voi käyttää.

LDAP-haku-toiminnolla haettuja kohteita voidaan käyttää.

Lisätietoja, katso s. 59 "Kohdeluettelon käytön rajoittaminen ".

Oletus: [Pois]

Rajoita kohteiden lisäämistä

Pääkäyttäjä voi määrittää tämän.

Jos määrität "Rajoita kohteiden lisäämistä" -toiminnon, käyttäjät voivat tallentaa skannauskohteen
osoitelistaan syöttämällä kohteen ja painamalla sitten [Tall.kohde]. Jos asetus on [Päällä], [Tall.koh-
de] -näppäin ei ole näkyvissä. Tästä huolimatta käyttäjät voivat edelleen syöttää kohteet suoraan
skannerinäytöltä, mutta eivät voi tallentaa niitä osoitekirjaan painamalla [Tall.kohde].

Huomaa myös, että vaikka toimintojen asetuksena on [Päällä], osoitekirjaan tallennetut käyttäjät
voivat muuttaa salasanansa. Vain käyttäjien ylläpitäjä voi muuttaa muita asetuksia kuin salasanaa.

Oletus: [Pois]

SNMPv1 ja v2 -asetukset

Verkon pääkäyttäjä voi määrittää tämän.

Jos laitetta käytetään SNMPv1- tai SNMPv2-protokollien avulla, todennusta ei voida suorittaa, ja
paperi- tai muita pääkäyttäjän määrittämiä asetuksia voidaan muuttaa. Jos valitset [Esto], asetusta
voidaan tarkastella mutta ei muuttaa SNMPv1, v2 -protokollalla.

Oletus: [Ei estoa]

Nykyisen työn todentaminen

Laitteen pääkäyttäjä voi määrittää tämän.

Voit määrittää, vaaditaanko todennusta esimerkiksi kopiointi- ja tulostintöiden peruuttamisessa.

Jos valitaan [Sisäänkirjaus], valtuutetut käyttäjät ja laitteen pääkäyttäjä voivat käyttää laitetta. Kun
tämä valitaan, todennusta ei vaadita niiltä käyttäjiltä, jotka olivat kirjautuneena laitteelle ennen kuin
[Sisäänkirjautuminen] valittiin.

Jos [Käyttöoikeus] on käytössä, kuka tahansa kopiointi- tai tulostustyön tehnyt käyttäjä voi peruut-
taa työn. Myös laitteen pääkäyttäjä voi peruuttaa käyttäjän kopiointi- tai tulostustyön.

Vaikka valitset [Sisäänkirjautuminen] ja kirjaudut sisään laitteelle, et voi peruuttaa meneillään ole-
vaa kopiointi- tai tulostustyötä, ellei sinulla ei ole oikeutta käyttää kopiointi- ja tulostustoimintoja.

Voit määrittää asetuksen Nykyisen työn todennus vain, jos Käyttäjän todennuksen hallinta on valit-
tuna.

Oletus: [Pois]

Salasanakäytäntö

Pääkäyttäjä voi määrittää tämän.
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Salasanalle voidaan määrittää [Vaikeustason asetus] ja [Merkkien väh.määrä]. Kun asetus on
määritetty, voit määrittää, että vain kohtien Vaikeustason asetus" ja "Merkkien väh.määrä" ehdot
täyttävät salasanat kelpaavat."

Jos valitset [Taso 1], määritä salasana käyttämällä kahden merkkityypin yhdistelmää. Merkit voivat
olla pieniä ja isoja kirjaimia, numeroita ja symboleja kuten #.

Jos valitset [Taso 2], määritä salasana käyttämällä kolmen merkkityypin yhdistelmää. Merkit voivat
olla pieniä ja isoja kirjaimia, numeroita ja symboleja kuten #.

Oletus: [Pois]. Merkkien määrälle ei ole rajoitusta ja merkkien tyyppiä ei ole määritetty.

@Remote-palvelu

Laitteen pääkäyttäjä voi määrittää tämän.

HTTPS-yhteys @Remote-palveluun ei ole käytössä, jos valitset [Estä].

Jos haluat asettaa tilaksi [Esto], ota yhteyttä huoltoedustajaasi.

Jos asetuksena on [Estä osa palveluista], asetuksia ei voi muuttaa etäyhteyden kautta, mikä paran-
taa suojaustasoa.

Oletus: [Ei estoa]

Päivitä laiteohjelmisto

Laitteen pääkäyttäjä voi määrittää tämän.

Tämä asetus määrittää, sallitaanko laitteelle laiteohjelmistopäivityksiä. Huoltoedustaja päivittää lai-
teohjelmiston, tai laiteohjelmistopäivitykset tehdään verkon kautta.

Jos valitset asetukseksi [Esto], laitteen laiteohjelmistoa ei voi päivittää.

Jos valitset [Ei estoa], ohjelmistopäivityksiä ei rajoiteta millään tavalla.

Oletus: [Ei estoa]

Vaihda laiterakennetta

Laitteen pääkäyttäjä voi määrittää tämän.

Tämä asetus määrittää, estetäänkö muutokset laitteen laiteohjelmistorakenteeseen. Muuta laiteoh-
jelmiston rakennetta -toiminto havaitsee laitteen tilan, kun SD-kortti asetetaan, poistetaan tai vaih-
detaan.

Jos valitset [Esto], laite pysähtyy käynnistyksen aikana, kun havaitaan laiterakenteen muutos. Näy-
tölle tulee viesti, joka pyytää kirjautumaan sisään pääkäyttäjänä. Kun laitteen pääkäyttäjä kirjautuu
sisään, laite viimeistelee käynnistyksen päivitetyllä ohjelmistolla.

Pääkäyttäjä voi tarkistaa, ovatko tehdyt laiteohjelmistomuutokset sallittuja tarkistamalla käyttöpa-
neelissa näytetyn laiteohjelmiston version. Jos muutoksia ei sallita, ota yhteyttä huoltoon ennen si-
säänkirjautumista.

Jos valitset Vaihda laiterakennetta -asetukseksi [Esto], pääkäyttäjän todennuksen on oltava käytös-
sä.
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Kun [Esto] on valittu, poista pääkäyttäjän todennus käytöstä. Kun pääkäyttäjän todennus otetaan
uudelleen käyttöön, voit palauttaa asetukseksi [Ei estoa].

Jos valitset [Ei estoa], laiteohjelmistorakenteen muutosten havaitseminen ei ole käytössä.

Oletus: [Ei estoa]

Salasanavirhe

Laitteen pääkäyttäjä voi määrittää tämän.

Jos todennusyritysten määrä ylittää asetuksen määrittämän määrän, järjestelmä tunnistaa käyttöyri-
tyksen salasanahyökkäykseksi. Käyttökerrat tallennetaan käyttöraporttiin ja raportin tiedot lähete-
tään laitteen pääkäyttäjälle sähköpostitse.

Jos kohtaan Sallitut käyttöyritykset on määritetty [0], salasanahyökkäyksiä ei havaita.

• Sallitut käyttöyritykset

Määrittää todennusyritysten sallitun enimmäismäärän.

Määritä numeronäppäimillä arvo välillä 0–100 ja paina [ ].

Oletus: [30]

• Seuranta-aika

Määritä aikaväli, jonka aikana toistetut varmennusyritykset johtavat varmennuksen epäonnis-
tumiseen. Kun määritetty aika on täynnä, varmennusyritysten tallenteet poistetaan.

Määritä numeronäppäimillä arvo välillä 1–10 ja paina [ ].

Oletus: [5]

• [Sallitut käyttöyritykset]- ja [Seuranta-aika]-asetuksista riippuen saatat saada toistuvasti sähköposti-
viestejä käyttöoikeusvirheistä.

• Jos saat toistuvasti sähköpostiviestejä väärinkäytön havainnoista, tarkista niiden sisältö ja kyseiset
asetukset.

Suojausasetukset: käyttöoikeusvirhe

Laitteen pääkäyttäjä.

Kun laitteelle kirjaudutaan verkkosovelluksen kautta, käyttäjä saatetaan lukita virheellisesti ulos,
koska todennusyritysten määrä ei vastaa laitteelle määritettyjen yritysten määrää.

Käyttö saatetaan estää esimerkiksi, jos sovelluksesta lähetetään useamman sivusarjan sisältävä tu-
lostustyö.

Voit estää todennusvirheet valitsemalla kohdan Suojausasetukset: käyttöoikeusvirhe asetukseksi
[Päällä].

• Päällä

• Käyttöoikeusvirheen estoaika

Määritä, montako käyttäjän käyttökertaa sallitaan.
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Määritä numeronäppäimillä arvo välillä 0–60 ja paina [ ].

Oletus: [15]

• Laiteraja: käyttäjät

Määritä kohdassa "Suojausasetukset: käyttöoikeusvirhe", montaako käyttäjätiliä voidaan
hallinnoida.

Määritä numeronäppäimillä arvo välillä 50–200 ja paina [ ].

Oletus: [200]

• Laiteraja: salasanat

Määritä kohdassa "Suojausasetukset: käyttöoikeusvirhe", montaako salasanaa voidaan
hallinnoida.

Määritä numeronäppäimillä arvo välillä 50–200 ja paina [ ].

Oletus: [200]

• Seurantaväli

Määritä kohtien Laiteraja: käyttäjät ja Laiteraja: salasanat seurantaväli.

Määritä numeronäppäimillä arvo välillä 1–10 ja paina [ ].

Oletus: [3]

• Pois

Oletus: [Pois]

Käyttöoikeusvirhe

Laitteen pääkäyttäjä voi määrittää tämän.

Jos kirjautumispyyntöjen määrä ylittää tämän asetuksen määrittämän määrän, järjestelmä tunnistaa
käyttöyrityksen väärinkäyttönä. Käyttökerrat tallennetaan käyttöraporttiin ja raportin tiedot lähete-
tään laitteen pääkäyttäjälle sähköpostitse. Lisäksi asiasta tulee ilmoitus käyttöpaneeliin ja Web
Image Monitoriin.

Jos kohtaan "Sallitut käyttöyritykset" on määritetty [0], väärinkäyttöjä ei havaita.

Kohdassa "Todennuksen viive" voit määrittää sisäänkirjausyritysten vasteajan viiveen, jolla estetään
järjestelmän siirtyminen tilaan, jossa se ei ole saatavilla, kun käyttöoikeusvirhe havaitaan.

Voit määrittää laitetta samanaikaisesti käyttävien isäntien enimmäismäärän kohdassa "Laiteraja:
samanaik. käyttö". Jos samanaikaisten käyttökertojen määrä ylittää asetuksen määrittämän mää-
rän, valvonta ei ole enää saatavilla ja laitteen valvontatila tallennetaan lokiin.

• Sallitut käyttöyritykset

Määrittää sallittujen käyttöyritysten enimmäismäärän.

Määritä numeronäppäimillä arvo välillä 0–500 ja paina [ ].

Oletus: [100]

• Seuranta-aika
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Määritä aikaväli rajan ylittäville käyttökerroille. Kun määritetty aika on ohi, rajan ylittävien
käyttökertojen tallenteet poistetaan.

Määritä numeronäppäimillä arvo välillä 10–30 ja paina [ ].

Oletus: [10]

• Todennuksen viive

Määritä todennuksen viive kun käyttöoikeusvirhe havaitaan.

Määritä numeronäppäimillä arvo välillä 0–9 ja paina [ ].

Oletus: [3]

• Laiteraja: samanaik. käyttö

Määritä sallittujen todennusyritysten määrä, kun todennus viivästyy käyttöoikeusvirheen vuok-
si.

Määritä numeronäppäimillä arvo välillä 50–200 ja paina [ ].

Oletus: [200]

• [Sallitut käyttöyritykset]- ja [Seuranta-aika]-asetuksista riippuen saatat saada toistuvasti sähköposti-
viestejä käyttöoikeusvirheistä.

• Jos saat toistuvasti sähköpostiviestejä väärinkäytöistä, tarkista niiden sisältö ja kyseiset asetukset.
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Muut suojaustoiminnot
Tämä osio selittää asetukset, joilla voidaan estää tietovuodot.

Tässä käsitellään myös toimintoja, joita on rajoitettu, kun käyttäjien todennus on käytössä.

Skanneritoiminto

Tulosta ja poista skannerirapotti

Kun käyttäjien todennus on käytössä, toiminnon "Tulosta ja poista skannausraportti" asetuksena on
automaattisesti [Älä tulosta: estä lähetys], jotta henkilökohtaisten tietojen automaattinen tulostus voi-
daan estää lähetys/jakeluhistoriassa. Tällöin skannerin toiminta estyy automaattisesti, jos liikenne-
raportissa on yli 250 lähetystä tai jakelua. Valitse tällöin [Tulosta skannausraportti] tai [Poista skan-
nausraportti]. Skannausraportti tulostetaan automaattisesti, jos valitset [Tulosta ja poista kaikki] koh-
dassa "Tulosta ja poista skanneriraportti".

Lisätietoja, katso Scan.

Järjestelmän tila

Laitteen tila ja asetukset voidaan tarkistaa painamalla käyttöpaneelin [Tarkista tila] -näppäintä. Jos pää-
käyttäjän todennus on käytössä, [Laitteen osoitetiedot] näytetään kohdassa [Huolto/Kysely/Laitetiedot]
vain, jos olet kirjautunut laitteelle pääkäyttäjänä.

Laiteohjelmiston kelpoisuuden tarkistaminen

Kun laite käynnistyy, tätä toimintoa käytetään tarkistamaan, että laiteohjelmisto on kelpaava.

Jos vahvistusprosessin aikana ilmenee virhe, vahvistusvirhe näytetään ohjauspaneelissa.

Huomaa, että tämä voidaan tarkistaa myös Web Image Monitorilla sen jälkeen, kun laite käynnistyy.
Jos Web Image Monitorin vahvistusprosessin aikana ilmenee virhe, Web Image Monitoria ei voida
käyttää. Jos näin käy, tarkista ohjauspaneeli.
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Huoltoedustajan toiminnan rajoittaminen
Voit rajoittaa huoltoedustajan pääsyä huoltotilaan.

Huoltoedustaja käyttää huoltotilaa tarkastukseen ja korjaukseen. Jos Huoltotilan lukitus on [Päällä],
huoltoedustaja ei voi käyttää huoltotilaa ilman, että laitteen pääkäyttäjä kirjautuu laitteelle ja poistaa lu-
kituksen. Tällä varmistetaan, että tarkastus ja korjaus voidaan tehdä laitteen pääkäyttäjän valvonnassa.

1. Kirjaudu sisään laitteen pääkäyttäjänä käyttöpaneelilta.

2. Paina [Järjestelmäasetukset].

3. Paina [Pääkäytt. työkalut].

4. Paina kahdesti [ Seuraava].

5. Paina [Huoltotilan lukitus].

6. Paina [Päällä] ja sitten [OK].

7. Paina [Kyllä].

8. Kirjaudu ulos.
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Tietoturvan tehostaminen
Tässä kerrotaan, miten voit tehostaa laitteen tietoturvallisuutta.

Käyttöpaneelin asetukset

Voit tehdä taulukossa annetut suojausasetukset käyttöpaneelilta.

