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โปรดทราบวา่ Fuji Xerox Co., Ltd. 

ไม่รบัผิดชอบเกียวกบัความบกพร่องหรือความเสียหายทีเกิดขึนจากไวรสัคอมพิวเตอรห์รือการเข◌้าใชง้านอยา่งไม่ถกูกฎหมาย

สิงสาํคญั

1. ขอสงวนสิทธิทงัหมดในคูมื่อนี สงวนสิทธิคู่มือนีตามพระราชบญัญติัลิขสิทธิ หา้มทาํสาํเนาหรือดดัแปลงคู่มือ 

หรือส่วนใดส่วนหนึงในคู่มือ โดยมิไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูจ้ดัพิมพ์

2. อาจมีการปรบัปรุง เปลียนแปลง หรือแกไ้ขเนือหาบางส่วนในคู่มือนีโดยมิไดมี้การแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า

3. เรายินดีรบัคาํแนะนําและติชมเกียวกบัขอ้ความกาํกวม ขอ้ผิดพลาด ขอ้ละเลย หรือหน้าบางหนา้ทีขาดหายไป

เครืองหมายการคา้ Xerox, Xerox และลายกราฟฟิก รวมทงั Fuji Xerox และลายกราฟฟิก และ CentreWare 

เป็นเครืองหมายการคา้จดทะเบียนหรือเครืองหมายการคา้ของ ซีร็อกซ ์คอรป์อเรชนั ในประเทศญีปุ่น และ/หรือ ในประเทศอืนๆ

DocuWorks และ Scan Translation Service เป็นเครืองหมายการคา้จดทะเบียนหรือเครืองหมายการคา้ของ Fuji Xerox Co., Ltd.

Scan Translation Service ใชโ้ปรแกรมแปล ภาษาองักฤษ-ญีปุ่น / ภาษาญีปุ่น-ภาษาองักฤษของ 

NEC สาํหรบัการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาญีปุ่นและแปลภาษาญีปุ่นเป็นภาษาองักฤษ

Scan Translation Service ใช ้Google TranslateTM API 

สาํหรบัการแปลเป็นภาษาอืนทีไม่ใช่การแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาญีปุ่นและแปลภาษาญีปุ่นเป็น

ภาษาองักฤษ

Microsoft และ Windows เป็นเครืองหมายการคา้จดทะเบียนหรือเครืองหมายการคา้ของ Microsoft Corporation 

ในสหรฐัอเมริกาและ/หรือประเทศอืนๆ 

Google โลโก ้Google และ Google Translate เป็นเครืองหมายการคา้หรือเครืองหมายการคา้จดทะเบียนของ Google Inc.

NEC เป็นเครืองหมายการคา้จดทะเบียนของ NEC Corporation

ชือตราสินคา้หรือชือผลิตภณัฑเ์ป็นเครืองหมายการคา้หรือเครืองหมายการคา้จดทะเบียนของบร◌ิษัทผูเ้ป็นเจา้ของชือและสินคา้

เหล่านัน

ภาพหนา้จอสินคา้ Microsoft ไดร้บัการตีพิมพซ์าํโดยการอนุญาตจาก Microsoft Corporation
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บทนาํ

ขอขอบคุณอยา่งสงูทีเลือกใช ้Scan Translation Service

เมือใช ้Scan Translation Service กบัอุปกรณม์ลัติฟังกช์นัของฟจูิ ซีร็อกซ ์คุณจะตอ้งติดตงั "เครืองมือเชือมโยงอุปกรณม์ลัติฟังกช์นักบั Scan 

Translation Service" (ต่อไปนีจะเรียกวา่ "เครืองมือเชือมโยงอุปกรณม์ลัติฟังกช์นั") ในอุปกรณม์ลัติฟังกช์◌ันทีใชไ้ด้

คู่มือนีจะอธิบายถึงวธีิการติดตงัเครืองมือเชือมโยงอุปกรณม์ลัติฟังกช์นั และวิธีการตงัค่าสภาพแวดลอ้มสาํหรบัอุปกรณม์ลัติฟังกช์นั

นอกจากนี คู่มือนีจะถือวา่คุณมีความรูพ้ืนฐานเกียวกบัอุปกรณม์ลัติฟังกช์นั และทราบวธีิการใชง้านอุปกรณด์งักล่าวอยูแ่ลว้ ดู 

"คู่มือสาํหรบัผูดู้แลระบบ" และ "คู่มือผูใ้ช"้ ทีใหม้าพรอ้มกบัอุปกรณ์มลัติฟังกช์นั เพือศึกษาขอ้มลูรายละเอียดวิธีการใชง้านอุปกรณข์องคุณ

Fuji Xerox Co., Ltd.
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ระบบของคู่มือ

คู่มือทีอธิบายวธีิการตงัค่าและการใช ้Scan Translation Service มีดงันี

คู่มือผูใ้ช ้Scan Translation Service

คู่มือนีอธิบายฟังกช์นัการทาํงานและขนัตอนปฏ◌ิบติัในการใชง้าน Scan Translation Service

คู่มือสาํหรบัผูดู้แลระบบ Scan Translation Service

คู่มือนีอธิบายฟังกช์นัการดแูลระบบและขนัตอนปฏิบติัสาํหรบัการใชง้าน Scan Translation Service 

เมือเขา้สู่ระบบโดยใชสิ้ทธิของผูดู้แลระบบ

คู่มือการตงัค่าการเชือมโยงอุปกรณม์ลัติฟังกช์นั Scan Translation Service (คู่มือนี)

คู่มือนีอธิบายวธีิการติดตงัและการตงัค่าเครืองมือสาํหรบัเชือมโยงอุปกรณ์มลัติฟังกช์นัเขา้กบั Scan Translation Service



 วธีิการใชคู้่มือนี

6

วิธีการใชคู้่มือนี

โครงสรา้งของคู่มือนี

1. ภาพรวม

?เนือหาในส่วนนีจะแสดงภาพรวมของ Scan Translation Service

2. ก่อนการติดตงัเครืองมือ

?เนือหาในส่วนนีจะอธิบายการตรวจสอบขนัสงูและการตงัค่าสภาพแวดลอ้มทีจาํเป็นตอ้งทาํเมือต◌ิดตงัเครืองมือเชือมโยงอุปกรณ์มลัติฟังกช์◌ัน

3. กระบวนการตดิตงั

?เนือหาในส่วนนีจะอธิบายกระบวนการติดตงัเคร◌ื◌่องมือเชือมโยงอุปกรณม์ลัติฟังกช์นั

สญัลกัษณท์ีใชใ้นคู่มือนี

รายการต่อไปนีแสดงสญัลกัษณที์ใชใ้นคู่มือนี◌้

ระบบปฏิบติัการ Microsoft
®
 Windows

®
 จะเรียกวา่ "Windows"

คอมพิวเตอรส่์วนบุคคลจะเรียกวา่ "พีซี"

การคลิกปุ่มขวาบนเมาสจ์ะเรียกวา่ "คลิกขวา"

< > หมายถึงแป้นของแป้นพิมพ์

ตวัอยา่ง: กดแป้น <Enter>

[ ] หมายถึง เมนู ปุ่ม แท็บ และรายการต่างๆ ทีแสดงบนหนา้จอ

ตวัอยา่ง: คลิกแท็บ [ใช]้

{ } หมายถึงค่าทีเปลียนแปลงในระหวา่งการทาํงาน เช◌่น ชือผูใ้ช ้และชือเซิรฟ์เวอร์

ตวัอยา่ง: คลิก [{User Name}]

> หมายถึงลาํดบัชนั Breadcrumb ของเมนูหรือหน้าเวบ็

ตวัอยา่ง: เลือก [การกาํหนดการเชือมต่อ] > [ปลายทางการเชือมต่อ 1] จากเมนู [ไฟล]์

" " จะแสดงจุดอา้งอิงในคู่มือและคู่มืออืน

นอกจากนีจะแสดงขอ้ความและศพัทเ์ฉพาะทีเนน้

ตวัอยา่ง: ทาํการระบุ เชน่ "1 ภาพรวม" หรือ

"ไม่ไดร้ะบุชือ"  

อธิบายประเด็นสาํคญั

อธิบายขอ้มลูทีเป็นประโยชน์เพิมเติม

อธิบายขนัตอนการปฏิบติังาน
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1. ภาพรวม

