Configureren SecurePrint+ functie
Voor het activeren van SecurePrint+ en het daaraan gekoppelde gebruikersbeheer maakt u
gebruik van de interne webpagina van het apparaat.
Start uw webbrowser
Type het IP-Adres van de printer in de adresbalk van uw browser (bijv. http://192.168.1.2)
Kies voor het tabblad ‘Beheerder’.
Het is aan te raden om op deze plaats te starten met het aanmaken van een wachtwoord om het
beheer van de printer te beveiligen. Voer hiervoor een wachtwoord in (minimaal 8 tekens) op de
bestemde plaatsen en kies ‘Indienen’.
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Kies vervolgens aan de linkerkant voor ‘Functie Gebruikersbeperking’ of ‘Beperkingsbeheer’
(verschilt per model).
Selecteer vervolgens ‘Beveiligd Functieslot’ en klik op ‘Indienen’
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Beperkte functieprofielen aanmaken
Kies in de linker menubalk voor ‘Beperkte functies’.

In de tabel ‘Beperkte functies’ dient u een profiel aan te maken welke in een volgende stap aan
een gebruiker wordt gekoppeld.
U kunt per profiel beperkingen instellen door vinkjes weg te halen. Daarnaast kunt u, indien
gewenst, een maximaal aantal afdrukken per profiel (bijv. een afdeling) instellen.
Voer de naam van het profiel in.

Kies vervolgens voor ‘Indienen’ Onderaan de pagina

Gebruikers invoeren
Selecteer in de linker menubalk de optie ‘Gebruikerslijst’.

In het blad ‘Gebruikerslijst’ kunt u gegevens van de individuele gebruikers invoeren.
Voer in het eerste veld de PC-Gebruikersnaam van de gebruiker in en geef deze vervolgens een
eigen pincode (4 cijfers).

U kunt de pc-gebruikersnaam vinden door de ‘Windows toets’ + ‘R’ in te drukken en
vervolgens ‘CMD’ in het ‘openen’ veld in te voeren. De gebruikersnaam zal dan in een ‘DOSbox’ worden weergegeven (bijv. c:\users\janssen, waarbij ‘janssen’ de pc-gebruikersnaam is).
Koppel deze gebruiker, in het laatste veld (‘Gebruikerslijst / Beperkte functies’), aan een van de
reeds eerder gemaakte beperkte functieprofielen.

Kies vervolgens onderaan de pagina voor ‘Indienen’.
Wanneer bovenstaande instellingen zijn gemaakt kan het apparaat alleen nog opdrachten van
geregistreerde gebruikers afdrukken. De opdracht wordt pas afgedrukt na inloggen op het
apparaat.
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Inloggen als gebruiker / Printopdracht vrijgeven
Druk links bovenin op ‘openbaar’

Kies ‘WijzigGebruiker’

Kies de betreffende gebruiker

Toets de bijbehorende pincode in

De door deze gebruiker naar de printer verzonden opdrachten zullen nu worden afgedrukt.

Een opdracht welke wordt gestuurd terwijl u op het apparaat ingelogd bent zal pas afgedrukt
worden nadat u eerst uitlogt en vervolgens weer inlogt. U wordt na ongeveer 1 minuut
automatisch uitgelogd. U kunt echter ook actief uitloggen door in het display op uw
gebruikersnaam te klikken en vervolgens te kiezen voor ‘Ga naar openbaar’.

NFC-ID kaart koppelen aan een gebruikersnaam om in het vervolg in te
kunnen loggen met NFC -ID kaart
Log in op het apparaat via uw gebruikersnaam en pincode
Druk vervolgens op de gebruikersnaam

Kies ‘Kaart registreren’

Houdt uw NFC kaart op de juiste plaats bij het
apparaat

Wacht tot er achter ‘Kaart-id’ een
nummer verschijnt en druk op OK

Vanaf nu kunt u ook inloggen via deze NFC kaart om een printopdracht vrij te geven.
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Automatisch verwijderen van printopdrachten
U kunt in het apparaat opgeven of opgeslagen afdruktaken na een bepaalde tijd automatisch
verwijderd dienen te worden (aanbevolen).
Kies tabblad ‘beheerder’ en vervolgens in de linker menubalk voor ‘Opgeslagen afdruktaken’.
Selecteer ‘Aan’.
Stel de gewenste tijd in (minimaal 1 uur).
Klik op ‘Indienen’

Belangrijke informatie:








Wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld worden álle in het apparaat opgeslagen
documenten gewist.
Wanneer het geheugen van het apparaat vol is, kunnen géén nieuwe opdrachten meer
opgeslagen worden. We raden u dan ook aan om de functie ‘automatisch verwijderen van
afdruktaken’ in te schakelen (zie instructie hierboven).
Aangezien het aantal en de grootte van de afdrukken welke het apparaat kan opslaan
beperkt wordt door het interne geheugen van het apparaat, is het aan te raden grote
opdrachten direct op te halen om zo het geheugen weer vrij te maken voor nieuwe
opdrachten. Wanneer een opdracht te groot is voor het geheugen zal het apparaat de
melding ‘Geheugen vol’ weergeven en de betreffende opdracht verwijderen.
SecurePrint+ werkt alleen in combinatie met Windows Besturingssystemen.
SecurePrint+ werkt alleen in combinatie met een op de Windows PC geïnstalleerde Brother
PCL-printerdriver.
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