Järjestelmäasetukset

Välilehti Kohde Asetus

Ajastinasetukset Uloskirjausajastin Päällä: 180 sekuntia tai vähemmän.

Katso s. 56 "Automaattinen uloskirjaus".

Pääkäytt. työka-
lut

Käyttäjän todennuksen hal-
linta

Valitse [Yleinen todennus] ja määritä Tulostus-
työn todennus -asetukseksi [Kaikki].

Katso s. 31 "Perustodennus".

Pääkäytt. työka-
lut

Pääkäyttäjän todennuksen
hallinta Käyttäjien ylläpi-
to

Valitse [Päällä] ja sitten [Pääkäyttäjän työkalut]
kohdassa Käytettävät asetukset.

Katso s. 13 "Pääkäyttäjän todennuksen asetuk-
set".

Pääkäytt. työka-
lut

Pääkäyttäjän todennuksen
hallinta Laitteen ylläpito

Valitse [Päällä] ja sitten kaikki Käytettävät ase-
tukset.

Katso s. 13 "Pääkäyttäjän todennuksen asetuk-
set".

Pääkäytt. työka-
lut

Pääkäyttäjän todennuksen
hallinta Verkon ylläpito

Valitse [Päällä] ja sitten [Liitäntäasetukset], [Tie-
dostonsiirto] ja [Pääkäyttäjän työkalut] kohdas-
sa Käytettävät asetukset.

Katso s. 13 "Pääkäyttäjän todennuksen asetuk-
set".

Pääkäytt. työka-
lut

Pääkäyttäjän todennuksen
hallinta Tiedostojen yllä-
pito

Valitse [Päällä] ja sitten [Pääkäyttäjän työkalut]
kohdassa Käytettävät asetukset.

Katso s. 13 "Pääkäyttäjän todennuksen asetuk-
set".
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Välilehti Kohde Asetus

Pääkäytt. työka-
lut

Laajennettu turva
SNMPv1, v2 -asetukset

Esto

Katso s. 217 "Laajennettujen turvatoimintojen
määrittäminen".

Pääkäytt. työka-
lut

Laajennettu turva Ohjai-
men salausavain: vahvuus

AES

Katso s. 217 "Laajennettujen turvatoimintojen
määrittäminen".

Pääkäytt. työka-
lut

Laajennettu turva Nykyi-
sen työn todentaminen

Käyttöoikeus

Katso s. 217 "Laajennettujen turvatoimintojen
määrittäminen".

Pääkäytt. työka-
lut

Laajennettu turva Salasa-
nakäytäntö

Vaikeustason asetus: Taso 1 tai korkeampi,
Merkkien väh.määrä: 8 tai enemmän

Katso s. 217 "Laajennettujen turvatoimintojen
määrittäminen".

Pääkäytt. työka-
lut

Verkon turvataso Taso 2

Voit seurata laitteen tilaa tulostinohjaimella tai
Web Image Monitorilla ottamalla SNMP:n
käyttöön Web Image Monitorissa.

Katso s. 93 "Verkon turvatason määrittäminen".

Pääkäytt. työka-
lut

Huoltotilalukitus Päällä

Katso s. 225 "Huoltoedustajan toiminnan ra-
joittaminen".

Pääkäytt. työka-
lut

Laitteen salausasetukset Valitse [Salaa] ja valitse sitten [Kaikki] kohdas-
sa Siirrä tiedot muuttamattomina (ei formatoin-
tia) tai alusta tiedot..

Jos [Salaa] on jo valittuna, lisäsalausasetukset
eivät ole tarpeellisia.

Katso s. 71 "Laitteella olevien tietojen salaami-
nen".

Tietoturvan tehostaminen
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Skannerin asetukset

Välilehti Kohde Asetus

Alkuasetukset Valikon suojaus Taso 2

Katso s. 62 "Valikon suojauksen määrittämi-
nen".

• SNMP-asetus voidaan määrittää Web Image Monitorin [Kokoonpano]-valikon kohdassa [SNMP].

Web Image Monitorin asetukset

Voit määrittää taulukossa annetut turva-asetukset Web Image Monitorilla.

Laitehallinta Kokoonpano

Luokka Kohde Asetus

Laiteasetukset
Raportit

Kerää työraportit Käytössä

Laiteasetukset
Raportit

Kerää käyttöraportit Käytössä

Suojaus Lukitus-
käytäntö

Lukitus Käytössä

Lisätietoja, katso s. 54 "Käyttäjän lukitus".

Suojaus Lukitus-
käytäntö

Yritysten määrä ennen luki-
tusta

Enintään 5 kertaa.

Lisätietoja, katso s. 54 "Käyttäjän lukitus".

Suojaus Lukitus-
käytäntö

Lukituksen vapautusajastin Valitse [Käytössä] tai [Ei käytössä].

Kun valitset [Ei käytössä], määritä lukituksen va-
pautusajastimeksi 60 minuuttia tai enemmän.

Lisätietoja, katso s. 54 "Käyttäjän lukitus".

Suojaus Lukitus-
käytäntö

Pääsy estetään Kun Lukituksen vapautusajastin on [Käytössä],
määritä lukituksen vapautusajaksi 60 minuuttia tai
enemmän.

Lisätietoja, katso s. 54 "Käyttäjän lukitus".
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Luokka Kohde Asetus

Verkko SNMPv3 SNMPv3-toiminto Ei käytössä

SNMPv3:n käyttämistä varten SNMPv3-toiminto-
asetukseksi valitaan [Käytössä] ja Salli SNMPv3-
yhteys -asetukseksi [Vain salaus]. Koska SNMPv3
todentaa kaikki paketit, sisäänkirjausloki ei ole
käytössä niin kauan kuin SNMPv3 on käytössä.

Suojaus Verkon
tietoturva

FTP Ei käytössä

Määritä Verkon turvataso -asetukseksi käyttöpa-
neelilla [Taso 2] ennen tämän asetuksen määrittä-
mistä.

Tietoturva S/MIME Salausalgoritmi: AES-128 bit, AES-256 bit tai
3DES-168 bit

Käyttäjävarmenne on rekisteröitävä S/MIME-
protokollan käyttöä varten.

Laitehallinta

Luokka Kohde Asetus

Osoitekirja Tark-
ka syöttö Lisää
käyttäjä/Vaihda

Sähköposti

Käyttäjävarmenne Käyttäjävarmenne on rekisteröitävä S/MIME-
protokollan käyttöä varten.

• Pääkäyttäjän on määritettävä salausalgoritmin vahvuus.

• Lisätietoja salausalgoritmin määrittämisestä ja käyttäjävarmenteen rekisteröimisestä, katso s. 108
"S/MIMEn määrittäminen".

Asetukset, kun IPsec on/ei ole käytettävissä

Tietoliikenne on salattu niille laitteille ja niistä laitteista, joissa IPsec on käytössä.

Jos verkkosi tukee IPsec-asetusta, sen käyttö on suositeltavaa.

Tietoturvan tehostaminen
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Asetukset, jotka voidaan määrittää, kun IPsec on käytettävissä

Jos IPsec on käytettävissä, määritä asetukset alla olevan taulukon mukaisesti verkon turvallisuuden pa-
rantamiseksi.

Käyttöpaneelin asetukset

Järjestelmäasetukset

Välilehti Kohde Asetus

Liitäntäasetukset IPsec Käytössä

Liitäntäasetukset Ota käyttöön SSL/TLS-yh-
teys

Vain salakirjoitus

Web Image Monitorin asetukset

Laitehallinta Kokoonpano

Luokka Kohde Asetus

Suojaus IPsec
Salausavaimen
Auto Exchange -
asetukset

Vaihda Suojaustaso Todennus ja korkea salaustaso

Asetukset, jotka voidaan määrittää, kun IPsec ei ole käytettävissä

Jos IPsec ei ole käytettävissä, määritä asetukset seuraavan taulukon mukaisesti parantaaksesi verkon tur-
vallisuutta.

Käyttöpaneelin asetukset

Järjestelmäasetukset

Välilehti Kohde Asetus

Liitäntäasetukset IPsec Ei käytössä

Liitäntäasetukset Ota käyttöön SSL/TLS-yh-
teys

Vain salakirjoitus

• Voit määrittää IPsec- ja Salli SSL/TLS-yhteys -asetukset Web Image Monitorilla.

7. Laitteen hallinta

230



Tietojen suojaus, kun IPsec ei ole käytettävissä

Seuraavat toimenpiteet parantavat käyttäjätietojen turvallisuutta, kun IPsec ei ole käytettävissä.

Pääkäyttäjien on neuvottava käyttäjiä toimimaan näiden ohjeiden mukaisesti.

Tulostin

• Salausta tukevilla protokollilla tulostaminen:

Voidaksesi käyttää tulostimen toimintoja määritä protokollaksi sftp, tai valitse IPP ja ota käyt-
töön SSL.

Lisätietoja IPP-asetuksista, katso Driver Installation Guide.

Lisätietoja SSL/TLS-asetuksista, katso s. 103 "SSL/TLS-asetukset".

Skanneri

• Tallennettujen tiedostojen URLin lähettäminen

Voit lähettää skannattujen tiedostojen sijaan niiden verkko-osoitteet vastaanottajille määrittä-
mällä [Lähetysasetukset] [Skannerin asetukset] -valikossa. Lisätietoja, katso Scan.

• Skannattujen tiedostojen hallinnointi Web Image Monitorilla

Voit tarkastella, poistaa, lähettää ja ladata skannattuja tiedostoja verkossa Web Image
Monitorilla.

• S/MIME-todennustoiminto

Suojaa sähköpostin liitteinä lähetettävät skannatut tiedostot käyttämällä S/MIME-varmennet-
ta. Määritä "Suojaus"-asetukset ennen lähettämistä. Lisätietoja sähköpostin lähettämisestä
skannerista, katso Scan.

• Lisätietoja IPsec-protokollan käyttöön ottamisesta tai käytöstä poistamisesta käyttöpaneelilla, katso
Connecting the Machine/System Settings.

• Lisätietoja IPsec-asetuksen määrittämisestä Web Image Monitorilla, katso s. 116 "IPsecin määrittä-
minen".

Tietoturvan tehostaminen
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8. Vianmääritys
Tässä osassa neuvotaan mitä tulee tehdä, jos laite ei toimi odotusten mukaisesti.

Virheilmoitukset
Tässä kerrotaan mitä tehdä, jos näytölle tulee virheilmoitus käyttäjän todennuksen aikana.

Jos näytölle tulee muu kuin jokin alla olevista ilmoituksista, noudata sen ohjeita ongelman ratkaisemisek-
si.

"Ei käyttöoikeuksia tähän toimintoon."

Toiminnon käyttöoikeuksia ei ole määritetty.

Jos saat tämän ilmoituksen, kun käytät toimintoa:

• Toimintoa ei ole määritetty osoitekirjan hallinta-asetuksissa.

• Käyttäjien ylläpitäjä voi antaa toiminnon käyttöoikeudet erikseen.

Jos saat tämän ilmoituksen, kun määrität laiteasetusta:

• Pääkäyttäjä vaihtelee sen mukaan, mitä laiteasetuksia käyttäjät haluavat määritellä.

• Pääkäyttäjän, joka on vastuussa käyttäjien haluamista laiteasetuksista, on päätettävä annetaanko
lisäoikeuksia toiminnon käyttöön käyttämällä asetuslistaa.

"Todennus epäonnistui."

Todennuksen epäonnistumisen syyt vaihtelevat, ja ne selviävät virhekoodeista.

Lisätietoja, katso s. 234 "Virhekoodit".

"Tätä valintaa ei voi tehdä ennen kuin pääkäyttäjän todennus on asetettu käyttöön."

Käyttäjien pääkäyttäjän oikeuksia ei ole otettu käyttöön kohdassa [Pääkäyttäjän todennuksen hallinta].

• Yleisen todennuksen, Windows-todennuksen tai LDAP-todennuksen määrittämistä varten on ensin
otettava käyttöön pääkäyttäjän oikeudet kohdassa [ Pääkäyttäjän todennuksen hallinta].

Lisätietoja, katso s. 13 "Pääkäyttäjän todennuksen asetukset".

"Osaan tiedostoja ei ole käyttöoikeuksia. Vain ne tiedostot poistetaan, joihin on oikeudet."

Yritit poistaa tiedostoja, joihin sinulla ei ole käyttöoikeuksia.

• Omistaja tai tiedostojen pääkäyttäjä voi poistaa tiedostoja. Ota yhteys omistajaan tai tiedostojen
pääkäyttäjään, jos haluat poistaa tiedoston, jonka poisto-oikeuksia sinulla ei ole.

• Jos saat ilmoituksen huoltokutsusta, ota yhteyttä huoltoedustajaan.
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Virhekoodit
Kun käyttäjän todennus epäonnistuu, näyttöön tulee virhekoodi ja ilmoitus "Todennus ei onnistunut.".
Luettelossa annetaan virhekoodien ratkaisut. Jos näytölle tulee virhekoodi, jota ei ole alla olevissa luette-
loissa, kirjoita virhekoodi muistiin ja ota yhteys huoltoon.

Virhekoodin näyttö

FI CJD014

1

1. Virhekoodi

Näytölle tulee virhekoodi.

Perustodennus

B0103-000

TWAIN-toiminto todennuksen aikana.

• Tarkista, ettei toinen käyttäjä ole kirjautuneena laitteelle ja yritä uudestaan.

B0104-000

Salasanan salauksen purkaminen epäonnistui.

• Salasanavirhe.

Tarkista että syötät salasanan oikein.

• Kohdassa "Ohjaimen salausavain: vahvuus" on valittu [DES] tai [AES].

Ota tulostin käyttöön määrittämällä ohjaimen salausavain.

• Ohjaimen salausavainvirhe.

Tarkista että salausavain on syötetty oikein ohjaimesssa.

B0206-002: Esimerkki 1

Sisäänkirjautumisnimi- tai salasanavirhe.

• Tarkista, että käyttäjätunnus ja salasana on kirjoitettu oikein ja kirjaudu laitteelle.

8. Vianmääritys
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B0206-002: Esimerkki 2

Käyttäjä yritti todentautua "Järjestelmäasetukset"-näytöltä, joka on ainoastaan pääkäyttäjille sallittu to-
dentautumistapa.

• Vain pääkäyttäjällä on oikeudet kirjautua laitteelle tältä näytöltä.

• Kirjaudu sisään tavallisena käyttäjänä sisäänkirjautumisnäytöltä.

B0206-003

Todennusvirhe, koska käyttäjänimessä on välilyönti, kaksoispiste (:) tai lainausmerkki (").

• Luo tili uudelleen, jos tilin nimessä on jokin kielletyistä merkeistä.

• Jos tilin nimi oli kirjoitettu väärin, kirjoita se oikein ja kirjaudu uudestaan sisään.

B0207-001

Todennusvirhe, koska osoitekirjaa käytetään toisessa sijainnissa.

• Odota muutama minuutti ja yritä sen jälkeen uudelleen.

B0208-000/B0208-002

Tili on lukittu, koska sallittu todennusyritysten määrä on saavutettu.

• Pyydä käyttäjien ylläpitäjää avaamaan tili.

Windows-todennus

W0103-000

TWAIN-toiminto todennuksen aikana.