เนือหาในส่วนนีแสดงภาพรวมของ Scan Translation Service และอธ◌ิบายฟังกช์นัหลกั

ภาพรวม

Scan Translation Service 

เป็นบริการแปลผ่านระบบคลาวดที์สามารถใชง้านผ◌่านการเชือมต่ออินเทอรเ์น็ตไดจ้ากทงัอุปกรณ◌์มลัติฟังกช์นัหรือพีซี

เมือใชบ้ริการนี คุณจะสามารถสแกนเอกสารทีเป◌็นกระดาษไดเ้หมือนการคดัลอกผ่านอุปกรณม์ลัติฟ◌ังกช์นัของคุณ 

และสรา้งเอกสารทีแปลแลว้ซึงรกัษารปูแบบการจ◌ัดวางหนา้เอาไวเ้หมือนกบัเอกสารตน้ฉบบัทุกประการ 

ดว้ยวธีิเดียวกนันี คุณสามารถแปลเอกสารอิเล็กทรอนิกสไ์ดจ้ากเครืองพีซีของคุณ

เนืองจากรปูแบบหน้าการจดัวางหน้าของเอกสารที◌่แปลแลว้จะเหมือนกบัเอกสารตน้ฉบบัทุกประการ 

ผลลพัธที์แปลแลว้จึงสามารถดูและอา้งอิงไดอ้ย◌่างง่ายดาย ซึงจะช่วยใหคุ้ณเขา้ใจรายละเอียดท◌ี◌่สาํคญัของเอกสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 สิงสาํคญั

• บริการนีเป็นบริการการแปลดว้ยเครือง ดงันันความถกูตอ้งของผลลพัธที์แปลแลว้อาจจะไม่เป็นทีน่าพอใจมากนัก 

สามารถปรบัปรุงความถูกตอ้งของการแปลไดโ้ดยใชพ้จนานุกรมผูใ้ชที้กาํหนดเอง 

(พจนานุกรมผูใ้ชส้ามารถใชไ้ดเ้ฉพาะเมือแปลจากภาษาญีปุ่นเป็นองักฤษหรือภาษาองักฤษเป็นญีป◌ุ◌่น)

ฟังกช์นัหลกัของบริการมีดงันี

(1) การแปลเอกสารทีเป็นกระดาษ 

คุณสามารถแปลเอกสารทีเป็นกระดาษดว้ยเครืองไดโ้ดยการสแกนดว้ยอุปกรณม์ลัติฟังกช์นั (ไมส่ามารถแปลเอกสารทีเป็นภาษาไทยได)้

(2) พิมพก์ารส่งออกผลลพัธก์ารแปล

คุณสามารถพิมพผ์ลของการแปลดว้ยเครืองจากอุปกรณม์ลัติฟังกช์นัของคุณได ้

(3) การแปลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารอิเล็กทรอนิกสต่์อไปนีจะอพัโหลดโดยใชเ้ว็บเบราวเ์ซอรแ์ละแปลโดยใชเ้ครือง เอกสาร DocuWorks ของภาษาไทย, ภาษาเวยีดนาม, 

ภาษาอินโดนีเซียและภาษามาเลย ์จะไมส่ามารถแปลได้

เอกสาร DocuWorks

เอกสาร PDF

เอกสาร Microsoft Word

เอกสาร Microsoft PowerPoint
®

(4) การดาวน์โหลดผลลพัธที์แปลแลว้ 

ไม่สามารถดาวน์โหลดผลลพัธก์ารแปลเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกสไ์ด ้(สามารถดาวน์โหลดไปยงัอุปกรณ์เคลือนทีไดด้ว้ย)

(5) การแกไ้ขพจนานุกรมผูใ้ช ้

การลงทะเบียนพจนานุกรมผูใ้ชส้ามารถปรบัปรุงความถูกตอ้งของการแปลได ้

(พจนานุกรมผูใ้ชส้ามารถใชไ้ดเ้ฉพาะเมือแปลจากภาษาญีปุ่นเป็นองักฤษหรือภาษาองักฤษเป็นญีป◌ุ◌่น)

(6) การดแูลการใชง้านบริการ

ลกูคา้ทีมีสิทธิของผูด้แูลสามารถดาํเนินการด◌ังต่อไปนีไดโ้ดยใชเ้ว็บเบราวเ์ซอร์

- ลงทะเบียนและลบผูใ้ช ้
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- ใหสิ้ทธิและลบสิทธิของผูด้แูลระบบ

- ลงทะเบียนและลบกลุ่ม

- รวมสถานะการใชง้านของบริการ

- เปลียนรอบเวลาการลบอตัโนมติัสาํหรบัผลลพัธท์◌ี◌่แปลแลว้

- ทาํการตงัค่าการแจง้เตือนทางอีเมลของผูด้แูลระบบ



2. กอ่นการติดตงัเครืองมือ

 9

2. ก่อนการตดิตงัเครอืงมือ

เนือหาในส่วนนีจะใหค้าํอธิบายเกียวกบัการเตรียมความพรอ้มทีตอ้งดาํเนินการก่อนติดตงัเคร◌ื◌่องมือเชือมโยงอุปกรณม์ลัติฟังกช์นั

ก่อนการติดตงัเครืองมือเชือมโยงอุปกรณม์ลัติฟังกช์นั 

จาํเป็นตอ้งดาํเนินการตรวจสอบขนัสงูและทาํการต◌้ังค่าสภาพแวดลอ้มสาํหรบัอุปกรณม์ลัติฟังกช์นัท◌ี◌่ใชไ้ด้

หมายเหตุ

• โปรดทราบวา่ภาพสกรีนช็อตทีปรากฏในคู่มือนีอาจแสดงรายการทีแตกต่างออกไป 

และมีฟังกช์นัการใชง้านทีแตกต่างกนัไปซึงขึ◌้นอยูก่บัประเภทของอุปกรณม์ลัติฟังกช์นัทีใช◌้

การตรวจสอบว่าอปุกรณส์ามารถใชไ้ดห้รอืไม่

โปรดดูทีลิงกต่์อไปนีบนเว็บไซตอ์ยา่งเป็นทางการของบริษัทของเราสาํหรบัขอ้มลูเกียวกบัรุ่นทีสามารถใช ้

"ฟังกช์นัเพือเชือมโยงอุปกรณม์ลัติฟังกช์นัก◌ับ Scan Translation Service"

สาํหรบัผูใ้ชที้ทาํสญัญา Scan Translation Service ในประเทศญีป◌ุ◌่น

http://www.fujixerox.co.jp/solution/scantrans/

สาํหรบัผูใ้ชที้ทาํสญัญา Scan Translation Service ในประเทศอืนๆ ทีไมใ่ช่ญีปุ่น

http://www.fxap.com.sg/product/software/scanservice/index.jsp
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ฟังกช์นัการเขา้สูร่ะบบครงัเดียว

รุ่นดงัต่อไปนีสนับสนุนฟังกช์นัการเขา้สู่ระบบครงัเดียว

หมายเหตุ

• โดยประเทศและภูมิภาคทีใช ้อาจมีโมเดลทีไม่ได◌้ทาํการขาย

DocuCentre-V C2265/C2263

ApeosPort-V 3065/3060/2060

DocuCentre-V 3065/3060/2060

ApeosPort-V C7776/C6676/C5576/C4476/C3376/C3374/C2276

DocuCentre-V C7776/C6676/C5576/C4476/C3376/C3374/C2276

ApeosPort-V C7785/C6685/C5585

DocuCentre-V C7785/C6685/C5585

ApeosPort-V C7780 / C6680 / C5580
 (*1)

DocuCentre-V C7780 / C6680 / C5580
(*1)

ApeosPort-V C7775 / C6675 / C5575 / C4475 / C3375 / C3373 / C2275
(*1)

DocuCentre-V C7775 / C6675 / C5575 / C4475 / C3375 / C3373 / C2275
(*1)

ApeosPort-V C3320

DocuPrint CM415 AP

Color C70 / C60

Versant 80 Press

ApeosPort-V 7080/6080

DocuCentre-V 7080/6080

ApeosPort-V 5070 / 4070

DocuCentre-V 5070 / 4070

ApeosPort-V 4020

DocuPrint M465 AP

หมายเหตุ

• สาํหรบัขอ้มลูเพิมเติมเกียวกบัฟังกช์นัการเข◌้าสูร่ะบบครงัเดียว โปรดดู "การตงัค่าฟังกช์นัการเขา้สู่ระบบครงัเดียว" (P.30) 

