
leden 2008 A-61583_cz

Zařízení Kodak Scan Station 100 - Kontrolní list před instalací

Tento list doporučujeme vyplnit před instalací zařízení Kodak Scan Station 100. Tyto informace o vaší 
síti budete potřebovat pro vytvoření konfigurace pro správu zařízení Scan Station pomocí nástroje 
Konfigurační organizátor (dodaný se zařízením Scan Station) a k dokončení instalace. Pokud si nejste 
jisti některými údaji, vyhledejte tyto informace před vytvořením konfiguračního souboru pro správu. 
Pokud máte potíže s vyplněním tohoto kontrolního seznamu, obraťte se na správce sítě.

POZNÁMKA: Tento list obsahuje údaje potřebné k instalaci zařízení Scan Station v době vydání tohoto 
dokumentu. Naše produkty průběžně vylepšujeme. Podívejte se proto na stránku 
společnosti Kodak (http://www.Kodak.com/go/disupport), kde je k dispozici nejnovější verze. 

Nastavení jazyka: Naleznete pod tlačítkem Nastavení v nástroji Konfigurační organizátor 
nebo v uživatelském rozhraní pro správu.

Název parametru Popis/Příklad Vaše nastavení Poznámky
Jazyk Název jazyka uživatelského 

rozhraní a jazyka pro rozpoznávání 
znaků

Výchozí: Angličtina

Nastavení zařízení: Naleznete pod tlačítkem Nastavení v nástroji Konfigurační organizátor 
nebo v uživatelském rozhraní pro správu.

Název parametru Popis/Příklad Vaše nastavení Poznámky
Název zařízení Název rozhraní NETBIOS zařízení 

Scan Station. Výchozí hodnotou je 
jedinečné sériové číslo zařízení 
Scan Station (tj. KSSXXXX-XXXX, 
kde X=sériové číslo)

Toto nastavení není doporučeno 
měnit. Hodnota musí být v síti/podsíti 
jedinečná (maximálně 15 znaků). 
Chcete-li se vyhnout přepsání 
existujícího názvu zařízení, nechte 
v tomto poli beze změny hodnotu 
„Scan Station“. Další informace 
naleznete páté kapitole Podrobnosti 
o správě zařízení Scan Station.

Nastavení adresy IP - Automaticky
Automaticky (DHCP) Tato volba je výchozí. Pokud je položka vybraná, jsou údaje 

o adrese IP, masce podsítě a serveru 
DNS zařízení Scan Station 
automaticky nastaveny serverem 
DHCP.

Nastavení adresy IP - Statická
Statická (IPv4)

• Adresa IP

Standardní adresa IPv4 
(například 192.0.0.1)
Adresa IP zařízení Scan Station

Tuto položku a další části 
nastavení sítě vyplňte pouze tehdy, 
pokud nepoužíváte server DHCP.

• Maska podsítě Maska podsítě zařízení Scan 
Station (například 255.255.255.0)

Jsou povolená pouze tato čísla: 
0, 128, 192, 224, 248, 252, 254 a 255

• Výchozí brána Adresa IP výchozí brány sítě  
• Preferovaný server 

DNS
Adresa IP serveru DNS č. 1 Pokud není toto číslo správné, 

nebudete mít možná přístup 
k některým místům v síti.

• Alternativní server 
DNS

Adresa IP alternativního serveru 
DNS č. 2

• Preferovaný server 
WINS

Adresa IP serveru WINS č. 1
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Nastavení zařízení (pokračování): Naleznete pod tlačítkem Nastavení v nástroji 
Konfigurační organizátor nebo v uživatelském rozhraní pro správu.

Název parametru Popis/Příklad Vaše nastavení Poznámky
• Alternativní server 

WINS
Adresa IP serveru WINS č. 2

Heslo zařízení Volitelné numerické heslo 
k omezení přístupu k zařízení Scan 
Station. 4 číslice (například 1234)

Zadává se pomocí virtuální 
klávesnice při každém přístupu.

Síťové uživatelské 
jméno

Účet v doméně serveru Microsoft 
Server 2000 nebo Server 2003, 
které zařízení Scan Station používá 
pro přístup k síťovým jednotkám 
a tiskárnám.