• Tarkista, ettei toinen käyttäjä ole kirjautuneena laitteelle ja yritä uudestaan.

W0104-000

Salasanan salaus epäonnistui.

• Salasanavirhe.

Tarkista että syötät salasanan oikein.

• Kohdassa "Ohjaimen salausavain: vahvuus" on valittu [DES] tai [AES].

Ota tulostin käyttöön määrittämällä ohjaimen salausavain.

• Ohjaimen salausavainvirhe.

Tarkista että salausavain on syötetty oikein ohjaimesssa.

W0206-002

Käyttäjä yritti todentautua "Järjestelmäasetukset"-näytöltä, joka on ainoastaan pääkäyttäjille sallittu to-
dentautumistapa.

• Vain pääkäyttäjällä on oikeudet kirjautua laitteelle tältä näytöltä.

Virhekoodit
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• Kirjaudu sisään tavallisena käyttäjänä sisäänkirjautumisnäytöltä.

W0206-003

Todennusvirhe, koska käyttäjänimessä on välilyönti, kaksoispiste (:) tai lainausmerkki (").

• Luo tili uudelleen, jos tilin nimessä on jokin kielletyistä merkeistä.

• Jos tilin nimi oli kirjoitettu väärin, kirjoita se oikein ja kirjaudu uudestaan sisään.

W0207-001

Todennusvirhe, koska osoitekirjaa käytetään toisessa sijainnissa.

• Odota muutama minuutti ja yritä sen jälkeen uudelleen.

W0208-000/W0208-002

Tili on lukittu, koska sallittu todentamisyritysten määrä saavutettiin.

• Pyydä käyttäjien ylläpitäjää avaamaan tili.

W0400-102

Kerberos-todennus epäonnistui, koska palvelin ei toimi asianmukaisesti.

• Tarkista palvelimen toiminta.

W0400-200

Kaikki resurssit ovat käytössä, koska todennusyrityksiä on paljon.

• Odota muutama minuutti ja yritä sen jälkeen uudelleen.

W0400-202: Esimerkki 1

Todennuspalvelimella ja laitteella olevat SSL-asetukset eivät täsmää.

• Varmista, että todennuspalvelimella ja laitteella olevat SSL-asetukset täsmäävät.

W0400-202: Esimerkki 2

Käyttäjä syötti sAMAccountNamen käyttäjätunnukseksi yrittäessään kirjautua sisään.

• Jos käyttäjä syöttää sAMAccountNamen käyttäjätunnuksekseen, ldap_bind epäonnistuu vanhem-
pi/aliverkko-ympäristössä. Käytä UserPrincipleNamea käyttäjätunnuksena sen sijaan.

W0406-003

Todennusvirhe, koska käyttäjänimessä on välilyönti, kaksoispiste (:) tai lainausmerkki (").

• Luo tili uudelleen, jos tilin nimessä on jokin kielletyistä merkeistä.

• Jos käyttäjänimi oli kirjoitettu väärin, kirjoita se oikein ja kirjaudu sisään uudestaan.

W0406-101

Todennus ei onnistu, koska todennusyrityksiä on liikaa.

• Odota muutama minuutti ja yritä sen jälkeen uudelleen.

8. Vianmääritys
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• Jos tilanne ei parane, tarkista ettei käynnissä ole laitteen luvaton käyttöyritys.

• Ilmoita pääkäyttäjälle näytön viestistä sähköpostitse ja tarkista, löytyykö järjestelmäraportista mah-
dollisia hyökkäyksiä.

W0406-107: Esimerkki 1

UPN (User principle name)(user@domainname.xxx.com) -muoto on käytössä käyttäjätunnuksessa.

• Käyttäjäryhmää ei tavoiteta, jos UserPrincipleName (user@domainname.xxx.com) -muoto on käy-
tössä.

• Käytä sisäänkirjautuessa muotoa "sAMAccountName(user)", sillä tämän tilin avulla voit löytää
käyttäjäryhmän.

W0406-107: Esimerkki 2

Nykyiset asetukset eivät salli ryhmien hakua.

• Varmista, että käyttäjäryhmän alue on asetettu tilaan "Yleisryhmä" ja tyyppi on "Turvallisuus" ryh-
män ominaisuuksissa.

• Varmista, että käyttäjätili on lisätty käyttäjäryhmään.

• Varmista, että käyttäjäryhmän nimi on rekisteröity laitteeseen ja että ryhmän nimi ohjauspalvelimes-
sa on täsmälleen sama. Ohjauspalvelimen nimessä erotellaan isot ja pienet kirjaimet.

• Varmista, että "Tod.tiedot kirjautuessa" on määritetty kohdassa "Todennus" laitteelle rekisteröidyssä
käyttäjätilissä.

• Jos ohjauspalvelimia on useita, varmista, että luottamuksellinen yhteys on määritetty niiden kaikkien
välille.

W0406-107: Esimerkki 3

Domain-nimeä ei voida selvittää.

• Varmista, että DNS/WINS on määritetty kohdassa Liitäntäasetukset.

W0406-107: Esimerkki 4

Laite ei saa yhteyttä todennuspalvelimeen.

• Tarkista todennuspalvelimen yhteyden toiminta.

• Käytä "Ping-komentoa" kohdassa "Liitäntäasetukset" yhteyden tarkistamiseksi.

W0406-107: Esimerkki 5

Sisäänkirjautumisnimi- tai salasanavirhe.

• Tarkista, onko käyttäjä rekisteröity palvelimelle.

• Käytä rekisteröityä käyttäjänimeä ja salasanaa.

W0406-107: Esimerkki 6

Virhe domain-nimessä.

Virhekoodit
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• Tarkista, onko Windows-todennuksen domain-nimi määritetty oikein.

W0406-107: Esimerkki 7

Domain-nimeä ei voi selvittää.

• Määritä domain-nimen IP-osoite ja vahvista, että todennus on onnistunut.

Jos todennus onnistui:

• Jos domain-nimen ylätaso on määritetty domain-nimessä (kuten domainname.xxx.com), var-
mista, että DNS on määritetty kohdassa Liitäntäasetukset.

• Jos NetBIOS-domain-nimi on määritetty domain-nimessä (kuten DOMAINNIMI), varmista,
että WINS on määritetty kohdassa Liitäntäasetukset.

Jos todennus epäonnistui:

• Tarkista, ettei Restrict LM/NTLM ole asetettuna kohdassa "Ohjauspalvelimen suojauskäytän-
tö" tai "Verkkopaikan suojauskäytäntö".

• Tarkista, että ohjauspalvelimen portit verkkopaikan palomuuriin ja laitteen palomuuriin ovat
auki.

• Windows 7/8/8.1: Jos Windowsin palomuuri on toiminnassa, luo Windowsin palomuurin lisäase-
tuksissa palomuurisääntö, joka sallii porttien 137 ja 139 käytön.

• Jos Windowsin palomuuri on käytössä Windows XP -käyttöjärjestelmässä, avaa "Verkkoyhteyk-
sien" ominaisuudet ja valitse sitten "Asetukset" "Lisäasetukset"-välilehdellä. Määritä portit 137 ja
139 poikkeuksiksi Poikkeukset-välilehdellä.

• Avaa TCP/IP-ominaisuudet verkkoyhteyksien ominaisuuksissa. Valitse lisäasetukset, WINS, valitse
"Ota käyttöön NetBIOS TCP/IP:n päällä" ja aseta numero 137 tilaan "Avoin".

W0406-107: Esimerkki 8

Kerberos-todennus epäonnistui.

• Kerberos-todennuksen asetuksia ei ole tehty oikein.

Varmista, että realm-nimi, KDC (Key Distribution Center, avainten jakelukeskus) -nimi ja vastaava
verkkotunnus on määritetty oikein.

• KDC-keskuksen ja laitteen ajoitukset eivät täsmää.

Todennus epäonistuu, jos KDC-keskuksen ja laitteen ajoitusero on yli 5 minuuttia. Varmista, että
ajoitus täsmää.

• Kerberos-todennus epäonnistuu, jos realm-nimi on määritetty pienillä kirjaimilla. Varmista, että
realm on määritetty isoilla kirjaimilla.

• Kerberos-todennus epäonnistuu, jos KDC:n automaattinen haku epäonnistuu.

Pyydä huoltoedustajaa varmistamaan, että KDC:n hakuasetustavaksi on määritetty "automaattinen
haku".

Jos automaattinen haku ei toimi kunnolla, vaihda manuaaliseen hakuun.

8. Vianmääritys
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W0409-000

Todennus aikakatkaistiin, koska palvelin ei vastannut.

• Tarkista verkkoasetukset tai todentavan palvelimen asetukset.

W0511-000/W0517-000

Todennuspalvelimen sisäänkirjautumisnimi on sama kuin laitteelle tallennettu käyttäjätunnus. (Nimet tun-
nistetaan yksilöllisen määreen perusteella, joka määritetään LDAP-todennusasetuksissa.)

• Poista vanha duplikaattinimi tai vaihda sisäänkirjautumisnimi.

• Jos todennuspalvelin on juuri vaihdettu, poista vanha nimi palvelimelta.

W0606-004

Todennus epäonnistui, koska käyttäjänimi sisältää sanoja, jota yleiset käyttäjät eivät voi käyttää.

• Älä käytä "other", "admin", "supervisor" tai "HIDE*" yleisissä käyttäjätileissä.

W0607-001

Todennusvirhe, koska osoitekirjaa käytetään toisessa sijainnissa.

• Odota muutama minuutti ja yritä sen jälkeen uudelleen.

W0612-005

Todennus epäonnistui, koska uusia käyttäjiä ei voi tallentaa. (Osoitekirjaan on jo tallennettu enimmäis-
määrä käyttäjiä.)

• Pyydä käyttäjien ylläpitäjää poistamaan käyttämättömät käyttäjätilit osoitekirjasta.

W0707-001

Todennusvirhe, koska osoitekirjaa käytetään toisessa sijainnissa.

• Odota muutama minuutti ja yritä sen jälkeen uudelleen.

W09XX-019

Palvelimen automaattinen käyttäjätallennus epäonnistui todennettaessa asiakkaan Osoitelistan keskitetty
hallinta -toimintoa käyttävää käyttöoikeutta.

• Tarkista asiakkaan ja palvelimen välinen verkkoyhteys.

• Palvelimen osoitekirjan muokkauksen aikana ei voida tallentaa käyttäjiä.

LDAP-todennus

L0103-000

TWAIN-toiminto todennuksen aikana.

• Tarkista, ettei toinen käyttäjä ole kirjautuneena laitteelle ja yritä uudestaan.

Virhekoodit
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L0104-000

Salasanan salaus epäonnistui.

• Salasanavirhe.

Tarkista että syötät salasanan oikein.

• Kohdassa "Ohjaimen salausavain: vahvuus" on valittu [DES] tai [AES].

Ota tulostin käyttöön määrittämällä ohjaimen salausavain.

• Ohjaimen salausavainvirhe.

Tarkista että salausavain on syötetty oikein ohjaimesssa.

L0206-002

Käyttäjä yritti todentautua pääkäyttäjien todennukseen varatulta "Järjestelmäasetukset"-näytöltä.

• Vain pääkäyttäjällä on oikeudet kirjautua laitteelle tältä näytöltä.

• Kirjaudu sisään tavallisena käyttäjänä sisäänkirjautumisnäytöltä.

L0206-003

Todennusvirhe, koska käyttäjänimessä on välilyönti, kaksoispiste (:) tai lainausmerkki (").

• Luo tili uudelleen, jos tilin nimessä on jokin kielletyistä merkeistä.

• Jos tilin nimi oli kirjoitettu väärin, kirjoita se oikein ja kirjaudu uudestaan sisään.

L0207-001

Todennusvirhe, koska osoitekirjaa käytetään toisessa sijainnissa.

• Odota muutama minuutti ja yritä sen jälkeen uudelleen.

L0208-000/L0208-002

Tili on lukittu, koska sallittu todentamisyritysten määrä saavutettiin.

• Pyydä käyttäjien ylläpitäjää avaamaan tili.

L0307-001

Todennusvirhe, koska osoitekirjaa käytetään toisessa sijainnissa.

• Odota muutama minuutti ja yritä sen jälkeen uudelleen.

L0400-210

LDAP-haku ei saanut käyttäjätietoja.

• Kirjautumisattribuutin hakuehtoja ei ole ehkä määritetty tai määritettyjä hakutietoja ei voi hakea.

• Varmista, että sisäänkirjausnimen attribuutti on määritetty oikein.

L0406-003

Todennusvirhe, koska käyttäjänimessä on välilyönti, kaksoispiste (:) tai lainausmerkki (").

• Luo tili uudelleen, jos tilin nimessä on jokin kielletyistä merkeistä.

8. Vianmääritys

240



• Jos tilin nimi oli kirjoitettu väärin, kirjoita se oikein ja kirjaudu uudestaan sisään.

L0406-200

Todennus ei onnistu, koska todennusyrityksiä on liikaa.

• Odota muutama minuutti ja yritä sen jälkeen uudelleen.

• Jos tilanne ei parane, tarkista ettei käynnissä ole laitteen luvaton käyttöyritys.

• Ilmoita pääkäyttäjälle näytön viestistä sähköpostitse ja tarkista, löytyykö järjestelmäraportista mah-
dollisia hyökkäyksiä.

L0406-201

Todennus on otettu pois käytöstä LDAP-palvelimen asetuksissa.

• Muuta LDAP-palvelimen asetuksia pääkäyttäjän työkaluista kohdasta "Järjestelmäasetukset".

L0406-202/L0406-203: Esimerkki 1

LDAP-todennusasetuksissa, LDAP -palvelimella tai verkon konfiguraatiossa on virhe.

• Tarkista yhteystestillä toimiiko yhteys nykyisillä LDAP-palvelimen määrityksillä.

Jos yhteys epäonnistuu, verkkoasetuksissa voi olla virhe.

Tarkista verkkotunnus tai DNS-asetukset kohdasta "Liitäntäasetukset".

• Varmista että LDAP-palvelin on määritetty oikein LDAP-todennusasetuksissa.

• Varmista että sisäänkirjautumisnimen määrite on syötetty oikein LDAP-todennusasetuksissa.

• Varmista, että LDAP-palvelin tukee SSL-asetuksia.

L0406-202/L0406-203: Esimerkki 2

Sisäänkirjautumisnimi- tai salasanavirhe.

• Varmista, että sisäänkirjautumisnimi ja salasana on kirjoitettu oikein.

• Varmista, että laitteelle on tallennettu ehdot täyttävä käyttäjänimi.

Todennus epäonnistuu seuraavissa tapauksissa:

Käyttäjätunnus sisältää välilyönnin, kaksoispisteen (:) tai lainausmerkin (").

Käyttäjätunnuksessa on yli 128 tavua.

L0406-202/L0406-203: Esimerkki 3

Yksinkertaisessa salaustavassa on virhe.

• Todennus epäonnistuu, jos salasana jätetään tyhjäksi yksinkertaisessa todennustavassa.

Jos haluat sallia tyhjän salasanan, ota yhteys huoltoon.