(*1) ซึงรวมถึงรุ่นใหม่ (T2)
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การตดิตงั

จะไดร้บัการติดตงัเครืองมือเชือมโยงอุปกรณ◌์มลัติฟังกช์นัทีรองรบัฟังกช์นั การเขา้สู่ระบบครงัเดียว ทงัหมดหากใชรุ้่นดงัต่อไปนี 

หมายเหตุ

• โดยประเทศและภูมิภาคทีใช ้อาจมีโมเดลทีไม่ได◌้ทาํการขาย

DocuCentre-V C2265/C2263

ApeosPort-V 3065/3060/2060

DocuCentre-V 3065/3060/2060

ApeosPort-V C7776/C6676/C5576/C4476/C3376/C3374/C2276
 (*2)

DocuCentre-V C7776/C6676/C5576/C4476/C3376/C3374/C2276
(*2)

ApeosPort-V C7785/C6685/C5585
(*2)

DocuCentre-V C7785/C6685/C5585
(*2)

การติดตงัเครืองมือนันจะไมจ่าํเป็น เพียงทาํตามลาํดบัขนัตอนดงัต่อไปนี 

"การตรวจสอบขนัสงูอุปกรณม์ลัติฟังกช์นั" (P.12)

"อุปกรณม์ลัติฟังกช์นัการตงัค่าสภาพแวดลอ้ม" (P.13)

นอกจากนีจะไดร้บัการติดตงัเครืองมือเชือมโยงอุปกรณ์มลัติฟังกช์นัทีรองรบัฟังกช์นั การเขา้สู่ระบบครงัเดียว ทงัหมดหากใชรุ้น่ดงัต่อไปนี 

หมายเหตุ

• โดยประเทศและภูมิภาคทีใช ้อาจมีโมเดลทีไม่ได◌้ทาํการขาย

ApeosPort-V C7776/C6676/C5576/C4476/C3376/C3374/C2276
 (*3)

DocuCentre-V C7776/C6676/C5576/C4476/C3376/C3374/C2276
(*3)

ApeosPort-V C7785/C6685/C5585
(*3)

DocuCentre-V C7785/C6685/C5585
(*3)

ApeosPort-V C7780 / C6680 / C5580
 (*4)

DocuCentre-V C7780 / C6680 / C5580
(*4)

ApeosPort-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C3373/C2275 
(*4)

DocuCentre-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C3373/C2275 
(*4)

ApeosPort-V C3320

DocuPrint CM415 AP

ApeosPort-V 7080/6080

DocuCentre-V 7080/6080

(*2) ในกรณีเวอรช์นัของ Contents ROM ทีนับตงัแต่ 2.0.0 จะไดร้◌ับการติดตงัเครืองมือเชือมโยงอุปกรณม์ลัติฟังกช์นัทีรองรบัฟังกช์นั 

การเขา้สู่ระบบครงัเดียว เวอรช์นัของ Contents ROM นันสามารถตรวจสอบไดบ้นหนา้จอ ?เวอรช์นัของซอฟแวร◌์? ของอุปกรณม์ลัติฟังกช์นัของคุณ 

วิธีการแสดงของหนา้จอ ?เวอรช์นัของซอฟแวร?์ โปรดดทีู "คู่มือสาํหรบัผูดู้แลระบบ" ทีแนบมาพรอ้มก◌ับอุปกรณม์ลัติฟังกช์นั

(*3) ในกรณีเวอรช์นัของ Contents ROM เป็น 1.x.x. จะไดร้บัการติดต◌ั◌้งเครืองมือเชือมโยงอุปกรณม์ลัติฟังกช์นัท◌ี◌่ไมร่องรบัฟังกช์นั 

การเขา้สู่ระบบครงัเดียว เวอรช์นัของ Contents ROM นันสามารถตรวจสอบไดบ้นหนา้จอ ?เวอรช์นัของซอฟแวร◌์? ของอุปกรณม์ลัติฟังกช์นัของคุณ 

วีธีการแสดงของหนา้จอ ?เวอรช์นัของซอฟแวร?์ โปรดดทีู "คู่มือสาํหรบัผูดู้แลระบบ" ทีแนบมาพรอ้มก◌ับอุปกรณม์ลัติฟังกช์นั

(*4) จะถูกติดตงัเพียงกรณีของรุ่นใหม่ (T2) อุปกรณม์ลัติฟังกช์นัของคุณจะเป็นรุ่นใหม่ (T2) หรือไม่นัน สามารถตรวจสอบไดที้ฉลากดา้นในของ Front 

cover
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ApeosPort-V 4070 / 3070

DocuCentre-V 4070 / 3070

ApeosPort-V 4020

DocuPrint M465 AP

กรณีไมไ่ดใ้ชฟั้งกช์นัการเขา้สู่ระบบครงัเดียว การติดตงัเครืองมือนันไม่จาํเป็น เพียงทาํตามขนัตอนดงัต่อไปนี

"การตรวจสอบขนัสงูอุปกรณม์ลัติฟังกช์นั" (P.12)

"อุปกรณม์ลัติฟังกช์นัการตงัค่าสภาพแวดลอ้ม" (P.13)

ถา้คุณจะใชฟั้งกช์นัการเขา้สู่ระบบครงัเดียวของ คุณจะตอ้งติดตงัเครืองมือการเชือมโยงอุปกรณม์ลัติฟังกช์นัอีกครงั 

ซึงจะสนับสนุนฟังกช์นัการเขา้สู่ระบบครงัเด◌ียว

การตรวจสอบขนัสูงอปุกรณม์ลัตฟัิงกช์นั

ฟังกช์นัเชือมโยงอุปกรณม์ลัติฟังกช์นัสามารถทาํงานภายใตส้ภาพแวดลอ้มดงัต่อไปนี ถา้สภาพแวดลอ้มของรุน่ของคุณไม่ตรงตามขอ้กาํหนด 

ใหอ้พัเกรดอุปกรณ์ของคุณดว้ยตวัเลือกทีจาํเป็น

ไดรฟ์ฮารด์ดิสกภ์ายใน

หากใชรุ้่นดงัต่อไปนี ฮารด์ดิสกนั์นจะไม่จาํเป็น และนอกจากนีการยืนยนัขนัตอนที3ก็ไมจ่าํเป็นเช่นกนั

- DocuCentre-V C2265/C2263

- DocuCentre-V 3065/3060/2060

หน่วยความจาํระบบอยา่งนอ้ย 2 GB

ขอ้มลูต่อไปนีอธิบายถึงวิธีการตรวจสอบสภาพแวดลอ้มของรุ่นของคุณ

การยืนยนัฮารด์ดิสกแ์ละหน่วยความจาํระบบ

ขนัตอน

0 1 กดปุ่ม <Machine Status> บนแผงควบคุมของอุปกรณม์ลัติฟังกช์นั

2 เลือก [การกาํหนดค่าเครือง] ในแท็บ [ขอ้มูลของเคร◌ื◌่อง]

3 ยนืยนัหวัขอ้ของ ?ฮารด์ดิสก?์
 (*5)

หาก [{ใช่}] ปรากฏ แสดงวา่มีรายการทีใชไ้ด้

4 ยนืยนัรายการภายใต ้[ขนาดหน่วยความจาํระบบ]

หากอุปกรณม์ีขนาดหน่วยความจาํเกินกวา่ทีจาํเป็นอยูแ่ลว้ ก็ไมจ่าํเป็นตอ้งอพัเกรดหน่วยความจาํ

5 กด [ปิด] สองครงั

(*5) หากใชรุ้่นดงัต่อไปนี ขนัตอนนีจะไม่จาํเป็น (DocuCentre-V C2263/C2265?DocuCentre-V 2060/3060/3065)
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อุปกรณม์ลัตฟัิงกช์นัการตงัค่าสภาพแวดลอ้ม

เมือตอ้งการใชเ้ครืองมือเชือมโยงอุปกรณม์ลัติฟังกช์นั จาํเป็นตอ้งดาํเนินการตงัค่าดงัต่อไปนีบนอุปกรณ์มลัติฟังกช์นั