V současné době nejsou 
podporovány služby Novell eDirectory 
ani systémy Linux/Unix pro přihlášení. 
Tento údaj je vyžadován pro přístup 
ke sdíleným složkám a síťovým 
tiskárnám.

Síťové heslo Heslo domény pro síťové 
uživatelské jméno 
(například 1Df4781).

Musí být v platném formátu určeném 
společností Microsoft.

Síťová doména Název domény serveru Microsoft 
Server 2000 nebo Server 2003, 
do které patří síťové uživatelské 
jméno (například MojeSpolecnost).

Tento údaj nemusí být stejný jako 
internetová doména (spolecnost.cz). 
Další informace o pravidlech názvů 
domén naleznete na následujícím 
webu: http://support.microsoft.com/
kb/909264/.
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Nastavení e-mailového serveru: Naleznete pod tlačítkem Nastavení v nástroji 
Konfigurační organizátor nebo v uživatelském rozhraní pro správu.

Název parametru Popis/Příklad Vaše nastavení Poznámky
Nastavení serveru SMTP
• Adresa serveru Plně kvalifikovaný název domény 

nebo adresa IPv4 serveru SMTP 
(například smtp-server.
spolecnost.cz nebo 192.0.0.1).

Při odstraňování potíží použijte 
adresu IPv4, čímž předejdete 
možným problémům se serverem 
DNS.

• Pověření Uživatelské jméno, heslo a síťová 
doména. Údaje jsou požadovány 
pro přístup na server SMTP. 

Vyžadováno pro ověřovaný protokol 
SMTP.
POZNÁMKA: Tyto údaje se nemusejí 
shodovat s pověřeními zadanými 
v části Nastavení zařízení.

• Port Výchozí: 25 Hodnotu změňte pouze tehdy, pokud 
váš e-mailový server používá jiný 
port než port 25.

• SSL Secure Socket Layer Zpravidla nezaškrtnuto. Zaškrtněte 
pouze tehdy, pokud jste si jisti, že 
e-mailový server vyžaduje toto 
zabezpečení. 

Nastavení serveru LDAP
• Adresa serveru Plně kvalifikovaný název domény 

nebo adresa IPv4 serveru LDAP 
(například ldap-server.
spolecnost.cz nebo 192.0.0.1).

Při odstraňování potíží použijte 
adresu IPv4, čímž předejdete 
možným problémům se serverem 
DNS.

• Pověření Uživatelské jméno, heslo a síťová 
doména. Údaje jsou požadovány 
pro přístup na server LDAP. 

Vyžadováno pro ověřovaný protokol 
LDAP.
POZNÁMKA: Tyto údaje se nemusejí 
shodovat s pověřeními zadanými 
v části Nastavení zařízení.

• Port Výchozí: 389 Hodnotu změňte pouze tehdy, pokud 
váš server LDAP používá jiný port 
než port 389.

• Základní název 
domény

Základní název domény Podrobnosti o tomto nastavení 
získáte od vašeho podnikového 
správce sítě. 

• Značka běžného 
jména

Výchozí: cn Podrobnosti o tomto nastavení 
získáte od vašeho podnikového 
správce sítě.

• Značka e-mailové 
adresy

Výchozí: e-mail Podrobnosti o tomto nastavení 
získáte od vašeho podnikového 
správce sítě.

Zpáteční e-mailová 
adresa

Na tuto e-mailovou adresu jsou 
zaslány nepřijaté e-maily 
(například 
neprijate@spolecnost.cz). Tato 
adresa se rovněž zobrazí při 
odeslání e-mailu v poli Od. 

Vyberte osobu, která bude 
upozorněna, pokud nelze zprávu 
doručit na zadanou e-mailovou 
adresu.

Maximální velikost 
přílohy

1 – 99 MB
Výchozí: 10 MB

E-mailové operace, které vytvoří 
soubory větší než zadaná hodnota, 
se nezdaří. Tato hodnota by se měla 
shodovat s nastavenými 
omezeními pro e-mailový server.

Vlastní e-mailové 
adresy

Povolí nebo zakáže možnost zadat 
e-mailové adresy, které nejsou 
v adresáři.

Zpravidla povoleno. Může být 
zakázáno v prostředích se zvýšeným 
zabezpečením.
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