• Yksinkertaisessa todennustavassa käyttäjätunnuksen verkkotunnus saadaan käyttäjätililtä.

Todennus epäonnistuu, jos verkkotunnusta ei saada.

Varmista, että palvelimen nimessä, käyttäjätunnuksessa tai salasanassa ja hakuehdoissa ei ole vir-
heitä.

Virhekoodit
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L0406-204

Kerberos-todennus epäonnistui.

• Kerberos-todennuksen asetuksia ei ole tehty oikein.

Varmista, että realm-nimi, KDC-keskuksen nimi ja tukiverkkotunnus on määritetty oikein.

• KDC-keskuksen ja laitteen ajoitukset eivät täsmää.

Todennus epäonistuu, jos KDC-keskuksen ja laitteen ajoitusero on yli 5 minuuttia. Varmista, että
ajoitus täsmää.

• Kerberos-todennus epäonnistuu, jos realm-nimi on määritetty pienillä kirjaimilla. Varmista, että
realm on määritetty isoilla kirjaimilla.

L0409-000

Todennus aikakatkaistiin, koska palvelin ei vastannut.

• Ota yhteys palvelimen tai verkon pääkäyttäjään.

• Jos tilanne ei parane, ota yhteys huoltoon.

L0511-000

Todennuspalvelimen sisäänkirjautumisnimi on sama kuin laitteelle tallennettu käyttäjätunnus. (Nimet
määritetään yksilöllisen määreen perusteella, joka määritetään LDAP-todennusasetuksissa.)

• Poista vanha duplikaattinimi tai vaihda sisäänkirjautumisnimi.

• Jos todennuspalvelin on juuri vaihdettu, poista vanha nimi palvelimelta.

L0606-004

Todennus epäonnistui, koska käyttäjänimi sisältää sanoja, jota yleiset käyttäjät eivät voi käyttää.

• Älä käytä "other", "admin", "supervisor" tai "HIDE*" yleisissä käyttäjätileissä.

L0607-001

Todennusvirhe, koska osoitekirjaa käytetään toisessa sijainnissa.

• Odota muutama minuutti ja yritä sen jälkeen uudelleen.

L0612-005

Todennus epäonnistui, koska uusia käyttäjiä ei voi tallentaa. (Osoitekirjaan on jo tallennettu enimmäis-
määrä käyttäjiä.)

• Pyydä käyttäjien ylläpitäjää poistamaan käyttämättömät käyttäjätilit osoitekirjasta.

L0707-001

Todennusvirhe, koska osoitekirjaa käytetään toisessa sijainnissa.

• Odota muutama minuutti ja yritä sen jälkeen uudelleen.

8. Vianmääritys
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L09XX-019

Palvelimen automaattinen käyttäjätallennus epäonnistui todennettaessa asiakkaan Osoitelistan keskitetty
hallinta -toimintoa käyttävää käyttöoikeutta.

• Tarkista asiakkaan ja palvelimen välinen verkkoyhteys.

• Palvelimen osoitekirjan muokkauksen aikana ei voida tallentaa käyttäjiä.

Virhekoodit
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Laitetta ei voi käyttää
Seuraavissa tapauksissa anna käyttäjille ohjeet tilanteiden selvittämiseksi.

Ongelma Syy Ratkaisu

Seuraavat eivät onnistu:

• Tulostaminen tulostinohjai-
mella

• Yhteyden muodostaminen
TWAIN-ohjaimeen

Käyttäjän todennus evätään. Tarkista käyttäjänimi ja sisään-
kirjautumisnimi verkon pääkäyt-
täjältä, jos käytät Windows- tai
LDAP-todennusta.

Tarkista käyttäjien ylläpitäjältä,
jos käytössä on yleinen toden-
nus.

Seuraavat eivät onnistu:

• Tulostaminen tulostinohjai-
mella

• Yhteyden muodostaminen
TWAIN-ohjaimeen

Ohjaimessa määritetty salausa-
vain ei vastaa laitteen ohjaimen
salausavainta.

Määritä ohjaimen salausavain,
joka on rekisteröity laitteeseen.

Lisätietoja, katso s. 140 "Ohjai-
men salausavaimen määrittämi-
nen".

Yhteyden muodostaminen
TWAIN-ohjaimeen

SNMPv3-tili, -salasana ja -sa-
lausalgoritmi eivät vastaa lait-
teessa määritettyjä asetuksia.

Määritä laitteeseen tallennetut
SNMPv3-tili, -salasana ja sa-
lausalgoritimi verkkoyhteystyö-
kalujen avulla.

Todennus ei onnistu TWAIN-oh-
jaimella.

Toinen käyttäjä on kirjautunut
laitteelle.

Odota, kunnes käyttäjä kirjau-
tuu ulos.

Todennus ei onnistu TWAIN-oh-
jaimella.

Todennus kestää jonkin aikaa
käyttöolosuhteiden vuoksi.

Varmista, että LDAP-palvelimen
asetukset ovat oikein.

Varmista, että verkkoasetukset
ovat oikein.

Todennus ei onnistu TWAIN-oh-
jaimella.

Todennus ei ole mahdollista,
kun laite muokkaa osoitekirjan
tietoja.

Odota, kunnes osoitekirjan
muokkaus on valmis.

8. Vianmääritys
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Ongelma Syy Ratkaisu

Vaikka syötät oikean sisäänkir-
jautumisnimen ja salasanan
käyttäessäsi Osoitekirjaa Ridoc
IO Device Managerissa, ilmes-
tyy näkyviin viesti väärän sala-
sanan syöttämisestä.

"Ohjaimen salausavain: vah-
vuus" on asetettu väärin. Vaihto-
ehtoisesti SSL/TLS on otettu
käyttöön, vaikka vaadittavaa
varmennetta ei ole asennettu tie-
tokoneelle.

Määritä "Ohjaimen salausa-
vain: vahvuus" -asetukseksi [Yks.
salaus]. Vaihtoehtoisesti, ota
käyttöön SSL/TLS, asenna pal-
velinvarmenne laitteeseen ja
asenna sitten varmenne tietoko-
neeseen.

Lisätietoja, katso s. 217 "Laa-
jennettujen turvatoimintojen
määrittäminen" ja s. 103 "SSL/
TLS-asetukset".

Uloskirjautuminen ei onnistu ko-
piointi- tai skanneritoimintoa
käytetttäessä.

Alkuperäistä ei ole skannattu
kokonaan.

Kun alkuperäinen on skannattu
kokonaan, paina [ ]-näppäin-
tä, poista alkuperäinen ja kir-
jaudu sen jälkeen ulos.

"Tall.kohde" ei näy skannerinäy-
tössä kohteiden määrittämistä
varten.

"Rajoita kohteiden lisäämistä" -
asetus on [Päällä] "Laajennettu
turva" -valikossa, joten ainoas-
taan käyttäjien ylläpitäjä voi tal-
lentaa kohteita osoitekirjaan
skannerinäytöltä.

Käyttäjien ylläpitäjän on tallen-
nettava kohteet.

Laitetta ei voi käyttää
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Ongelma Syy Ratkaisu

Sähköpostin lähettäminen skan-
nerista ei onnistu.

Myös:

• Osoitteen valinta ei onnis-
tu.

• Allekirjoituksen määrittämi-
nen ei onnistu.

• Tietojen tallentaminen kor-
tille ei onnistu.

Mahdollisia syitä:

• Käyttäjävarmenteen (koh-
teen varmenne) voimas-
saoloaika on kulunut um-
peen.

• Laitevarmenteen (S/
MIME) voimassaoloaika
on kulunut umpeen.

• Laitevarmennetta (S/
MIME) ei ole olemassa tai
se on virheellinen.

• Laitevarmenteen (PDF digi-
taalisella allekirjoituksella
tai PDF/A digitaalisella al-
lekirjoituksella) voimassao-
loaika on kulunut umpeen.

• Laitevarmennetta (PDF di-
gitaalisella allekirjoituksel-
la tai PDF/A digitaalisella
allekirjoituksella) ei ole
olemassa tai se on virheel-
linen.

• Pääkäyttäjän sähköpostio-
soite on virheellinen.

• Asenna käyttäjävarmenne
(kohdevarmenne).

Voit asentaa käyttäjävar-
menteen (kohdevarmen-
teen) Web Image
Monitorin osoitekirjasta.
Itse käyttäjävarmenne
(kohdevarmenne) pitää
valmistella etukäteen.

• Asenna laitevarmenne S/
MIMElle.

• Asenna laitevarmenne
PDF:lle digitaalisella alle-
kirjoituksella tai tai PDF/
A:lle digitaalisella allekir-
joituksella.

Lisätietoja, katso s. 98 "Yh-
teysväylien suojaus laite-
varmenteella".

• Määritä pääkäyttäjän säh-
köpostiosoite.

Lisätietoja, katso Connec-
ting the Machine/System
Settings.

Käyttäjän todennus ei ole käy-
tössä, mutta tallennetut tiedostot
eivät näy.

Käyttäjän todennus saattaa olla
pois käytöstä ilman että käyttä-
jien tallennettujen tiedostojen
käyttöoikeudeksi olisi valittu
"Kaikki käyttäjät".

Ota käyttäjän todennus uudel-
leen käyttöön ja valitse käyttöoi-
keudeksi [Kaikki käyttäjät] niille
tiedostoille, jotka haluat näyt-
tää.

Lisätietoja, katso s. 149 "Tallen-
nettujen tiedostojen hallinta" ja
Web Image Monitorin ohje.

8. Vianmääritys
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Ongelma Syy Ratkaisu

Käyttäjän todennus on käytös-
sä, mutta laitetta käyttäen mää-
ritetyt kohteet eivät näy.

Käyttäjän todennus saattaa olla
pois käytöstä ilman että kohdan
Suojaa kohde asetukseksi on
valittu Kaikki käyttäjät.

Ota käyttäjän todennus käyt-
töön ja valitse käyttöoikeudeksi
[Kaikki käyttäjät] niille kohteille,
jotka haluat näyttää.

Lisätietoja, katso s. 67 "Osoit-
ekirjan suojaaminen".

Tulostaminen ei ole mahdollista,
kun käyttäjän todennus on otettu
käyttöön.

Käyttäjän todennusta ei ehkä
ole määritetty tulostinohjaimeen.

Määritä käyttäjän todennus tu-
lostinohjaimeen. Lisätietoja,
katso tulostinohjaimen ohje.

Jos yrität keskeyttää työn ko-
pioinnin tai skannauksen aika-
na, todennusnäyttö avautuu.

Voit kirjautua ulos tältä laitteelta
vaikka kopiointi tai skannaus
olisi käynnissä. Jos yrität kes-
keyttää kopioinnin tai skannauk-
sen sen jälkeen, kun olet kirjau-
tunut ulos, todennusnäyttö avau-
tuu.

Ainoastaan kopiointi- tai skan-
naustyön suorittanut käyttäjä voi
keskeyttää työn.

Odota, kunnes työ on valmis tai
ota yhteys työn suorittaneeseen
käyttäjään.

Laitteen pääkäyttäjä voi poistaa
töitä.

Kun "Salaa käyttäjän asetukset
ja osoitekirja" -toiminto on suori-
tettu, "Poistu"-viesti ei tule näky-
viin pitkänkään odotusajan jäl-
keen.

Todennuksessa saattaa mennä
aikaa, jos osoitekirjaan on tal-
lennettu paljon kohteita. Toinen
vaihtoehto on, että tiedosto tai
kiintolevy on viallinen.

Jos näyttö ei ole päivittynyt,
vaikka kohdan s. 71 "Laitteella
olevien tietojen salaaminen" oh-
jeiden mukaan määritetty Vain
tiedostot -aika on kulunut, ota
yhteys huoltoedustajaasi.

Laitetta ei voi käyttää
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9. Asetusten käyttöoikeudet
Tässä luvussa luetellaan pääkäyttäjän ja käyttäjän käyttöoikeudet laitteen asetuksiin, kun pääkäyttäjän
todennus tai käyttäjän todennus on käytössä.

Lukuohjeet
Otsikot

• Käyttäjä

Käyttäjien ylläpitäjällä on oikeudet tähän toimintoon.

• Laite

Laitteen pääkäyttäjällä on oikeudet tähän toimintoon.

• N/W

Verkon pääkäyttäjällä on oikeudet tähän toimintoon.

• Tiedosto

Tiedostojen pääkäyttäjällä on oikeudet tähän toimintoon.

• Poista asetus

Sisäänkirjautuneella käyttäjällä on oikeudet tähän toimintoon.

Kun [Pääkäyttäjän todennuksen hallinta] -valikossa ei ole määritetty mitään kohdassa Käytet-
tävät asetukset.

• Aseta

Sisäänkirjautuneella käyttäjällä on oikeudet tähän toimintoon.

Tila, kun [Pääkäyttäjän todennuksen hallinta] -valikossa on määritetty Käytettävät asetukset.

• Taso 1

Kun [Valikon suojaus] -asetus on [Taso 1].

• Taso 2

Kun [Valikon suojaus] -asetus on [Taso 2].

Symbolit

R/W: Käyttö, muuttaminen ja lukeminen on sallittua.

R: Lukeminen on sallittua.

-: Käyttö, muuttaminen ja lukeminen ei ole sallittua.
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Järjestelmäasetukset
Kun pääkäyttäjän todennus on käytössä, käyttäjätoimintojen rajoitukset vaihtelevat kohdan "Käytettävät
asetukset" asetusten mukaan.

[Yleiset asetukset]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Tallenna/Muuta/Poista käyttäjäteksti] R R/W R R R/W R

[Paneelin äänet] R R/W R R R/W R

[Lämpenemisilmoitus] R R/W R R R/W R

[Kopiolaskuri] R R/W R R R/W R

[Toimintojen järjestys] R R/W R R R/W R

[Näytön värit] R R/W R R R/W R

[Toimintonäppäimen tallentaminen] R R/W R R R/W R

[Tulostusjärjestys] R R/W R R R/W R

[Toimintojen nollausaika] R R/W R R R/W R

[Tulostus: Tulostin] R R/W R R R/W R

[Näppäintoisto] R R/W R R R/W R

[Järjestelmän/Työlistan näyttöaika] R R/W R R R/W R

[Välilehtitulostus] R R/W R R R/W R

[Syöttötapa] R R/W R R R/W R

[Alkuperäisen viive 2] R R/W R R R/W R

[Alkuperäisen viive 1] R R/W R R R/W R

[Hienosäätö: kopiokone] R R/W R R R/W R

[Hienosäätö: tulostin] R R/W R R R/W R

[Esikatseluasetukset] R R/W R R R/W R

9. Asetusten käyttöoikeudet
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Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Arkkipaperivalinta]*1 R R/W R R R/W R

[Ensisijainen kuvatila] R R/W R R R/W R

[Ulkoinen näppäimistö] R R/W R R R/W R

[Yhteensopiva tunnus] R R/W R R R/W R

[Määritä/muuta USB-laitelista] R R/W R R R/W R

*1 Tämä asetus on  -malleissa (lähinnä Pohjois-Amerikassa).