หมายเหตุ

• โดยประเทศและภูมิภาคทีใช ้อาจมีโมเดลทีไม่ได◌้ทาํการขาย

รายการ เนือหาการยนืยนั/การตงัค่า

การตรวจสอบชุดการเขา้ใชง้านจากภายนอก ขนัตอนเหล่านีสามารถดาํเนินการกบัอุปกรณม์ลัติฟังกช์นัในรุ่นต่อไปนีเท่านัน

• ApeosPort-IV C7780 / C6680 / C5580

• ApeosPort-IV C5570 / C4470 / C3370 / C3371 / C2270

• ApeosPort-IV C4430

• ApeosPort-IV 5070 / 4070 / 3070

• ApeosPort-IV 2060 / 3060 / 3065

การตงัค่ารหสัผ่านสาํหรบัตวัเลือกซอฟตแ์วร์ ขนัตอนเหล่านีสามารถดาํเนินการกบัอุปกรณม์ลัติฟังกช์นัในรุ่นต่อไปนีเท่านัน

• ApeosPort-V C7780 / C6680 / C5580
 (*1)

• DocuCentre-V C7780 / C6680 / C5580
(*1)

• ApeosPort-V C7775 / C6675 / C5575 / C4475 / C3375 / C3373 / C2275
(*1)

• DocuCentre-V C7775 / C6675 / C5575 / C4475 / C3375 / C3373 / C2275
(*1)

• ApeosPort-V C3320

• DocuPrint CM415 AP

• ApeosPort-IV C5575 / C4475 / C3375 / C3373 / C2275

• DocuCentre-IV C5575 / C4475 / C3375 / C3373

• Color C70 / C60

• Versant 80 Press

• ApeosPort-V 7080/6080

• DocuCentre-V 7080/6080

• ApeosPort-V 5070 / 4070

• DocuCentre-V 5070 / 4070

• ApeosPort-V 4020

• DocuPrint M465 AP

• ApeosPort-IV 7080 / 6080

• DocuCentre-IV 7080 / 6080

(*1) ซึงรวมถึงรุ่นใหม่ (T2)

การตงัค่าพอรต์ SOAP • พอรต์ SOAP: [เปิดใชง้านแลว้]

• หมายเลขพอรต์: [80]

การตงัค่าโปรโตคอล • ทีอยู ่IP ซบัเน็ตมาสก ์และทีอยูเ่กตเวย:์ การต◌้ังค่าสาํหรบัการใชง้านในสภาพแวดลอ้มเครือขา่ย 

TCP/IP

• การตงัค่าเซิรฟ์เวอร ์DNS: การตงัค่าทีอยูเ่ซิรฟ์เวอร ์DNS

การตงัค่าเซิรฟ์เวอรพ์ร็อกซี • การตงัค่าสาํหรบัการใชอุ้ปกรณใ์นสภาพแวดลอ้ม HTTPS เชน่ ชือเซิรฟ์เวอร ์หมายเลขพอรต์ 

ชือในการเขา้สู่ระบบ และรหสัผ่าน

การตงัค่าเวบ็เบราวเ์ซอร์ • เปิดใชง้านการพิมพไ์ฟล:์ [ใช]่

• ยอมรบัคุกกี: [ใช]่ หรือ [เตือนผูใ้ชเ้มือมีการเสนอคุ๊กกี]

• ใช ้TLS1.0: [ใช]่

การตงัค่าปลกัอิน • ปลกัอินทีถกูฝังลงไป ? การเปิดใชง้าน
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หมายเหตุ

• สาํหรบัขอ้มลูรายละเอียดของแต่ละรายการ โปรดดทู◌ี◌่ "คู่มือสาํหรบัผูดู้แลระบบ" ทีใหม้าพรอ้มกบัอ◌ุปกรณม์ลัติฟังกช์นัของคุณ

• ถา้คุณจะใชฟั้งกช์นัการเขา้สูร่ะบบครงัเดียว 

คุณจะตอ้งมีการลงทะเบียนเป็นผูใ้ชที้มีสิทธิ◌์โดยใชฟั้งกช์นัการตรวจสอบสิทธิบนอุปกรณม์ลัติฟังกช์นั สาํหรบัขอ้มลูเพิมเติม โปรดดทีู 

"คู่มือสาํหรบัผูด้แูลระบบ" ทีใหม้ากบัแพคเกจอุปกรณม์ลัติฟังกช์นัของคุณ

• เพือการสือสารทีปลอดภยั โปรดทาํเครืองหมายท◌ี◌่ชอ่ง [เปิดใชง้าน] ของ [ตรวจสอบใบรบัรองเซิรฟ์เวอรร์ะยะไกล] และอิมพอรต์ใบรบัรอง 

CA  ของ Scan Translation Service เกียวกบัวิธีการอิมพอรต์ใบรบัรอง CA โปรดดทีู "คู่มืออุปกรณเ์สริมความปลอดภยั" 

ของอุปกรณม์ลัติฟังกช์นั เกียวกบัวิธีการขอรบัใบรบัรอง CA โปรดดูที "Security Function Supplementary Guide" 

จากเวบ็ไซตอ์ยา่งเป็นทางการของ ฟจูิ ซีร็อกซ ์ด◌ังต่อไปนี

- กรณีทาํสญัญา Scan Translation Service ทีประเทศญีปุ่น

     http://www.fujixerox.co.jp/support/service/scantrans/index.html

- กรณีทาํสญัญา Scan Translation Service ทีประเทศทีนอกเหนือจากประเทศญีปุ่น

     http://www.fxap.com.sg/product/software/scanservice/index.jsp

• กรณีการใชบ้ริการและฟังกช์นัทีทาํการสือสาร SSL/TLS ทีนอกเหนือ Scan Translation Service 

จาํเป็นตอ้งอิมพอรต์ใบรบัรองในแต่ละฟังกช์นัและบริการทีจาํเป็น กรณีของฟังกช์นัทีตงัค่าจุดเชือมต่อดว้ยตวัเอง 

โปรดขอรบัใบรบัรองทีจาํเป็นจากผูด้แูลระบบเซิรฟ์เวอรที์จุดเชือมต่อ กรณีของบริการทีเชือมต่อกบัฟจูิ ซีร็อกซ ์

หรือเซิรฟ์เวอรข์องบุคคลทีสาม โปรดดูทีคู่มือของแต่ละบริการ

การยืนยนัแตล่ะรายการ/วิธีการตงัคา่

ยืนยนัการตงัค่าสภาพแวดลอ้มบนแผงควบคุมของอุปกรณม์ลัติฟังกช์นั

การยืนยนั/การตงัค่าของแต่ละรายการจะดาํเนินการในหน้าจอ [กาํหนดคุณสมบติัหลกั] ขนัตอนทีแสดง [กาํหนดคุณสมบติัหลกั] มีดงันี 

(การดาํเนินการเหล่านีสามารถทาํไดโ้ดยผูดู้แลระบบ)

ขนัตอน

0 1 บนแผงควบคุมของอุปกรณม์ลัติฟังกช์นั กดปุ่ม <Log In/Out>

2 ใชปุ่้ม <Numeric Keypad> ของแผงควบคุมหรือแป้นพิมพซ์อฟตแ์วรใ์นหนา้จอการใชง้าน 

และป้อนรหสัผูใ้ชที้เป็นผูดู้แลระบบอุปกรณ ์แลว้กด [ถดัไป] และหลงัจากนีใหป้้อนรหสัผ่านของค◌ุณแลว้กด [Enter]

(มีโอกาสเกิดขึนเมือไม่มีการตงัค่ารหสัผ่านเอาไว)้
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3 ในหนา้จอการใชง้าน ใหก้ด [กาํหนดคุณสมบตัหิลกั]

4 โปรดยนืยนัและตงัค่ารายการทีเกียวขอ้งในหน◌้าจอ [กาํหนดคุณสมบตัหิลกั]

