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Zařízení Kodak Scan Station 100 - kontrolní seznam před koupí  
a často kladené dotazy 

Použití tohoto formuláře: Ještě před koupí zařízení Kodak Scan Station 100 lze určit, zda se bude dobře hodit 
do vaší sítě. Shromáždění informací o vaší síti, které jsou potřebné pro zajištění hladkého průběhu instalace. 

Předpoklady: 
 Je nutné zajistit, aby byl čtenář důkladně obeznámen s prostředím sítě, ve které bude zařízení Scan 

Station nainstalováno. 

 Dále je nutné zajistit, aby pracovník provádějící instalaci byl kompetentní správce sítě se zkušenostmi  
s následujícími technologiemi: 

Kontrolní seznam před koupí: 

Ano Ne Otázky 

□ □ 1. V síti je server Microsoft Server 2000 nebo Server 2003, plnící funkci primárního řadiče domény. 

□ □ 2. Můžete získat v doméně účet, který bude mít oprávnění nutná k tomu, aby uživatelé měli 
přístup k síťovým jednotkám a tiskárnám dostupným prostřednictvím dané domény. 

□ □ 3. Používáte síťovou tiskárnu, jejíž tisková fronta je spravována na serveru Microsoft Server. 

□ □ 4. Používáte server odchozí pošty s podporou protokolu SMTP (nejlépe bez ověření). 

□ □ 5. V případě, že používáte pro odchozí poštu protokol SMTP s ověřením, jsou přihlašovací údaje 
stejné, jako přihlašovací údaje do domény sítě Microsoft. 

□ □ 6. Zařízení Scan Station bude používáno pro jeden z následujících jazyků: Holandština, 
angličtina, francouzština, němčina, italština, japonština, korejština, portugalština, ruština, 
zjednodušená čínština, španělština, tradiční čínština, turečtina. 

□ □ 7. Používáte síť Ethernet.  

 

Co dělat v případě, že jste na některé výše uvedené otázky odpověděli NE? Následující tabulka 
předpokládá, že jste na výše uvedené otázky odpověděli Ano. Několik odpovědí Ne na výše uvedené otázky 
naznačuje důvody, proč nemusí být použití některých funkcí zařízení Scan Station 100 možné.  

Otázka č. E-mail Síťová složka Síťové tiskárny/ 
Faxové tiskárny 

Jednotka USB 

1 Protokol SMTP bez 
ověření může fungovat.  
V současné době nebude 
protokol SMTP  
s ověřením fungovat. 

Nebude fungovat. 
Vyžaduje oprávnění  
v doméně NT. 

V současné době 
nefunguje. Vyžaduje 
oprávnění v doméně 
NT. 

 
OK 

2 Protokol SMTP bez 
ověření může fungovat.  
V současné době nebude 
protokol SMTP  
s ověřením fungovat. 

Nebude fungovat. 
Vyžaduje oprávnění  
v doméně NT. 

V současné době 
nefunguje. Vyžaduje 
oprávnění v doméně 
NT. 

 
OK 

3  
OK 

 
OK 

V současné době 
nefunguje. 
Podporované jsou 
pouze tiskárny  
s frontami 
spravovanými na 
serveru NT. 

 
OK 

4 V současné době 
nefunguje. K odeslání  
e-mailu je třeba server 
SMTP. 

 
OK 

 
OK 

 
OK 
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Otázka č. E-mail Síťová složka Síťové tiskárny/ 

Faxové tiskárny 
Jednotka USB 

5 Není podporováno Není podporováno Není podporováno Není podporováno 
6 Nebude instalováno Nebude instalováno Nebude instalováno OK 

Doporučené postupy:  

 Chcete-li se při řešení potíží s instalací vyhnout zmatkům, používejte k identifikaci serverů namísto 
přidělování serverem DHCP statickou adresu IP, server WINS nebo úplné názvy domén. 

 Ověřte server a položky tiskárny v nabídce zařízení Scan Station 100. 

 Přihlaste se z klientského počítače do domény pomocí účtu zařízení Scan Station 100 a ověřte oprávnění 
domény potřebná pro přístup k jednotlivým položkám nabídky. V rámci tohoto kroku byste měli provést 
kontrolu přístupu ke sdíleným síťovým složkám, odesílání e-mailů, tisku a faxování. 

Často kladené dotazy: 

Bude zařízení Scan Station 100 spolupracovat se systémy Novell, Linux\Unix, Windows Workgroups? 
Ano, zařízení Scan Station 100 umí skenovat a ukládat dokumenty v nejrůznějších sítích, včetně prostředí se 
systémy Windows Server 2000/2003 a Linux/Unix. Zařízení Scan Station 100 by mělo fungovat v každé síti, která 
podporuje protokol SMB. Síť Novell nebyla konkrétně testována, ale pokud podporuje protokol SMB, mělo by 
zařízení fungovat. 

Používám síť token ring. Bude v tomto prostředí zařízení Scan Station fungovat?   
Ne. Zařízení Scan Station podporuje pouze sítě typu Ethernet. 

Plánují se nějaká vylepšení zařízení Scan Station 100? 
Ačkoliv neodhalujeme konkrétní cíle a aktivity vývoje, budeme neustále pracovat na zlepšení zařízení Scan 
Station a obvykle je něco nového v plánu. Na webu /go/disupport si můžete stáhnout nejnovější verzi tohoto 
dokumentu, ve které naleznete nejnovější přidané funkce a podporované jazyky. Informace můžete získat také od 
zástupce společnosti Kodak.   