[Kasetin paperiasetus]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Oletuskasetti: Kopiokone] R R/W R R R/W R

[Oletuskasetti: Tulostin] R R/W R R R/W R

[Paperikoko: kasetti 1–4] R R/W R R R/W R

[Tulostimen ohisyötön paperikoko] R R/W R R R/W R

[Paperityyppi: ohisyöttö] R R/W R R R/W R

[Paperityyppi: Kasetti 1–4] R R/W R R R/W R

[Paksuus: paperikasetti] R R/W R R R/W R

[Paksuus: syöttötaso] R R/W R R R/W R

[Paperikapasiteetti] R R/W R R R/W R

[Ajastinasetukset]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Lepotilan ajastin] R R/W R R R/W R

Järjestelmäasetukset
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Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Virransäästötilan ajastin] R R/W R R R/W R

[Järjestelmän nollausaika] R R/W R R R/W R

[Kopiokone/Asiakirjapalvelin nollausaika] R R/W R R R/W R

[Tulostimen nollausaika] R R/W R R R/W R

[Skannerin nollausaika] R R/W R R R/W R

[Aseta päiväys] R R/W R R R/W R

[Aseta aika] R R/W R R R/W R

[Uloskirjausajastin] R R/W R R R/W R

[Lämpöyksikkö pois (virransäästö)] R R/W R R R/W R

[Viikkoajastin] R R/W R R R/W R

[Liitäntäasetukset]

[Verkko]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Laitteen IPv4-osoite]*1 R R R/W R R/W R

[IPv4-yhdyskäytävän osoite] R R R/W R R/W R

[Laitteen IPv6-osoite] R R R R R R

[IPv6-yhdyskäytävän osoite] R R R R R R

[IPv6-ylläpitämätön autokonfigurointi] R R R/W R R/W R

[DHCPv6-määritykset] R R R/W R R/W R

[DNS-konfigurointi]*2 R R R/W R R/W R

[DDNS-konfigurointi] R R R/W R R/W R

[IPsec] R R R/W R R/W R

9. Asetusten käyttöoikeudet
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Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Domain-nimi]*1 R R R/W R R/W R

[WINS-kokoonpano] R R R/W R R/W R

[Käytettävissä oleva protokolla] R R R/W R R/W R

[NCP-protokolla] R R R/W R R/W R

[NW-kehystyyppi] R R R/W R R/W R

[SMB-tietokoneen nimi] R R R/W R R/W R

[SMB-työryhmä] R R R/W R R/W R

[Ethernet Speed] R R R/W R R/W R

[LAN-tyyppi] R R R/W R R/W R

[Ping-komento] – – R/W – R/W R

[Ota käyttöön SNMPv3-yhteys] R R R/W R R/W R

[Ota käyttöön SSL/TLS-yhteys] R R R/W R R/W R

[Isäntänimi] R R R/W R R/W R

[Laitteen nimi] R R R/W R R/W R

[Ethernetin IEEE 802.1X -todennus] R R R/W R R/W R

[Palauta IEEE 802.1X -todennuksen oletusa-
setukset]

– – R/W – R/W –

*1 Kun automaattinen haku on asetettu, tietoja voidaan vain lukea.

*2 Kaikki pääkäyttäjät ja käyttäjät voivat suorittaa yhteystestejä.

[Langaton (LAN)]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Yhteystapa] R R R/W R R/W R

[SSID-asetus] R R R/W R R/W R

Järjestelmäasetukset
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Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Ad-hoc Channel] R R R/W R R/W R

[Suojaustapa] R R R/W R R/W R

[Helppo WLAN-asennus] – – R/W – R/W –

[Langaton LAN -signaali] R R R R R R

[Palauta tehdasoletukset] – – R/W – R/W –

[Tulosta lista]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Tulosta lista] – – R/W – R/W –

[Tiedoston siirto]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Lähetysvaihtoehto]*3 R R/W R R R/W R

[Sieppauspalvelimen IPv4-osoite] R R/W R R R/W R

[SMTP-palvelin] R R R/W R R/W R

[SMTP-todentaminen]*4 R R/W R R R/W R

[POP before SMTP] R R/W R R R/W R

[Vastaanottoprotokolla] R R/W R R R/W R

[POP3/IMAP4-asetukset] R R/W R R R/W R

[Pääkäyttäjän sähköpostiosoite] R R/W R R R/W R

[Sähköpostin tietoliikenneportti] R R R/W R R/W R

[Sähköpostin vastaanottoväli] R R R/W R R/W R
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Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Vast.otetun s-postin enimm.koko] R R R/W R R/W R

[S-postin tallennus palvelimelle] R R R/W R R/W R

[Oletuskäyttäjänimi ja -salasana (lähetys)]*4 R R/W R R R/W R

[Tallenna/muuta/poista sähköposti] R R/W R R R/W R/W

[Automaattinen lähettäjän nimi] R R R/W R R/W R

[Skannerin uud.lähetysväli] R R R/W R R/W R

[Uud.lähetettyjä skannaustdstoja] R R R/W R R/W R

*3 Laite ei tue tätä toimintoa.

*4 Salasanoja ei voida lukea.

[Pääkäytt. työkalut]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Osoitelistan hallinta]
R/W

R/
W*5

R/
W*5

R/
W*5

R/
W*6 R*6

[Osoitelista: Tallenna/Muuta/Poista ryhmä]
R/W

R/
W*5

R/
W*5

R/
W*5

R/
W*6 R*6

[Osoitelista: Muuta järjestystä] R/W – – – R/W –

[Tulosta osoitelista: Kohdelista] R/W – – – R/W R/W

[Osoitelista: Muuta nimiö] R/W – – – R/W –

[Osoitelista: Muuta nimiö] R/W – – – R/W R

[Varmuuskopio/palautus:käyttäjän asetukset
ja osoitekirja]

R/W – – – R/W –

[Osoitekirjan aiempien tietojen käyttö] R/W R R R R/W R

[Poista käyttäjä osoitelistasta] R/W – – – R/W –
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Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Poista kaikki osoitelistan tiedot] R/W – – – R/W –

[Näytä/Tulosta laskuri] R R/W R R R/W R/W

[Näytä/Tyhjennä/Tulosta laskuri käyttäjän
mukaan]

R/
W*7

R/
W*8 R R R/W –

[Tulostusmäärärajan lisäasetukset] R R/W R R R R

[Ulkoisten muistipaikkojen käyttö] R R/W R R R R

[Käyttäjän todennuksen hallinta] R R/W R R R/W R

[Laajennettu todennuksen hallinta] R R/W R R R/W R

[Pääkäyttäjän todennuksen hallinta] R/W
*9*10

R/
W*10

R/
W*10

R/
W*10 R/W –

[Tallenna/muuta pääkäyttäjä] R/
W*11

R/
W*11

R/
W*11

R/
W*11 – –

[Avainlaskurien valvonta] R R/W R R R/W R

[Laskutuslaitteen valvonta] R R/W R R R/W R

[Laajennettu laskutusyksikön hallinta] R R/W R R R/W R

[Laajennettu turva]

• [Ohjaimen salausavain] – – R/W – R/W –

• [Ohjaimen salausavain: vahvuus] R R R/W R R/W R

• [Rajoita käyttäjätietojen näyttämistä] R R/W R R R/W R

• [Salaa käyttäjän asetukset ja osoitekirja] R/W R R R R R

• [Tehosta tiedostojen suojausta] R R R R/W R R

• [Rajoita kohteiden käyttöä] R/W R R R R R

• [Rajoita kohteiden lisäämistä] R/W R R R R R

• [SNMPv1- ja v2-asetukset] R R R/W R R/W R

• [Nykyisen työn todentaminen] R R/W R R R/W R

9. Asetusten käyttöoikeudet

256



Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

• [Salasanakäytäntö] R/W – – – – –

• [@Remote-palvelu] R R/W R R R/W R

• [Päivitä laiteohjelmisto] R R/W R R – –

• [Muuta laiteohjelmiston rakennetta] R R/W R R – –

• [Salasanavirhe] – R/W – – – –

• [Suojausasetukset: käyttöoikeusvirhe ] – R/W – – – –

• [Käyttöoikeusvirhe] – R/W – – – –

[Tdston autom. poisto palvelimelta] R R R R/W R/W R

[Poista kaikki tiedostot asiak.palvelimelta] – – – R/W R/W –

[Sieppausasetus] – R/W – – R/W R

[Sieppaus: Poista lähettämättömät tiedostot] – R/W – – R/W –

[Sieppaus: Omistajat] R R/W R R R/W R

[Sieppausasetus: yleinen] – R/W – – R/W R

[Sieppaus: Omistajien oletukset] – R/W – – R/W R

[Tallenna/muuta/poista LDAP-palvelin]*4 – R/W – – R/W R

[LDAP-palvelin] R R/W R R R/W R

[Virransäästötilan taso] R R/W R R R/W R

[Huoltosoittotesti] – R/W – – R/W –

[Ilmoita laitteen tila] – R/W – – R/W –

[Huoltotilan lukitus] R R/W R R R/W R

[Firmware-versio] R R R R R R

[Verkon turvataso] R R R/W R R R

[Muistin automaattityhjennys] R R/W R R R R
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Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Tyhjennä kaikki muistit] – R/W – – – –

[Poista kaikki] – R/W – – R/W –

[Lokitiedostoasetus]*12 R R/W R R R/W R

[Kiinteä USB-portti] R R/W R R R/W R

[Tallenna/muuta/poista realm] – R/W – – R/W R

[Laitteen salausasetukset] – R/W – – – –

[Tallenna/poista laitevarmenne] – – R/W – – –

[Laiteasetukset: tuontiasetukset (palvelin)]*13 – – – – – –

[Laiteasetukset: aloita tuonti (palvelin)]*13 – – – – – –

[Laiteasetukset: vienti (muistilaite)]*13 – – – – – –

[Laiteasetukset: tuonti (muistilaite)]*13 – – – – – –

[PDF-tyyppi: oletuksena PDF/A] R R/W R R R/W R

[Seis-näppäimen toiminta] R R/W R R R/W R

[Energiansäästönäppäimen toimintatila] R R/W R R R/W R

[Pakollinen turvaleima: kopiokone] R R/W R R R/W R

[Pakollinen turvaleima: asiak.palvelin] R R/W R R R/W R

[Pakollinen turvaleima: tulostin] R R/W R R R/W R

[Käyttäjän pääsivu] R R/W R R R/W R

[Valitse vaihtoehtoiset kielet] – R/W – – R/W –

[Kerää raportit] R R/W R R R/W R

[Osoitelistan keskitetty hallinta]

• [Osoitelistan keskitetty hallinta] R R/W R R R R

• [Asiakkaan synkronointi]*14 R/W R/W R R R R
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Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

• [Synkronoi palvelimen kanssa]*15 R/W R/W R R R R

*4 Salasanoja ei voida lukea.

*5 Vain käyttäjähaut ja otsikkomuutokset ovat mahdollisia.

*6 Kohteet, jotka voidaan suorittaa, muuttaa ja lukea, vaihtelevat käyttöoikeuksien mukaan.

*7 Voidaan vain tyhjentää.

*8 Voidaan vain tulostaa.

*9 Ei voida muuttaa, kun käytetään henkilökohtaista todennustoimintoa.

*10 Vain pääkäyttäjän käyttöoikeusasetuksia voidaan muuttaa.

*11 Pääkäyttäjät voivat muuttaa vain omia tilejään.

*12 Voidaan muuttaa vain tilaan [Pois].

*13 R/W:n voi suorittaa pääkäyttäjä, jolla on kaikki, mukaan lukien käyttäjien pääkäyttäjän, laitteen pää-
käyttäjän, verkon pääkäyttäjän ja tiedostojen pääkäyttäjän käyttöoikeudet.

*14 Tämä tulee näkyviin, jos käytät laitetta palvelimena.

*15 Tämä tulee näkyviin, jos käytät laitetta asiakastietokoneena.
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Muokkaa pääsivua
Kun pääkäyttäjän todennus on käytössä, käyttäjätoimintojen rajoitukset vaihtelevat kohdan Käytettävät
asetukset mukaan.

[Muokkaa pääsivua]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Siirrä kuvaketta] R R/W R R R/W R

[Poista kuvake] R R/W R R R/W R

[Lisää kuvake] – R/W – – R/W –

[Palauta oletuskuvakkeet] – R/W – – R/W –

[Lisää kuva pääsivulle] – R/W – – R/W –
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Kopiokoneen/Asiakirjapalvelimen asetukset
Kun pääkäyttäjän todennus on määritetty, käyttäjätoimintojen rajoitukset vaihtelevat Valikon suojaus -
asetusten mukaan.

[Yleiset asetukset]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Taso

1
Taso

2

[Autom. tummuuden oletusarvo] R R/W R R R R

[Valokuva-alkuperäisen tyyppi] R R/W R R R R

[Kopiomäärä enintään] R R/W R R R R

[Automaattinen paperikasetinvaihto] R R/W R R R R

[Työn valmistumisen merkkiääni] R R/W R R R R

[Paperiasetukset ohisyötölle] R R/W R R R R

[Mittasuhde]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Taso

1
Taso

2

[Pien/Suur-suhde] R R/W R R R R

[Mittasuhde] R R/W R R R R

[Ensisijainen Pien./Suur.-suhde] R R/W R R R R

[Mittasuhdenäyttö]*1 R R/W R R R R

[Pienennä/Suurenna:] R R/W R R R R

*1 Tämä asetus on  -malleissa (lähinnä Pohjois-Amerikassa).

[Muokkaa]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Taso

1
Taso

2

[Säädä kohta] R R/W R R R R

[Poista reuna - leveys] R R/W R R R R
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Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Taso

1
Taso

2

[Poista varjostus Yhdistä-tilassa] R R/W R R R/W R

[Toistokuvan erotinviiva] R R/W R R R/W R

[Tuplakopion erotinviiva] R R/W R R R/W R

[Erotinviiva Yhdistä-tilassa] R R/W R R R/W R

[Kopiojärjestys Yhdistä-tilassa] R R/W R R R/W R

[Tallenna/poista asetus] R R/W R R R/W R

[Marginaalin säätö] R R/W R R R R

[Osakopion koko] R R/W R R R R

[Leima]

[Taustanumerointi]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Taso

1
Taso

2

[Koko] R R/W R R R/W R

[Tummuus] R R/W R R R/W R

[Esiasetettu leima]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Taso

1
Taso

2

[Leiman kieli] R R/W R R R/W R

[Ensisijainen leima] R R/W R R R R

[Leiman esitystapa]: KOPIO R R/W R R
R/

W*1 R

[Leiman esitystapa]: KIIREELLINEN R R/W R R
R/

W*1 R

[Leiman esitystapa]: ENSISIJAINEN R R/W R R
R/

W*1 R
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Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Taso

1
Taso

2

[Leiman esitystapa]: Tiedoksi R R/W R R
R/

W*1 R

[Leiman esitystapa]: ALUSTAVA R R/W R R
R/

W*1 R

[Leiman esitystapa]: Vain sisäiseen käyttöön R R/W R R
R/

W*1 R

[Leiman esitystapa]: LUOTTAMUKSELLINEN R R/W R R
R/

W*1 R

[Leiman esitystapa]: VEDOS R R/W R R
R/

W*1 R

*1 Vain tulostuskohdan säätöjä voidaan määrittää. Itse tulostuskohtaa ei voida määrittää.