การตรวจสอบชุดการเขา้ใชง้านจากภายนอก

ขนัตอนเหล่านีสามารถดาํเนินการกบัอุปกรณม์ลัติฟังกช์นัในรุ่นต่อไปนี

หมายเหตุ

• โดยประเทศและภูมิภาคทีใช ้อาจมีโมเดลทีไม่ได◌้ทาํการขาย

ApeosPort-IV C7780 / C6680 / C5580

ApeosPort-IV C5570 / C4470 / C3370 / C3371 / C2270

ApeosPort-IV C4430

ApeosPort-IV 5070 / 4070 / 3070

ApeosPort-IV 3065 / 3060 / 2060

ขนัตอน

0 1 เลือก [การตงัค่าระบบ] ในหนา้จอ [กาํหนดคุณสมบตัิหลกั] และยนืยนัว่ามี [การติดตงัเว็บเบราเซอร]์ ปรากฏขึนหรือไม่

หากปรากฏขึน แสดงวา่สามารถใชชุ้ดการเขา้ใชง้านจากภายนอกได้



2. กอ่นการติดตงัเครืองมือ

16

2 กด [ปิด]

การตงัคา่รหสัผ่านสาํหรบัตวัเลือกซอฟตแ์วร์

ขนัตอนเหล่านีสามารถดาํเนินการกบัอุปกรณม์ลัติฟังกช์นัในรุ่นต่อไปนี

หมายเหตุ

• โดยประเทศและภูมิภาคทีใช ้อาจมีโมเดลทีไม่ได◌้ทาํการขาย

ApeosPort-V C7780 / C6680 / C5580
 (*6)

DocuCentre-V C7780 / C6680 / C5580
(*6)

ApeosPort-V C7775 / C6675 / C5575 / C4475 / C3375 / C3373 / C2275
(*6)

DocuCentre-V C7775 / C6675 / C5575 / C4475 / C3375 / C3373 / C2275
(*6)

ApeosPort-V C3320

DocuPrint CM415 AP

ApeosPort-IV C5575 / C4475 / C3375 / C3373 / C2275

DocuCentre-IV C5575 / C4475 / C3375 / C3373

Color C70 / C60

Versant 80 Press

ApeosPort-V 7080 / 6080

DocuCentre-V 7080 / 6080

ApeosPort-V 5070 / 4070

DocuCentre-V 5070 / 4070

ApeosPort-V 4020

DocuPrint M465 AP

ApeosPort-IV 7080 / 6080

DocuCentre-IV 7080 / 6080

เมือตอ้งการเปิดใชง้านฟังกช์นันี จาํเป็นตอ้งตงัรหสัผ่านสาํหรบัตวัเลือกซอฟตแ์วร ์รหสัผ่านจะมี 13 หลกั ซึงรวมอกัขระตวัพิมพใ์หญ่ 

ตวัพิมพเ์ล็ก และสญัลกัษณ์

(*6) ซึงรวมถึงรุ่นใหม่ (T2)
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ชือรุ่น รหสัผ่าน

DocuCentre-V C2265/C2263 SBKPVNKELDHP@

ApeosPort-V 3065/3060/2060 QWTTHGMFWRPY@

DocuCentre-V 3065/3060/2060

ApeosPort-V C7776/C6676/C5576/C4476/C3376/C3374/C2276 IORPVRRBNMWG@

DocuCentre-V C7776/C6676/C5576/C4476/C3376/C3374/C2276

ApeosPort-V C7785/C6685/C5585 APJFGVMAJAUU@

DocuCentre-V C7785/C6685/C5585

ApeosPort-V C7780 / C6680 / C5580
 (*1)

(*1) ซึงรวมถึงรุ่นใหม่ (T2)

NVJLHLNMCMFD@

DocuCentre-V C7780 / C6680 / C5580
(*1)

UILCCWLJCLAE@
 (*2)

(*2) หากจะใชฟั้งกช์นัการเขา้สู่ระบบครงัเดียว รวมกบัรหสัผ่านปกติดงักล่าวขา้งตน้ และรหสัผ่านนี◌้ก็จาํเป็นเช่นกนั

ApeosPort-V C7775 / C6675 / C5575 / C4475 / C3375 / C3373 / C2275
(*1)

FHFXRCSPUKKS@

DocuCentre-V C7775 / C6675 / C5575 / C4475 / C3375 / C3373 / C2275
(*1)

UUOTKEEMSLSK@
(*2)

ApeosPort-V C3320 QOJOOATVXURT@

AYGGEICOMHYP@
(*2)

DocuPrint CM415 AP HHEHJMXXZOUG@

SFHDLSXTWBTU@
(*2)

ApeosPort-IV C5575 / C4475 / C3375 / C3373 / C2275 RRNBYJIMUEFF@

DocuCentre-IV C5575 / C4475 / C3375 / C3373

Color C70 / C60 HPFMIOLPAJUT@

ZAXLLSWQTFHZ@
(*2)

Versant 80 Press OTPCJMSDBYIG@

IZRLOFMDOFIF@
(*2)

ApeosPort-V 7080 / 6080 AFITTEEPWRER@

DocuCentre-V 7080 / 6080 TMLUBRZBTIDW@
(*2)

ApeosPort-V 5070 / 4070 IVSBBTWBEHGP@

DocuCentre-V 5070 / 4070 TSHXOQFEFAJR@
(*2)

ApeosPort-V 4020 CDVKZNBCEDAZ@

CLUGTTEPFCAE@
(*2)

DocuPrint M465 AP UURJJHKKFFKP@

JTXRTPWDRUGO@
(*2)

ApeosPort-IV 7080 / 6080 DKEKFHZMBMSK@

DocuCentre-IV 7080 / 6080
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หมายเหตุ

• มือ [การตงัค่าระบบ] > [การติดตงัเว็บเบราเซอร]์ ในหนา้จอ [กาํหนดคุณสมบติัหลกั] ของอุปกรณข์องคุณปรากฏขึน 

แสดงวา่มีการตงัค่ารหสัผ่านตวัเลือกซอฟตแ์วร◌์ไวแ้ลว้ ทาํตามขนัตอนสาํหรบัการตงัค่าพอรต์ SOAP

• ตารางดา้นบนเป็นของเดือนกนัยายน 2015 รุ่นและรหสัผ่านทีใชง้านไดอ้าจมีการเปลียนแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ 

ติดต่อศนูยส์นับสนุนลกูคา้ของเราเพือตรวจสอบวา่จาํเป็นตอ้งใชร้หสัผ่านหรือไม ่หรือเมือคุณไม่ทราบรหสัผ่าน

ขนัตอน

0 1 เลือก [Comon Service Settings] > [Maintenance] จาก [การตงัค่าระบบ]

2 เลือก [Software Options]

3 ใชแ้ป้นพิมพเ์พือป้อนรหสัผ่านของอุปกรณข์องค◌ุณ

4 เลือก [Reboot Machine]

การตงัคา่พอรต์ SOAP

ขนัตอน

0 1 จาก [การตงัค่าระบบ] เลือก [ติดตงัการเ◌ี◌่ชือมต◌่อและเครือข่าย] จากนันเลือก [SOAP] ใน [การตงัค่า Port] แลว้กด 

[เปลียนการตงัค่า]

2 ตงัค่ารายการตอ่ไปนี

[สถานะพอรต์]: [เปิดใชง้านแลว้]

[หมายเลขพอรต์]: [80]

3 กด [ปิด] จนกระทงัหนา้จอขอ้ความปรากฏขึน

การตงัคา่โปรโตคอล

ขนัตอน

0 1 เลือก [การตงัค่าโปรโตคอล] ใน [ติดตงัการเ◌ี◌่ชือมตอ่และเครือข่าย] ภายใต ้[การตงัค่าระบบ] แลว้ตงัค่าทีอยู ่IP ซบัเน็ตมาสก ์

และทีอยูเ่กตเวย ์(การตงัค่าสาํหรบัการใชง้านในสภาพแวดลอ้มเครือข่าย TCP/IP)

หมายเหตุ

• เลือก [TCP/IP - การตงัค่าเครือขา่ย] ใน [การตงัค่าโปรโตคอล] แลว้ทาํการตงัค่าทีใชง้านได ้ซึงขึนอยูก่บัรุ่น

2 เลือก [ติดตงั เซิรฟ์เวอร ์IPv4-DNS] หรือ [ตดิตงั เซิรฟ์เวอร ์IPv6-DNS] ใน [การตงัค่าโปรโตคอล] ภายใต ้[การตงัค่าระบบ] 

> [ตดิตงัการเ◌ี◌่ชือมตอ่และเครือข่าย] แลว้เลือก [เปลียนการตงัค่า]