[Käyttäjäleima]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Taso

1
Taso

2

[Tallenna/Poista leima] R R/W R R R/W R

[Leiman esitystapa]: 1-40 R R/W R R R/W R

[Päiväysleima]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Taso

1
Taso

2

[Esitystapa] R R/W R R R R

[Fontti] R R/W R R R/W R

[Koko] R R/W R R R/W R

[Päälletulostus] R R/W R R R/W R

[Leiman asetukset] R R/W R R
R/

W*2 R

*2 Vain tulostuskohdan säätöjä voidaan määrittää. Itse tulostuskohtaa ei voida määrittää.
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[Sivunumerointi]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Taso

1
Taso

2

[Leiman esitystapa] R R/W R R R R

[Fontti] R R/W R R R/W R

[Koko] R R/W R R R/W R

[Sivunumerot Yhdistä-toiminnossa] R R/W R R R/W R

[Leiman paikka: P1, P2...] R R/W R R
R/

W*3 R

[Leiman paikka: 1/5, 2/5...] R R/W R R
R/

W*3 R

[Leiman paikka: -1-, -2-...] R R/W R R
R/

W*3 R

[Leiman paikka: P.1, P.2...] R R/W R R
R/

W*3 R

[Leiman paikka: 1,2...] R R/W R R
R/

W*3 R

[Leiman paikka: 1-1, 1-2...] R R/W R R
R/

W*3 R

[Päälletulostus] R R/W R R R/W R

[Sivunumeroinnin alkukirjain] R R/W R R R R

*3 Vain tulostuskohdan säätöjä voidaan määrittää. Itse tulostuskohtaa ei voida määrittää.

[Leiman teksti]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Taso

1
Taso

2

[Fontti] R R/W R R R/W R

[Koko] R R/W R R R/W R

[Päälletulostus] R R/W R R R/W R

[Leiman asetukset] R R/W R R R/W R
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Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Taso

1
Taso

2

[Vaihda työn sarjanumero 1. työlle] R R/W R R R R

[Syöttö/tulostus]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Taso

1
Taso

2

[Käänt. lajitt.: jatkaa autom] R R/W R R R R

[Pääkäytt. työkalut]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Taso

1
Taso

2

[Valikon suojaus] R R/W R R R R
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Tulostintoiminnot
Seuraavassa on luettelo tulostintoiminnoista, jotka näkyvät kun [Tulostin] -painiketta painetaan Pääsivu -
näytössä.

Kun pääkäyttäjän todennus on määritetty, käyttäjätoimintojen rajoitukset vaihtelevat Valikon suojaus -
asetusten mukaan.

Tulostintoiminnot

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Taso

1
Taso

2

[Työlista] R R R R R R

[Tul.työt] R R R R/W R/W R/W

[Tulostus muistilaitteelta] – – – – R/W R/W

[Työn nollaus] R/W R/W R/W R/W R/W R/W

[Työn käsittely] R/W R/W R/W R/W R/W R/W

[Sivun syöttö] R/W R/W R/W R/W R/W R/W

[Taustatulostustyöt] R R/W R R R R

[Virheraportti] – R – – R R
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Tulostin
Kun pääkäyttäjän todennus on määritetty, käyttäjätoimintojen rajoitukset vaihtelevat Valikon suojaus -
asetusten mukaan.

[Lista/testitulostus]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Taso

1
Taso

2

[Monta listaa] – R/W – – R/W R/W

[Konfigurointisivu] – R/W – – R/W R/W

[Virheraportti] – R/W – – R/W R/W

[PS-konfigurointi/fonttisivu] – R/W – – R/W R/W

[PDF-konfigurointi/fonttisivu] – R/W – – R/W R/W

[Tulostusas.lista (RTIFF)] – R/W – – R/W R/W

[Tulostusas.lista (RPGL)] – R/W – – R/W R/W

[Heksalista] – R/W – – R/W R/W

[Tiedon hallinta]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Taso

1
Taso

2

[Valikon suojaus] R R/W R R R R

[Lista/testitulostus] R R/W R R R R

[Poista väliaik. tulostustyöt] – – – R/W – –

[Poista kaikki tallennetut työt] – – – R/W – –

[Väliaik. töiden autom. poisto] R R R R/W R R

[Tallenn. töiden autom. poisto] R R R R/W R R
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[Järjestelmä]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Taso

1
Taso

2

[Tulostuksen virheraportti] R R/W R R R R

[Jatkaa automaattisesti] R R/W R R R R

[Tallenna ja ohita virhetyöt] R R/W R R R R

[Muistin ylivuoto] R R/W R R R R

[Käänt. lajitt.: jatkaa autom] R R/W R R R R

[Käännä 180 astetta] R R/W R R R R

[Tulosta pakkaustiedot] R R/W R/W R R R

[Muistin käyttö] R R/W R R R R

[Kopiot] R R/W R R R R

[Tyhjän sivun tulostus] R R/W R R R R

[Värinsäästö] R R/W R R R R

[Seuraavan työn odotusaika] R R/W R R R R

[Tulostinkieli] R R/W R R R R

[Korvaava paperikoko] R R/W R R R R

[Kasettiasetusjärjestys] R R/W R R R R

[Tulostus reunasta reunaan] R R/W R R R R

[Tulostimen oletuskieli] R R/W R R R R

[Kasetin vaihto] R R/W R R R R

[Laajennettu autom. kasetin vaihto] R R/W R R R R

[Töitä tulostamatta/laite samm.] R R/W R R R R

[Vaihda aloitusnäyttö] R R/W R R R R
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[Järjestelmä (EM)]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Taso

1
Taso

2

[Tyhjän sivun tulostus] R R/W R R R R

[Syötön aikakatkaisu] R R/W R R R R

[Mukautettu: kasetti 1-4] R R/W R R R R

[Liitäntä]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Taso

1
Taso

2

[I/O-puskuri] R R/W R R R R

[I/O-aikakatkaisu] R R/W R R R R

[PS-valikko]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Taso

1
Taso

2

Kaikki asetukset R R/W R R R R

[PDF-valikko]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Taso

1
Taso

2

Kaikki asetukset R R/W R R R R

[RTIFF-valikko ]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Taso

1
Taso

2

Kaikki asetukset R R/W R R R R
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[RPGL-valikko]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Taso

1
Taso

2

Kaikki asetukset R R/W R R R R
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Skannerin asetukset
Kun pääkäyttäjän todennus on määritetty, käyttäjätoimintojen rajoitukset vaihtelevat Valikon suojaus -
asetusten mukaan.

[Yleiset asetukset]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Taso

1
Taso

2

[Muuta nimiö] R R/W R R R R

[Etsi kohde] R R/W R R R R

[Ulkoinen todennus: kansiopolun ylikirjoitus] R R/W R R R R

[TWAIN-valmiusaika] R R/W R R R R

[Kohdelistan näyttöjärjestys 1]*1 R R/W R R R R

[Kohdelistan näyttöjärjestys 2] R R/W R R R R

[Tulosta ja poista skannausraportti] R R/W R R R R

[Tulosta skannausraportti] R R/W R R R R

[Poista skannausraportti] R R/W R R R R

[Poista aiemmat kohteet] R R/W R R R R

[Kohteiden tallennusasetukset] R R/W R R R R

*1 Laite ei tue tätä toimintoa.

[Skannausasetukset]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Taso

1
Taso

2

[Seuraavan alkuperäisen odotusasetus] R R/W R R R R

[Autom. taustan tummuus (nelivärinen)] R R/W R R R R

[Alkuperäisen poisto (TWAIN)] R R/W R R R R

[Mittasuhde] R R/W R R R R

[Mittasuhdenäyttö]*1 R R/W R R R R
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Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Taso

1
Taso

2

[Tallenna/Muuta/Poista skannauskoko] R R/W R R R R

*1 Tämä asetus on  -malleissa (lähinnä Pohjois-Amerikassa).

[Lähetysasetukset]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Taso

1
Taso

2

[Pakkaus (Mustavalkoinen)] R R/W R R R/W R

[Pakkaustapa (mustavalkoinen)] R R/W R R R/W R

[Pakkaus (Harmaasävy/neliväri)] R R/W R R R/W R

[Pakattu PDF (JPEG 2000)] R R/W R R R/W R

[OCR PDF: tyhjän sivun tunnistus] R R/W R R R/W R

[Sähköpostin enimmäiskoko] R R R/W R R R

[Sähköpostin jakaminen ja lähetys] R R R/W R R R

[Sähköpostin lisätiedot] R R/W R R R/W R

[Yksisivuisten merkkimäärä] R R/W R R R/W R

[Tallennetun tiedoston lähetystapa] R R/W R R R/W R

[Sähköpostin oletusaihe] R R/W R R R R

[Alkuasetukset]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Taso

1
Taso

2

[Valikon suojaus] R R/W R R R R
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Selaimen ominaisuudet
Kun pääkäyttäjän todennus on käytössä, käyttäjätoimintojen rajoitukset vaihtelevat kohdan "Käytettävät
asetukset" mukaan.

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Poista
asetus

Aseta

[Selaimen oletusasetukset] R R/W R R R/W R

[Käyttäjän asetukset] R R/W R R R/W R

[Näytä raportit] R R R R R R

Selaimen ominaisuudet
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Lisäasetukset
[Lisäasetukset]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Käynnistysasetus] R R/W R R R R

[Asenna] R R/W R R R R

[Poista] R R/W R R R R

[Lisäominaisuudet] R R/W R R R R

[Pääkäytt. työkalut] – R/W – – – –

[Lisäohjelman käynnistysasetus] R R/W R R R R

[Lisäohjelmien asennus] R R/W R R R R

[Lisäohjelmien poisto] R R/W R R R R

[Lisäohjelman tiedot] R R/W R R R R
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Web Image Monitor: Työ
Nämä asetukset ovat kohdassa [Tila/tiedot].

Käyttäjät voivat muuttaa vain töitä, jotka he ovat itse suorittaneet.

[Työlista]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Nykyiset/odottavat työt]: [Poista varaus] – R/W – – – R/W

[Nykyiset/odottavat työt]: [Keskeytä tulos-
tus]/[Jatka tulostusta]

– R/W – – – –

[Nykyiset/odottavat työt]: [Muuta järjestystä] – R/W – – – –

[Työhistoria] – R – – R R*1

*1 Näytetään, kun käyttäjätodennustapana käytetään käyttäjäkooditodennusta.

[Tulostin]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Taustatulostus]: [Poista] R R/W R R R R

[Työhistoria] R R/W R R R R

[Virheraportti] – R – – R R

[Web Printing Tool] R/W R/W R/W R/W R/W R/W

[Asiakirjapalvelin]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Tulostustyöhistoria] – R – – R R*1

[Skannerin etälähetykset] – R – – R R*1
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*1 Näytetään, kun käyttäjätodennustapana käytetään käyttäjäkooditodennusta.
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Web Image Monitor: Laiteasetukset
Nämä asetukset sijaitsevat [Laitehallinta]-valikon kohdassa [Kokoonpano].

Kun pääkäyttäjän todennus on käytössä, käyttäjätoimintojen rajoitukset vaihtelevat kohdan "Käytettävät
asetukset" mukaan.

[Järjestelmä]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Laitenimi] R R R/W R R/W R

[Kommentti] R R R/W R R/W R

[Paikka] R R R/W R R/W R

[Näytön kieli] R R/W R R R/W R

[Taustatulostus] R R/W R R R/W R

[Suojaa tulostimen näyttö] R R/W R R – –

[Tulostusjärjestys] R R/W R R R/W R

[Toimintojen nollausajastin] R R/W R R R/W R

[Energiansäästönäppäimen toiminta] R R/W R R R/W R

[Seis-näppäimen toiminta] R R/W R R R/W R

[Näytä IP-osoite laitteen näytössä] R R/W R R – –

[Ulkoisten muistipaikkojen käyttö] R R/W R R R R

[Yhteensopiva tunnus] R R/W R R R/W R

[PDF-tyyppi: PDF/A] R R/W R R R/W R

[Estä tallennettujen tiedostojen tulostaminen
Web Image Monitorin kautta]

R R/W R R R R

[Luovutustaso] R R/W R R R/W R

[Oletuskasetti] R R/W R R R/W R
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[Toimintojen tallentaminen näppäimiin/ensisijaiset toiminnot]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Toimintojen tallentaminen näppäimiin] R R/W R R R/W R

[Ensisijaiset toiminnot] R R/W R R R/W R

[Paperi]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Kasetti 1–4] R R/W R R R/W R

[Paperin ohisyöttö] R R/W R R R/W R

[Paperin määrän tunnistus] R R/W R R R R

[Pvm/aika]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Aseta päivämäärä] R R/W R R R/W R

[Aseta aika] R R/W R R R/W R

[SNTP-palvelin] R R/W R R R/W R

[SNTP-pollausväli] R R/W R R R/W R

[Aikavyöhyke] R R/W R R R/W R

[Ajastin]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Lepotilan ajastin] R R/W R R R/W R
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Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Virransäästötilan ajastin] R R/W R R R/W R

[Järjestelmän nollausajastin] R R/W R R R/W R

[Kopiokoneen/Asiakirjapalvelimen nollausa-
jastin]

R R/W R R R/W R

[Skannerin nollausajastin] R R/W R R R/W R

[Tulostimen nollausajastin] R R/W R R R/W R

[Uloskirjausajastin] R R/W R R R/W R

[Lämpöyksikön sammutus päällä/pois] R R/W R R R/W R

[Viikkoajastin] R R/W R R R/W R

[Raportit]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Työraportti] R R/W R R R/W R

[Käyttöraportti] R R/W R R R/W R

[Ekoraportit] R R/W R R R/W R

[Siirrä raportit]*2 R R/W R R R/W R

[Luokittelukoodi] R R/W R R R/W R

[Poista kaikki raportit] – R/W – – R/W –

*2 Voidaan ainoastaan vaihtaa asetukseksi [Ei käytössä].

[Lataa raportit]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Ladattavat raportit] – R/W – – – –
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Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Lataa] – R/W – – – –

[Sähköposti]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Pääkäyttäjän sähköpostiosoite] – R/W – – R/W R

[Automaattinen lähettäjän nimi] – R/W – – R/W R

[Allekirjoitus] – R/W – – R/W R

[Vastaanottoprotokolla] – R/W – – R/W R

[Sähköpostin vastaanottoväli] – – R/W – R/W R

[Sähköpostin vastaanottoväli] – – R/W – R/W R

[Sähköpostin tallennus palvelimelle] – – R/W – R/W R

[SMTP-palvelimen nimi] – – R/W – R/W R

[SMTP-portin numero] – – R/W – R/W R

[Käytä suojattua yhteyttä (SSL)] – – R/W – R/W R

[SMTP-todennus] – R/W – – R/W R

[SMTP-todennuksen sähköpostiosoite] – R/W – – R/W R

[SMTP-todennuksen käyttäjänimi] – R/W – – R/W –

[SMTP-todennuksen salasana]*3 – R/W – – R/W –

[SMTP-salaus] – R/W – – R/W R

[POP before SMTP] – R/W – – R/W R

[POP-sähköpostiosoite] – R/W – – R/W R

[POP-käyttäjänimi] – R/W – – R/W –

[POP-salasana]*3 – R/W – – R/W –
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Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Aikakatkaisu POP-todennuksen jälkeen] – R/W – – R/W R

[POP3/IMAP4-palvelimen nimi] – R/W – – R/W R

[POP3/IMAP4-salaus] – R/W – – R/W R

[POP3-portin numero] – – R/W – R/W R

[IMAP 4 -portin numero] – – R/W – R/W R

[Sähköposti-ilmoituksen osoite] – R/W – – R/W R

[Vastaanota sähköposti-ilmoitukset] – R/W – – R/W –

[Sähköposti-ilmoituksen käyttäjänimi] – R/W – – R/W –

[Sähköposti-ilmoituksen salasana]*3 – R/W – – R/W –

*3 Salasanoja ei voi lukea.