หมายเหตุ

• เลือก [TCP/IP - การตงัค่าเครือข่าย] ใน [การตงัค่าโปรโตคอล] แลว้เลือก [การตงัค่าเซิรฟ์เวอร ์IPv4 - DNS] หรือ [การตงัค่าเซิรฟ์เวอร ์

IPv6 - DNS] ซึงขึนอยูก่บัรุ่น

3 เลือกค่าดา้นล่างสาํหรบัแตล่ะรายการ

[รบั IP แอดเดรสจาก DHCP]: [Disabled]

[IP แอดเดรสเซิรฟ์เวอร ์DNS]: ทีอยูเ่ซิรฟ์เวอร ์DNS ของคุณ

4 เลือก [ปิด] ซาํๆ จนกว่าหนา้จอ [กาํหนดคุณสมบตัหิลกั] ปรากฏ
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5 หากตอ้งการออกจาก [กาํหนดคณุสมบตัิหลกั] ใหเ้ลือก [ปิด]

การตงัคา่เซิรฟ์เวอรพ์ร็อกซี

เมือเชือมต่อกบัอินเทอรเ์น็ตจากอุปกรณ์มลัต◌ิฟังกช์นัของคุณ 

ใหด้าํเนินการตงัค่าดงัต่อไปนีถา้ใชง้านในสภาพแวดลอ้มทีเชือมต่อผ่านทางเซิรฟ์เวอรพ์ร็อกซี

 สิงสาํคญั

• การตรวจสอบสภาพแวดลอ้มทีผ่านพร็อกซีเซิรฟ์เวอรที์จาํเป็น อาจไม่สามารถใช ้Scan Translation Service จากอุปกรณม์ลัติฟังกช์นั

กรณีนัน โปรดดูที "หวัขอ้ทีควรระวงั" บนเว็บไซตอ์ยา่งทางการของ ฟจูิ ซีร็อกซ ์ดงัต่อไปนี

?กรณีทาํสญัญา Scan Translation Service ทีประเทศญีปุ่น

?http://www.fujixerox.co.jp/support/service/notes/index.html

?กรณีทาํสญัญา Scan Translation Service ทีประเทศทีนอกเหนือจากประเทศญีปุ่น

?www.fxap.com.sg/product/software/scanservice/index.jsp

ขนัตอน

0 1 ใน [การตงัค่าระบบ] > [ติดตงัการเชือมตอ่และเคร◌ือข่าย]> [การตงัค่าเซิรฟ์เวอรพ์ร็อกซี] 

กาํหนดค่าการตงัค่าสาํหรบัการใชอุ้ปกรณใ์นสภาพแวดลอ้ม HTTPS เช่น ชือเซิรฟ์เวอรแ์ละหมายเลขพอรต์

2 เลือก [ทีอยูไ่ปยงัเซิรฟ์เวอรพ์ร็อกซีบายพาส] ใน [การตงัค่าระบบ] > [ติดตงัการเ◌ี◌่ชือมตอ่และเครือข่าย] > 

[การตงัค่าเซิรฟ์เวอรพ์ร็อกซี] แลว้กด [แกไ้ข...]

3 ป้อน "localhost" แลว้กด [เลือก]

หมายเหตุ

• หากมีทีอยูอ่ยูแ่ลว้ ใหผ้นวกเครืองหมายอฒัภาค (;) ทีส่วนทา้ย แลว้เพิม "localhost"

4 กด [ปิด] จนกระทงัหนา้จอขอ้ความปรากฏขึน
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การตงัคา่เว็บเบราวเ์ซอร์

ขนัตอน

0 1 เลือก [เวอรช์นัแอพพลิเคชนัเว็บ] ใน [การตงัค่าระบบ] > [การติดตงัเว็บเบราเซอร]์ แลว้กด [แกไ้ข...]

หมายเหตุ

• เมือไม่สามารถใชต้วัเลือกชุดการเขา้ใชง้านจากภายนอกกบัอุปกรณม์ลัติฟังกช์นัของคุณซึงรวมถึงรุ่นดงัต่อไปนี ตวัเลือก 

[การติดตงัเว็บเบราเซอร]์ ก็จะไม่ปรากฏขึนมา

ApeosPort-IV C5570 / C4470 / C3370 / C3371 / C2270

ApeosPort-IV C7780 / C6680 / C5580

ApeosPort-IV C4430

ApeosPort-IV 5070 / 4070 / 3070

• เมือ [การติดตงัเว็บเบราเซอร]์ ไม่ปรากฏขึนมาสาํหรบัอุปกรณม์ลัติฟังกช์นัทีรวมอยูใ่นรุ่นด◌ังต่อไปนี 

ก็จาํเป็นตอ้งตงัรหสัผ่านตวัเลือกซอฟตแ์วร ์สาํหรบัขอ้มลูเพิมเติมโปรดดูที "การตงัค่ารหสัผ่านสาํหรบัตวัเลือกซอฟตแ์วร"์ (P.16) 

อยา่งไรก็ตามโดยประเทศและภมิูภาคทีใช ้อาจมีโมเดลทีไม่ไดท้าํการขาย

ApeosPort-V C7780 / C6680 / C5580
 (*7)

DocuCentre-V C7780 / C6680 / C5580
(*7)

ApeosPort-V C7775 / C6675 / C5575 / C4475 / C3375 / C3373 / C2275
(*7)

DocuCentre-V C7775 / C6675 / C5575 / C4475 / C3375 / C3373 / C2275
(*7)

ApeosPort-V C3320

DocuPrint CM415 AP

ApeosPort-IV C5575 / C4475 / C3375 / C3373 / C2275

DocuCentre-IV C5575 / C4475 / C3375 / C3373

Color C70 / C60

Versant 80 Press

ApeosPort-V 7080 / 6080

DocuCentre-V 7080 / 6080

ApeosPort-V 5070 / 4070

DocuCentre-V 5070 / 4070

ApeosPort-V 4020

DocuPrint M465 AP

ApeosPort-IV 7080 / 6080

DocuCentre-IV 7080 / 6080

2 เลือก "เปิดใชง้านการพิมพไ์ฟล"์ แลว้กด [เปลียนการตงัค่า]

3 ตงัค่ารายการตอ่ไปนี

เปิดใชง้านการพิมพไ์ฟล:์ [ใช่]

4 เลือก "ยอมรบัคุกกี" แลว้กด [เปลียนการตงัค่า]

5 ตงัค่ารายการตอ่ไปนี

ยอมรบัคุกกี: [ใช่] หรือ [เตือนผูใ้ชเ้มือมีการเสนอคุ๊กกี]

6 เลือก "ใช ้TLS1.0" แลว้กด [เปลียนการตงัค่า]

7 ตงัค่ารายการตอ่ไปนี

ใช ้TLS1.0: [ใช่]

(*7) ซึงรวมถึงรุ่นใหม่ (T2)
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8 กด [ปิด] จนกระทงัหนา้จอเมนูปรากฏขึน

หมายเหตุ

• อาจจาํเป็นตอ้งรีสตารท์อุปกรณม์ลัติฟังกช์นัของคุณ ทงันีขึนอยูก่บัประเภทของการตงัค่า ร◌ีสตารท์อุปกรณข์องคุณ 

ถา้หนา้จอเริมตน้ปรากฏขึน

การตงัคา่ปลกัอิน

หากจะใชฟั้งกช์นัการเขา้สู่ระบบครงัเดียว มีความจาํเป็นตอ้งเปิดใชง้านการตงัค่าปลกัอิน

หากยงัไม่ไดเ้ปิดใชง้านการตงัค่าปลกัอิน ใหท้าํตามขนัตอนดงัต่อไปนี

ขนัตอน

0 1 เลือก [ปลกัอินทีถูกฝังลงไป] ที ?การตงัค่าระบบ???การตงัค่าทวัไป???Plug-in Settings? แลว้กด ?เปลียนการตงัค่า?

หมายเหตุ

• หาก ?Plug-in Settings? ไม่ปรากฎขึน จาํเป็นตอ้งตงัค่ารหสัผ่านตวัสาํหรบัตวัเลือกซอฟตแ์วร ์รายละเอียดเพิ◌่มเติม 

โปรดดูที"การตงัค่ารหสัผ่านสาํหรบัตวัเลือกซอฟตแ์วร"์ (P.16)

2 เลือก ?เปิดใชง้าน? แลว้กด ?เลือก?