[Automaattinen sähköposti-ilmoitus]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Ilmoitusviesti] R R/W R R R/W R

[Ilmoitettavat ryhmät] R R/W R R R/W R

[Valitse ilmoitettavat ryhmät/toiminnot] R R/W R R R/W R

[Kohteiden lisäasetukset] R R/W R R R/W R

[Sähköposti-ilmoitus pyydettäessä]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Ilmoituksen aihe] R R/W R R R/W R

[Ilmoitusviesti] R R/W R R R/W R
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Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Tietojen käyttö rajoitettu] R R/W R R R/W R

[Vastaanotettavan sähköpostin osoite/
domain-nimiasetukset]

R R/W R R R/W R

[Tiedoston siirto]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[SMB-käyttäjänimi] – R/W – – R/W –

[SMB-salasana]*3 – R/W – – R/W –

[FTP-käyttäjänimi] – R/W – – R/W –

[FTP-salasana]*3 – R/W – – R/W –

[NCP-käyttäjänimi] – R/W – – R/W –

[NCP-salasana]*3 – R/W – – R/W –

*3 Salasanoja ei voi lukea.

[Käyttäjätodennuksen hallinta]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Käyttäjätodennuksen hallinta] R R/W R R R/W R

[Tulostustyön todennuksen asetukset] R R/W R R R/W R

[Käyttäjäkooditodennuksen asetukset] R R/W R R R/W R

[Perustodennuksen asetukset] R R/W R R R/W R

[Windows-todennuksen asetukset] R R/W R R R/W R

[Windows-todennuksen ryhmäasetukset] R R/W R R R/W R

[LDAP-todennuksen asetukset] R R/W R R R/W R
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[Pääkäyttäjän todennuksen hallinta]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Käyttäjien ylläpitäjän todennus] R/W R R R R R

[Laitteen pääkäyttäjän todennus] R R/W R R R R

[Verkon pääkäyttäjän todennus] R R R/W R R R

[Tiedostojen pääkäyttäjän todennus] R R R R/W R R

[Tallenna/muuta pääkäyttäjä]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Käyttäjien ylläpitäjä] R/W R R R – –

[Laitteen pääkäyttäjä] R R/W R R – –

[Verkon pääkäyttäjä] R R R/W R – –

[Tiedostojen pääkäyttäjä] R R R R/W – –

[Käyttäjänimi]*4 R/W R/W R/W R/W – –

[Salasana]*4 R/W R/W R/W R/W – –

[Salauksen salasana]*4 R/W R/W R/W R/W – –

*4 Pääkäyttäjät voivat muuttaa vain omia tilejään.

[LDAP-palvelin]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[LDAP-haku] – R/W – – R/W –

[Vaihda] – R/W – – R/W –

[Poista] – R/W – – R/W –
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[Laiteohjelmistopäivitys]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Päivitä] – R/W – – – –

[Laiteohjelmistoversio] – R – – – –

[Kerberos-todennus]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Salausalgoritmi] – R/W – – – –

[Realm 1–5] – R/W – – – –

[Laiteasetukset: tuonti (palvelin)]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Tuo tiedosto kohteesta]*5 – – – – – –

[Ajastettu tuonti]*5 – – – – – –

[Uuden ja edellisen tiedoston vertailu]*5 – – – – – –

[Virheilmoitus sähköpostilla]*5 – – – – – –

[Uusien yritysten määrä]*5 – – – – – –

[Yritysten väli]*5 – – – – – –

[Salausavain]*5 – – – – – –

*5 R/W on pääkäyttäjä, jolla on kaikki käyttäjien, laitteen, verkon ja tiedostojen pääkäyttäjän oikeudet.
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[Tuontitesti]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Aloita]*5 – – – – – –

*5 R/W on pääkäyttäjä, jolla on kaikki käyttäjien, laitteen, verkon ja tiedostojen pääkäyttäjän oikeudet.

[Tuo/vie laiteasetukset]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Vie laiteasetukset]*5 – – – – – –

[Tuo laiteasetukset]*5 – – – – – –

[Vie pääsivun kuvatiedosto]*5 – – – – – –

*5 R/W on pääkäyttäjä, jolla on kaikki käyttäjien, laitteen, verkon ja tiedostojen pääkäyttäjän oikeudet.

[Pakollinen turvaleima]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Kopiokone] R R/W R R R R

[Asiakirjapalvelin] R R/W R R R R

[Tulostin] R R/W R R R R

[Tallenna/muuta usb-laitelistaa]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Laite 1] R R/W R R R/W R

[Laite 2] R R/W R R R/W R
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Web Image Monitor: Tulostin
Nämä asetukset sijaitsevat [Laitehallinta]-valikon kohdassa [Kokoonpano].

Kun pääkäyttäjän todennus on määritetty, käyttäjätoimintojen rajoitukset vaihtelevat Valikon suojaus -
asetusten mukaan.

[Perusasetukset]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Taso

1
Taso

2

[Tulosta virheraportti] R R/W R R R R

[Jatkaa automaattisesti] R R/W R R R R

[Muisti ei riitä] R R/W R R R R

[Kääntävä lajittelu: autom. jatko] R R/W R R R R

[Tallentamattomien tulostustöiden automaatti-
nen poisto]

R R R R/W R R

[Tallennettujen tulostustöiden automaattinen
poisto]

R R R R/W R R

[Töitä tulostamatta/laite sammutettu] R R/W R R R R

[Käännä 180 astetta] R R/W R R R R

[Tulosta pakatut tiedot] R R/W R/W R R R

[Muistin käyttö] R R/W R R R R

[Kopioita] R R/W R R R R

[Tyhjän sivun tulostus] R R/W R R R R

[Värinsäästö] R R/W R R R R

[Varatun työn odotusaika] R R/W R R R R

[Tulostuskieli] R R/W R R R R

[Korvaava koko] R R/W R R R R

[Kasetin asetus ensisijainen] R R/W R R R R

[Tallenna ja ohita virhetyöt] R R/W R R R R

9. Asetusten käyttöoikeudet

286



Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Taso

1
Taso

2

[Tulostus reunasta reunaan] R R/W R R R R

[Oletustulostuskieli] R R/W R R R R

[Kasetinvaihto] R R/W R R R R

[Lista/testitulostuksen lukitus] R R/W R R R R

[Laajennettu automaattinen kasetinvaihto] R R/W R R R R

[Aloitusnäytön vaihtoasetus] R R/W R R R R

[Tietokoneliitäntä] R R/W R R R R

[PS-valikko] R R/W R R R R

[PDF-valikko] R R/W R R R R

[Kasettiparametrit (PS)]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Taso

1
Taso

2

[Kasettiparametrit (PS)] – R/W – – – –

[Tilapäinen PDF-salasana]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Taso

1
Taso

2

[Tilapäinen PDF-salasana] – – – – R/W R/W

[PDF-ryhmäsalasana]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Taso

1
Taso

2

[PDF-ryhmäsalasana] – R/W – – – –
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[Pysyvä PDF-salasana]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Taso

1
Taso

2

[Pysyvä PDF-salasana] – R/W – – – –

[RTIFF-valikko ]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Taso

1
Taso

2

Kaikki asetukset R R/W R R R R

[RPGL-valikko]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Taso

1
Taso

2

Kaikki asetukset R R/W R R R R

[Tulostuskielen lupa käyttää tiedostojärjestelmää]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Taso

1
Taso

2

[PJL] R R/W R R R R

[RPDL] R R/W R R R R

[PDF, PostScript] R R/W R R R R
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Web Image Monitor: Skanneri
Nämä asetukset sijaitsevat [Laitehallinta]-valikon kohdassa [Kokoonpano].

Kun pääkäyttäjän todennus on määritetty, käyttäjätoimintojen rajoitukset vaihtelevat Valikon suojaus -
asetusten mukaan.

[Yleiset asetukset]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Taso

1
Taso

2

[Vaihda nimiö] R R/W R R R R

[Hakukohde] R R/W R R R R

[PC-skannauskomennon odotusaika] R R/W R R R R

[Kohdelistan näyttöjärjestys 2] R R/W R R R R

[Tulosta ja poista skannerirapotti] R R/W R R R R

[Ulkoinen todennus: kansiopolun ylikirjoitus] R R/W R R R R

[Skannausasetukset]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Taso

1
Taso

2

[Seuraavan alkuperäisen odotusaika] R R/W R R R R

[Automaattinen väriherkkyys tausta (neliväri)] R R/W R R R R

[Lähetysasetukset]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Taso

1
Taso

2

[Pakkaus (mustavalkoinen)] R R/W R R R/W R

[Pakkaus (harmaasävy/neliväri)] R R/W R R R/W R

[OCR-skannattu PDF: Tyhjän sivun tunnistus] R R/W R R R/W R

[Pakattu PDF (JPEG 2000)] R R/W R R R/W R

[Sähköpostin enimmäiskoko] R R R/W R R*1 R*1

Web Image Monitor: Skanneri

289



Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Taso

1
Taso

2

[Jaa ja lähetä sähköposti] R R R/W R R*1 R*1

[Lisää tietoja sähköpostiin] R R/W R R R/W R

[Numeromäärä yksisivuisille] R R/W R R R/W R

[Stored File Email Method] R R/W R R R/W R

[Sähköpostin oletusaihe] R R/W R R R R

*1 Kun [Pääkäyttäjän todennuksen hallinta] -valikon [Verkon ylläpito] -asetuksena on [Pois], käyttäjän
käyttöoikeudeksi tulee luku/kirjoitus (R/W).

[Alkuasetukset]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Taso

1
Taso

2

[Valikon suojaus] R R/W R R R R

[Laitteen tavallisten näyttöjen oletusasetukset]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Taso

1
Taso

2

[Tallenna tiedosto] – R/W – – R R

[Esikatselu] – R/W – – R R

[Skannausasetukset] – R/W – – R R

[Lähetettävän tiedoston tyyppi] – R/W – – R R

[Laitteen yksinkertaisten näyttöjen oletusasetukset]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Taso

1
Taso

2

[Skannausasetukset] – R/W – – R R

[Lähetettävän tiedoston tyyppi] – R/W – – R R
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Web Image Monitor: Liitäntä
Nämä asetukset sijaitsevat [Laitehallinta]-valikon kohdassa [Kokoonpano].

Kun pääkäyttäjän todennus on käytössä, käyttäjätoimintojen rajoitukset vaihtelevat kohdan "Käytettävät
asetukset" mukaan.

[Liitäntäasetukset]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[LAN-tyyppi] – – R/W – R –

[Verkko] R R R R R R

[MAC-osoite] R R R R R R

[Ethernet Security] R R R/W R R/W R

[Ethernet-nopeus] R R R/W R R/W R

[USB] R R/W R R R/W R

[USB-liitäntä] R R/W R R R/W R

[WLAN-asetukset]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[LAN-tyyppi] – – R/W – R –

[Verkko] R R R R R R

[MAC-osoite] R R R R R R

[Käytettävissä olevat WLAN-verkot] R R R R R R

[Yhteystapa] R R R/W R R/W R

[SSID] R R R/W R R/W R

[Kanava] R R R/W R R/W –

[Suojaustapa] R R R/W R R/W R
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Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[WEP-asetukset] R R R/W R R/W R

[WPA2-asetukset] R R R/W R R/W R
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Web Image Monitor: Verkko
Nämä asetukset sijaitsevat [Laitehallinta]-valikon kohdassa [Kokoonpano].

Kun pääkäyttäjän todennus on käytössä, käyttäjätoimintojen rajoitukset vaihtelevat kohdan "Käytettävät
asetukset" mukaan.

[IPv4]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[IPv4] R R
R/

W*1 R
R/

W*1 R

[Isäntänimi] R R R/W R R/W R

[DHCP] R R R/W R R/W R

[Domain-nimi] R R R/W R R/W R

[IPv4-osoite] R R R/W R R/W R

[Aliverkon peite] R R R/W R R/W R

[DDNS] R R R/W R R/W R

[WINS] R R R/W R R/W R

[Ensisijainen WINS-palvelin] R R R/W R R/W R

[Toissijainen WINS-palvelin] R R R/W R R/W R

[LLMNR] R R R/W R R/W R

[Alueen tunnus] R R R/W R R/W R

[Tiedot] R R R/W R R/W R

*1 IPv4:ää ei voi ottaa pois käytöstä, kun Web Image Monitoria käytetään IPv4-yhteyden kautta.

Web Image Monitor: Verkko

293



[IPv6]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[IPv6] R R
R/

W*2 R
R/

W*2 R

[Isäntänimi] R R R/W R R/W R

[Domain-nimi] R R R/W R R/W R

[Linkin paikallinen osoite] R R R R R R

[Tilaton osoite] R R R/W R R/W R

[Käsin määritettävä osoite] R R R/W R R/W R

[DHCPv6] R R R/W R R/W R

[DHCPv6-osoite] R R R R R R

[DDNS] R R R/W R R/W R

[LLMNR] R R R/W R R/W R

[Tiedot] R R R/W R R/W R

*2 IPv6:ta ei voi ottaa pois käytöstä, kun Web Image Monitoria käytetään IPv6-yhteyden kautta.

[NetWare]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[NetWare] R R R/W R R/W R

[NetWare-tulostusasetukset] R R R/W R R/W R

[NCP-lähetys] R R R/W R R/W R
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[SMB]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[SMB] R R R/W R R/W R

[Protokolla] R R R R R R

[Työryhmä] R R R/W R R/W R

[Tietokone] R R R/W R R/W R

[Kommentti] R R R/W R R/W R

[Jakonimi] R R R R R R

[Ilmoita tulostuksen päättymisestä] R R R/W R R/W R

[SNMP]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[SNMP] – – R/W – – –

[Protokolla] – – R/W – – –

[SNMPv1,v2 -asetus] – – R/W – – –

[Yhteisö] – – R/W – – –

[SNMPv3]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[SNMP] – – R/W – – –

[Protokolla] – – R/W – – –

[SNMPv3-asetus] – – R/W – – –

[SNMPv3 Trap -yhteysasetus] – – R/W – – –
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Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Käyttäjätili (Käyttäjä)] – – R/W – – –

[Käyttäjätili (Verkon pääkäyttäjä)] – – R/W – – –

[Käyttäjätili (Laitteen pääkäyttäjä)] – R/W – – – –

[SSDP]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[SSDP] – – R/W – – –

[UUID] – – R – – –

[Profiili vanhentuu] – – R/W – – –

[TTL] – – R/W – – –

[Bonjour]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Bonjour] R R R/W R R/W R

[Paikallinen laitteen nimi] R R R R R R

[Tiedot] R R R/W R R/W R

[Tulostusjärjestys] R R R/W R R/W R

[Järjestelmäraportti]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Järjestelmäraportti] R R R R R –
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Web Image Monitor: Suojaus
Nämä asetukset sijaitsevat [Laitehallinta]-valikon kohdassa [Kokoonpano].

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Poista
asetus

Aseta

[Verkon suojaus] – – R/W – – –

[Käyttöoikeuksien valvonta] – – R/W – – –

[IPP-todennus] – – R/W – – –

[SSL/TLS] – – R/W – – –

[ssh] – – R/W – R R

[Sivuston varmenne] – – R/W – – –

[Laitevarmenne] – – R/W – – –

[S/MIME] – – R/W – – –

[IPsec] – – R/W – – –

[Lukituskäytäntö] – R/W – – – –

[IEEE 802.1X] – – R/W – – –

[Laajennettu suojaus]

• [Ohjaimen salausavain] – – R/W – R/W –

• [Ohjaimen salausavain: salauksen vah-
vuus]

R R R/W R R/W R

• [Rajoita käyttäjätietojen näyttämistä] R R/W R R R/W R

• [Salaa käyttäjän omat asetukset ja osoit-
ekirja]

R/W R R R R R

• [Paranna tiedoston suojausta] R R R R/W R R

• [Rajoita kohteiden käyttöä (skanneri)] R/W R R R R R

• [Rajoita käyttäjän kohteiden lisäämistä
(skanneri)]

R/W R R R R R

• [Todenna tämä työ] R R/W R R R/W R
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Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Poista
asetus

Aseta

• [@Remote-palvelu] R R/W R R R/W R

• [Päivitä laiteohjelmisto] R R/W R R – –

• [Muuta laiteohjelmiston rakennetta] R R/W R R – –

• [Salasanakäytäntö] R/W – – – – –

• [SNMPv1/v2-asetukset] R R R/W R R/W R

• [Häirintähyökkäyksen suojausasetukset] – R/W – – – –

• [Salasanan murtoyritys] – R/W – – – –

• [Häirintähyökkäys laitteelle] – R/W – – – –
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Web Image Monitor: @Remote
Nämä asetukset sijaitsevat [Laitehallinta]-valikon kohdassa [Kokoonpano].

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Poista
asetus

Aseta

[Ota RC Gate käyttöön] – R/W – – – –

[Päivitä RC Gaten laiteohjelmisto] – R/W – – – –

[RC Gate -välityspalvelin] – R/W – – – –

[Ilmoita laitteen toimintahäiriöstä] – R/W – – – –
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Web Image Monitor: Verkkosivu
Nämä asetukset sijaitsevat [Laitehallinta]-valikon kohdassa [Kokoonpano].

Kun pääkäyttäjän todennus on käytössä, käyttäjätoimintojen rajoitukset vaihtelevat kohdan "Käytettävät
asetukset" mukaan.

[Verkkosivu]

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto

Poista
ase-
tus

Aseta

[Verkkosivun kieli] R R R/W R R/W R

[Web Image Monitorin automaattinen uloskir-
jaus]

R R R/W R R/W R

[Anna linkkisivun verkko-osoite] R R R/W R R/W R

[Anna ohjeen verkko-osoite] R R R/W R R/W R

[WSD/UPnP-asetus] R R R/W R R/W R

[Lataa ohjetiedosto] R/W R/W R/W R/W R/W R/W
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Web Image Monitor: Lisäominaisuuksien ase-
tukset
Nämä asetukset sijaitsevat [Laitehallinta]-valikon kohdassa [Kokoonpano].

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Poista
asetus

Aseta

[Aloitusasetus] – R/W – – – –

[Lisäominaisuuksien tiedot] R R R R R R

[Asenna] – R/W – – – –

[Poista] – R/W – – – –

[Pääkäyttäjän työkalut] – R/W – – – –

[Lisäohjelman käynnistysasetus] – R/W – – – –

[Lisäohjelmien asennus] – R/W – – – –

[Lisäohjelmien poisto] – R/W – – – –

[Kopioi lisäominaisuudet] – R/W – – – –

[Kopioi kortille tallennetut tiedot] – R/W – – – –
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Web Image Monitor: Osoitekirja
Asetukset sijaitsevat [Laitehallinta]-valikossa.

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Poista
asetus

Aseta

[Lisää käyttäjä] R/W – – –
R/

W*1
R/

W*1

[Vaihda] R/W – – –
R/

W*1
R/

W*1

[Poista] R/W – – –
R/

W*1
R/

W*1

[Lisää ryhmä] R/W – – –
R/

W*1
R/

W*1

[Osoitekirjan aiempien tietojen käyttö] R/W – – – R/W R

[Huolto] R/W – – – – –

[Osoitekirjan keskushallinta] R/W – – – – –

*1 Jos [Laajennettu turva] -kohdan [Rajoita kohteiden lisäämistä] -asetus on [Päällä] ja laitteessa on käytössä
perustodennus, kukin käyttäjä voi muuttaa vain oman tilinsä salasanaa.
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Web Image Monitor: Osoitekirjan keskushal-
linta
Asetukset sijaitsevat [Laitehallinta]-valikossa.

Tämä ei tule näkyviin, jos sinulla on käyttäjien ylläpitäjän oikeudet. Määritä se tässä tapauksessa koh-
dassa [Laitehallinta] > [Osoitekirja].

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Poista
asetus

Aseta

[Osoitekirjan keskushallinta] – R/W – – – –
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Web Image Monitor: Päävirta pois
Asetukset sijaitsevat [Laitehallinta]-valikossa.

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Poista
asetus

Aseta

[Päävirta pois -tila] – R/W – – – –

[OK] – R/W – – – –
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Web Image Monitor: Nollaa tulostustyö
Asetukset sijaitsevat [Laitehallinta]-valikossa.

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Poista
asetus

Aseta

[Nollaa tämä työ] – R/W – – – –

[Nollaa kaikki työt] – R/W – – – –
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Web Image Monitor: Nollaa laite
Asetukset sijaitsevat [Laitehallinta]-valikossa.

Kun pääkäyttäjän todennus on käytössä, käyttäjätoimintojen rajoitukset vaihtelevat kohdan "Käytettävät
asetukset" mukaan.

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Poista
asetus

Aseta

[Nollaa laite] – R/W – – R/W –
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Web Image Monitor: Laitehallinnan pääsivu
Asetukset sijaitsevat [Laitehallinta]-valikossa.

Kun pääkäyttäjän todennus on käytössä, käyttäjätoimintojen rajoitukset vaihtelevat kohdan "Käytettävät
asetukset" mukaan.

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Poista
asetus

Aseta

[Muokkaa kuvakkeita] R R/W R R R/W R

[Palauta oletuskuvakkeet] – R/W – – R/W –

[Pääsivun asetukset] R R/W R R R/W R
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Web Image Monitor: Näytön valvonta
Asetukset sijaitsevat [Laitehallinta]-valikossa.

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Poista
asetus

Aseta

[Näytä laitteen näyttö] – R/W – – – –
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Web Image Monitor: Muokkaa käyttäjäkohtai-
sia näyttöjä
Näkyy, jos [Käyttäjän omat asetukset] -kohdan asetuksena on [Salli].

Käyttäjät voivat muuttaa vain omia asetuksiaan.

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Poista
asetus

Aseta

[Muokkaa kuvakkeita] – – – – – R/W

[Palauta oletuskuvakkeet] – – – – – R/W

[Käyttäjän ensisijaiset toiminnot] – – – – – R/W
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Web Image Monitor: Asiakirjapalvelin
Nämä asetukset sijaitsevat kohdassa [Tulostustyö/tallennettu tiedosto].

Käyttöoikeudet määrittävät, mitä käyttäjät voivat tehdä tallennetuilla tiedostoilla. Lisätietoja, katsos. 312
"Tallennettujen tiedostojen käyttöoikeusluettelo".

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Poista
asetus

Aseta

[Uusi kansio] – – – R/W R/W R/W

[Muokkaa kansiota] – – – R/W R/W R/W

[Poista kansio] – – – R/W R/W R/W

[Poista kansion lukitus] – – – R/W – –

[Tulosta] – – – – R/W R/W

[Lähetä] – – – – R/W R/W

[Poista] – – – R/W R/W R/W

[  Muokkaa tietoja] – – – R/W R/W R/W

[Lataa] – – – – R/W R/W

[Vapauta tiedosto] – – – R/W – –
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Web Image Monitor: Tulostin: tulostustyöt
Nämä asetukset sijaitsevat kohdassa [Tulostustyö/tallennettu tiedosto].

Käyttäjät voivat hallinnoida tulostusasiakirjoja, jos he ovat itse tallentaneet ne tai jos käyttäjän todennus
on pois käytöstä.

Muiden käyttäjien tallentamia tulostustöitä ei näytetä.

Asetukset
Käyt-
täjä

Laite N/W
Tie-

dosto
Poista
asetus

Aseta

[Tulosta] – – – –
R/

W*1
R/

W*1

[Poista] – – – R/W
R/

W*1
R/

W*1

[  Muokkaa tietoja] – – – R/W
R/

W*1
R/

W*1

[Vapauta työ] – – – R/W – –

*1 Tallennettujen asiakirjojen käyttöä on voitu rajoittaa käyttöoikeuksissa.
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Tallennettujen tiedostojen käyttöoikeusluettelo
Otsikot

• Read

Käyttäjät, joilla on lukuoikeudet.

• Edit

Käyttäjät, joilla on muokkausoikeudet.

• E/D

Käyttäjät, joilla on muokkaus- ja poisto-oikeudet.

• Full

Käyttäjät, joilla on täydet hallintaoikeudet.

• Omistaja

Osoittaa käyttäjän, joka on tallentanut asiakirjan, tai omistajaksi määritetyn käyttäjän.

• Tiedosto

Osoittaa tiedostojen pääkäyttäjän.

Symbolit

R/W: Voi käyttää

–: Ei voi käyttää

Asetukset Read Edit E/D Full
Omis-
taja

Tiedos-
to

[Tulostus] R/W R/W R/W R/W R/W –

[Lisätiedot] R/W R/W R/W R/W R/W R/W

[Esikatselu] R/W R/W R/W R/W R/W –

[Muuta käyttöoik. ]: [Omistaja] – – – – – R/W

[Muuta käyttöoik. ]: [Käyttäjien/
ryhmien oikeudet]

– – – R/W R/W*1 R/W

[Muuta tiedostonimi] – R/W R/W R/W R/W*1 –

[Muuta salasana] – – – – R/W R/W

[Vapauta tiedostot] – – – – – R/W

[Poista tiedosto] – – R/W R/W R/W*1 R/W

9. Asetusten käyttöoikeudet
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Asetukset Read Edit E/D Full
Omis-
taja

Tiedos-
to

[Tulosta määritetty] R/W R/W R/W R/W R/W*1 –

* 1 Omistaja voi muuttaa käyttöoikeuksia.
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Käyttöoikeusluettelo osoitekirjoille
Otsikot

• Read

Käyttäjät, joilla on lukuoikeudet.

• Edit

Käyttäjät, joilla on muokkausoikeudet.

• E/D

Käyttäjät, joilla on muokkaus- ja poisto-oikeudet.

• Full

Käyttäjät, joilla on täydet hallintaoikeudet.

• Kohta

Osoittaa käyttäjän, jonka tiedot on tallennettu osoitekirjaan. Se osoittaa myös kaikki käyttäjät,
jotka tietävät kirjautumisnimensä ja salasanansa.

• Käyttäjä

Osoittaa pääkäyttäjän.

Symbolit

R/W: Käyttö, muuttaminen ja lukeminen on sallittua.

R: Lukeminen on sallittua.

–: Käyttö, muuttaminen ja lukeminen ei ole sallittua.

[Nimet]

Asetukset Read Edit E/D Full Kohta
Käyttä-

jä

[Nimi] R R/W R/W R/W R/W R/W

[Näppäinnäyttö] R R/W R/W R/W R/W R/W

[Kohdenumero] R R/W R/W R/W R/W R/W

[Näyttöjärjestys] R R/W R/W R/W R/W R/W

[Valitse nimiö] R R/W R/W R/W R/W R/W

9. Asetusten käyttöoikeudet
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[Todennus]

Asetukset Read Edit E/D Full Kohta
Käyttä-

jä

[Käyttäjäkoodi] – – – – – R/W

[Sisäänkirjautumisnimi] – – – – R R/W

[Sisäänkirj.salasana] – – – –
R/

W*1
R/

W*1

[SMTP-todennus] – – – –
R/

W*1
R/

W*1

[Kansiotodennus] R
R/

W*1
R/

W*1
R/

W*1
R/

W*1
R/

W*1

[LDAP-todennus] – – – –
R/

W*1
R/

W*1

[Käyt. olevat toiminnot] – – – – R R/W

[Tul.määrän käyttöraja] – – – – R R/W

* 1 Salasanoja ei voi lukea.

[Suojaus]

Asetukset Read Edit E/D Full Kohta
Käyttä-

jä

[Nimen käyttötapa] R R/W R/W R/W R/W R/W

[Suojaa kohde]: [Suojauskoodi] – – –
R/

W*2
R/

W*2
R/

W*2

[Suojaa kohde]: [Suojattava kohde] – R/W R/W R/W R/W R/W

[Suojaa kohde]: [Käyttäjien/ryhmien
käyttöoik.]

– – – R/W R/W R/W

[Suojaa tiedosto(t)]: [Käyttäjien/
ryhmien käyttöoik.]

– – – R/W R/W R/W

*2 Kohdan [Suojauskoodi] koodia ei voida lukea.
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[Sähköposti]

Asetukset Read Edit E/D Full Kohta
Käyttä-

jä

[Sähköpostiosoite] R R/W R/W R/W R/W R/W

[Kansio]

Asetukset Read Edit E/D Full Kohta
Käyttä-

jä

[SMB/FTP/NCP] R R/W R/W R/W R/W R/W

[SMB]: [Polku] R R/W R/W R/W R/W R/W

[FTP]: [Palvelimen nimi] R R/W R/W R/W R/W R/W

[FTP]: [Polku] R R/W R/W R/W R/W R/W

[FTP]: [Portin nro] R R/W R/W R/W R/W R/W

[NCP]: [Polku] R R/W R/W R/W R/W R/W

[NCP]: [Yhteystyyppi] R R/W R/W R/W R/W R/W

[Yhteystesti] R R/W R/W R/W R/W R/W

[Lis. ryhmään]

Asetukset Read Edit E/D Full Kohta
Käyttä-

jä

[Kohdenumero] R R/W R/W R/W R/W R/W

[Etsi] R R/W R/W R/W R/W R/W

[Muuta nimiö] R/W R/W R/W R/W R/W R/W

• Kun [Laajennettu turva] -valikon [Rajoita kohteiden lisäämistä] -asetus on [Päällä], vain käyttäjien
pääkäyttäjä saa käyttää osoitekirjaa käyttöoikeuksista riippumatta.

9. Asetusten käyttöoikeudet
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