3 กด ?ปิด?

4 กด ?ปิด?

หมายเหตุ

• หากหนา้จอการสงัรีสตารท์ปรากฎขึน โปรดทาํการร◌ีสตารท์เครือง
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การตงัค่าสภาพแวดลอ้มของอปุกรณม์ลัตฟัิงกช์นัจากพีซี

 สิงสาํคญั

• ไมจ่าํเป็นตอ้งดาํเนินการในขนัตอนนี รวมถึงขนัตอนถดัจากนี 

เมือใชเ้ครืองมือเชือมโยงอุปกรณม์ลัติฟังก◌์ชนัซึงติดตงัมาพรอ้มกบัอุปกรณม์ลัติฟังกช์◌ันของคุณ โปรดดทีู"การยนืยนัผลการติดตงั" 

(P.29)และยนืยนัวา่ฟังกช์นันีดาํเนินงานอยา่งถูกต◌้องหรือไม่

ก่อนการติดตงั ใหใ้ช ้CentreWare Internet Services เพือทาํการตงัค่าดงัต่อไปนี

การตงัค่า SSL/TLS

ในระหวา่งการติดตงั (หรือการยกเลิกการติดตงั) เครืองมือการเชือมโยงอุปกรณ์มลัติฟังกช์นัจะใชโ้ปรโตคอล SSL/TLS 

สาํหรบัการสือสาร HTTP ระหวา่งอุปกรณม์ลัติฟังกช์◌ันทีคุณใชแ้ละคอมพิวเตอรบ์นเครือข่าย ใหเ้ปิดใชง้านการสือสาร SSL/TLS 

หากยงัไมไ่ด ้เปิดใชง้าน

ขนัตอน

0 1 เปิดเว็บเบราวเ์ซอรใ์นเครืองคอมพิวเตอรข์องค◌ุณทีเชือมตอ่กบัเครือข่าย

2 ป้อนทีอยู ่IP ของอุปกรณม์ลัติฟังกช์นัซึงมีการติดตงัเครืองมือในช่องป้อนขอ้มูลทีอยูข่องเว็บเบราวเ์ซอร ์แลว้กดแป้น 

<Enter>

CentreWare Internet Services จะเริมตน้

หมายเหตุ

• ในขณะทีกาํลงัเชือมต่อกบั CentreWare Internet Services 

หรือเมือหนา้จอขอใหป้้อนชือผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านปรากฏขึนในระหวา่งการดาํเนินการ 

ใหป้้อนรหสัผูใ้ชที้เป็นผูด้แูลระบบอุปกรณแ์ละรหสัผ่าน แลว้คลิก [ตกลง]

3 คลิก [สรา้งใบรบัรองใหม่ทีเซ็นเอง] ในแท็บ [คุณสมบตัิ] > [ความปลอดภยั] > [การจดัการใบรบัรองดิจติอลของเครือง]

หมายเหตุ

• XPS ยอ่มาจาก XML Paper Specification
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4 คลิก [ใช]้

5 โหลดเว็บเบราวเ์ซอรใ์หม่
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6 ตรวจสอบ [เปิดใชง้านแลว้] กบั [การสือสาร HTTP - SSL/TLS] ใน [คุณสมบตั]ิ > [ความปลอดภยั] > [การตงัค่า SSL/TLS]

7 คลิก [ใช]้

8 หากปรากฏขอ้ความทีระบุว่าควรจะรีสตารท์อุปกรณม์ลัติฟังกช์นั ใหค้ลิกที [Reboot Machine]

9 คลิก [ตกลง] ในหนา้จอยืนยนั

เมือรีสตารท์อุปกรณ ์การสือสารจะถกูตดัชวัคราว 

ดงันันโปรดรอสกัครู่แลว้โหลดเว็บเบราวเ์ซอรใ์หมแ่ละทาํการเชือมต่อใหม่กบัอุปกรณม์ลัติฟังกช์นั
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3. กระบวนการตดิตงั

เนือหาในส่วนนีจะอธิบายขนัตอนในการติดตงัเครืองมือเชือมโยงอุปกรณ์มลัติฟังกช์นัลงในอุปกรณม์ลัติฟังกช์นั

ติดตงัเครืองมือเชือมโยงอุปกรณ์มลัติฟังกช์นัลงในอุปกรณม์ลัติฟังกช์นั

มีเครืองมือการเชือมโยงอุปกรณ์มลัติฟังกช์นัทีสนับสนุนฟังกช์นัการเขา้สู่ระบบครงัเดียว และมีเครืองมือทีไมไ่ดส้นับสนุนฟังกช์นัดงักล่าวดว้ย 

ติดตงัเครืองมืออยา่งใดอยา่งหนึงตามความตอ้งการของคุณ

ดู "การยืนยนัผลการติดตงั" (P.29) และยืนยนัวา่ฟังก◌์ชนัมีการทาํงานอยา่งถูกตอ้งหลงัจากการติดตงั หรือเมือ 

ใชเ้ครืองมือการเชือมโยงอุปกรณม์ลัติฟังกช์◌ันซึงติดตงัมาพรอ้มกบัอุปกรณม์ลัติฟังกช์นัของคุณ

หมายเหตุ

• ถา้คุณจะใชฟั้งกช์นัการเขา้สูร่ะบบครงัเดียวในรุ่นทีมีการติดตงัเครืองมือการเชือมโยงอุปกรณม์ลัติฟังกช์นัมาดว้ย 

คุณตอ้งติดตงัเครืองมือการเชือมโยงอุปกรณม์ลัติฟังกช์นัทีสนับสนุนฟังกช์นัการเขา้สู่ระบบครงัเดียว

นอกจากนี โปรดดทีูลิงกต่์อไปนีบนเว็บไซตอ์ย◌่างเป็นทางการของบริษัทของเราเมือดาวน์โหลดเครืองมือเชือมโยงอุปกรณม์ลัติฟังกช์นั

สาํหรบัผูใ้ชที้ทาํสญัญา Scan Translation Service ในประเทศญีป◌ุ◌่น

 http://www.fujixerox.co.jp/solution/scantrans/

สาํหรบัผูใ้ชที้ทาํสญัญา Scan Translation Service ในประเทศอืนๆ ทีไมใ่ช่ญีปุ่น

http://www.fxap.com.sg/product/software/scanservice/index.jsp

ตดิตงั

การติดตงัจะทาํจากพีซีไปยงัอุปกรณม์ลัติฟังกช์นั

หมายเหตุ

• ติดตงัเครืองมือเมืออุปกรณม์ลัติฟังกช์นัไมอ่ยูใ่นระหวา่งการทาํงานหรือมีการสงังานอยู ่

การติดตงัจะไมส่ามารถทาํไดเ้มืออุปกรณม์ลัติฟังกช์นัอยูใ่นระหวา่งการทาํงานหรือมีการสงังานอยู่

• แผงควบคุมของอุปกรณม์ลัติฟังกช์นัจะไม่สามารถใชง้านไดเ้มือติดตงัเครืองมือเชือมโยงอุปกรณม์ลัติฟังกช์นั

ขนัตอนการติดตงัมีดงันี

ขนัตอน

0 1 ใชพี้ซีของคุณเพือดาวนโ์หลดเครืองมือเชือมโยงอุปกรณม์ลัติฟังกช์นัจากเว็บไซตอ์ยา่งเป็นทางการของเรา

2 คลายไฟลบี์บอดัทีดาวนโ์หลดมา (.zip) และดบัเบิลคล◌ิกทีไฟล ์exe ทีอยูใ่นโฟลเดอร ์

หมายเหตุ

• หากหนา้จอ [คาํเตือนการรกัษาความปลอดภยั] ปรากฏขึ◌้น ใหค้ลิกที [เริม] และดาํเนินการติดตงัต่อไป



3. กระบวนการติดตงั

26

3 คลิก [ถดัไป]

4 ป้อนทีอยู ่IP ของอุปกรณม์ลัติฟังกช์นั แลว้คลิก [ถดัไป]

หมายเหตุ

• ป้อนทีอยู ่IPv4 IP 

 ตวัอยา่ง: 192.0.2.1
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5 ป้อนชือผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านของผูดู้แลระบบ แลว้คลิก [ถดัไป] 

ถา้คุณกาํลงัติดตงัเครืองมือการเชือมโยงอุปกรณม์ลัติฟังกช์นัอีกครงัในรุน่ ทีตดิตงัเครืองมือมาใหแ้ลว้ 

ใหด้าํเนินการตอ่ตามขนัตอนที 6 หรือมิเช่นนันก็ดาํเนินการตอ่ตามขนัตอนที 7

6 เลือก [ตดิตงัใหม่] แลว้คลิก [ถดัไป]

7 คลิก [ถดัไป]
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8 คลิก [Finish]

หมายเหตุ

• อาจใชเ้วลาสองถึงสามนาทีกวา่ทีหนา้จอเสร็จสิ◌้นจะปรากฏขึน

• เมือติดตงัฟังกช์นัในอุปกรณม์ลัติฟังกช์นัเพิมเติม ใหท้าํเครืองหมายเลือก [ติดตงัในอุปกรณต์วัอืน] แลว้คลิก [Finish] 

หลงัจากนันทาํซาํขนัตอนที 3-7

9 รีสตารท์อุปกรณม์ลัตฟัิงกช์นั

10 ยกเลิกการทาํเครืองหมายที [เปิดใชง้านแลว้] สาํหรบั [การสือสาร HTTP - SSL/TLS] ใน CentreWare Internet Services 

ซึงจะทาํใหส้ถานะยอ้นกลบัไปเป็นปิดการใชง้าน

หมายเหตุ

• โปรดดูที "การตงัค่าสภาพแวดลอ้มของอุปกรณม์◌ัลติฟังกช์นัจากพีซี" (P.22)เกียวกบัวิธีการตงัค◌่า
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การยนืยนัผลการตดิตงั

ขนัตอนการยืนยนัผลการติดตงัมีดงันี

ขนัตอน

0 1 กดปุ่ม <หนา้แรกการบริการ> บนแผงควบคุมของอุปกรณ◌์มลัตฟัิงกช์นั

2 กด [สแกนและแปล] บนหนา้จอเมนู

หมายเหตุ

• การแสดงผลอาจจะแตกต่างกนัไปตามรุ่นของอุปกรณม์ลัติฟังกช์นัของคุณหรือการตงัค่าภาษาทีใชใ้นการแสดงผล

หมายเหตุ

• หากปุ่ม [สแกนและแปล] ไม่ปรากฏ ใหย้นืยนัวา่การต◌ั◌้งค่าสภาพแวดลอ้มทีจาํเป็นในอุปกรณม์ลัติฟังกช์นัไดร้บัการตงัค่าอยา่งถูกตอ้ง 

โปรดดูที "อุปกรณม์ลัติฟังกช์นัการตงัค่าสภาพแวดลอ้ม" (P.13) เกียวกบัการตงัค่าสภาพแวดลอ้ม

• เมือใชบ้ริการแบบกาํหนดเองอืนๆ หรือเมือมีการเปลียนแปลงการตงัค่าปุ่มฟังกช์นัทีแสดงผลในหนา้จอหนา้แรกการบริการ ปุ่ม 

[สแกนและแปล] ก็อาจไม่ปรากฏขึน หากเป็นกรณีนี ใหเ้ปลียนการตงัค่าสาํหรบั [หนา้แรกการบริการ] ใน [การตงัค่าระบบ] > [Common 

Service Settings] > [การตงัค่าปุ่ม/หนา้จอ] สาํหรบัขอ้มลูเพิ◌่มเติม โปรดดูที "คู่มือสาํหรบัผูด้แูลระบบ" ของอุปกรณม์ลัติฟังกช์นั

• หากวิธีการตรวจสอบอุปกรณคื์อ [เขา้สรู่ ะบบบญัช◌ีในระบบ] หรือ [เขา้สรู่ ะบบบญัชีระยะไกล] โปรดเขา้สู่โหมดการตรวจสอบ แลว้กดปุ่ม

• เมือขอ้ความแสดงขอ้ผิดพลาด "ไม่สามารถเขา้ใชง้านบริการ โปรดตรวจสอบการตงัค่าและสถานะของเครือขา่ยของคุณ" ปรากฏขึน 

โปรดยนืยนัดงัต่อไปนี

การติดตงัจะเสร็จสมบรูณถ์า้หน้าจอการเขา้สู่ระบบของ Scan Translation Service ปรากฏขึน

หมายเหตุ

• หน้าจอการเขา้สู่ระบบไม่ปรากฏ 

โปรดยนืยนัวา่การตงัค่าสภาพแวดลอ้มทีจาํเป็นในอุปกรณม์ลัติฟังกช์นัไดร้บัการตงัค่าอยา่งถูกตอ้งแลว้ โปรดดูที 

"อุปกรณม์ลัติฟังกช์นัการตงัค่าสภาพแวดลอ้ม" (P.13) เกียวกบัการตงัค่าสภาพแวดลอ้ม

• เมือคุณเขา้สู่ระบบ ปุ่ม [เลือกจากรายการประวติั] จะปรากฏขึนในครงัถดัไปและครงัต่อๆ ไปทีคุณเขา้สู่ระบบ

รายการ รายละเอียดการยนืยนั

การยนืยนัการตงัค่าเซิรฟ์เวอรพ์ร็อกซี "อุปกรณม์ลัติฟังกช์นัการตงัค่าสภาพแวดลอ้ม" (P.13)ยนืยนัวา่การตงัค่าทีทาํไวที้ 

"ชือเซิรฟ์เวอร"์ "ชือพอรต์" "ชือในการเขา้สู่ระบบ" และ "รหสัผ่าน" ถกูตอ้ง

การยนืยนัการตงัค่าการจาํกดัของเซิรฟ์เวอรพ์ร◌็

อกซี

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การตงัค่าของอุปกรณม์ลัติฟังกช์นัอนุญาตใหผู้ดู้แลระบบเซิรฟ์เวอรพ์ร็

อกซีสามารถเชือมต่อกบัอินเทอรเ์น็ตจากทีอย◌ู◌่ IP ได้

การยนืยนัการเชือมต่อพีซี ใชค้อมพิวเตอรที์เชือมต่ออยูก่บัเครือขา่ยของคุณเพือเปิดเว็บเบราวเ์ซอร ์

และยนืยนัวา่คุณสามารถเชือมต่อกบั URL ต่อไปนีได้

https://scantranslation.fujixerox.com/
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เมือสนับสนุนฟังกช์นัการเขา้สู่ระบบครงัเดียว:

หมายเหตุ

• หากคุณเป็นผูดู้แลระบบ ปุ่ม [เมนูผูดู้แลระบบ] จะปรากฏขึน

เมือไม่สนับสนุนฟังกช์นัการเขา้สู่ระบบครงัเดียว:

การตงัค่าฟังกช์นัการเขา้สูร่ะบบครงัเดียว

หากคุณติดตงัเครืองมือการเชือมโยงอุปกรณม์◌ัลติฟังกช์นัทีสนับสนุนฟังกช์นัการเขา้สู่ระบบครงัเดียวแลว้ 

คุณก็สามารถระบุวา่จะใหจ้ดจาํรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านของผูใ้ชแ้ต่ละคนทีป้อนบนหน้าจอเขา้สู่ระบบหรือไม่

หากคุณเลือกทีจะใหจ้ดจาํรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน การตรวจสอบสิทธิซึงใชอุ้ปกรณม์ลัติฟังกช์นัก็จะช่วยใหคุ้ณสามารถกาํหนดค่าได ้

เพือใหคุ้ณไมต่อ้งป้อนรหสัผูใ้ชเ้มือเขา้ส◌ู่ระบบใน Scan Translation Service หรือเพือเขา้สู่ระบบโดยอตัโนมติั 

โดยไมต่อ้งใหม้ีการแสดงหน้าจอการเขา้สู่ระบบ

หมายเหตุ

• คุณอาจไม่สามารถใชฟั้งกช์นัการเขา้สู่ระบบคร◌้ังเดียวได ้ซึงจะขึนอยูก่บัอุปกรณม์ลัติฟังก◌์ชนัของคุณ สาํหรบัขอ้มลูเพิมเติมโปรดด ู

"ฟังกช์นัการเขา้สูร่ะบบครงัเดียว" (P.10) 

• ถา้คุณจะใชฟั้งกช์นัการเขา้สูร่ะบบครงัเดียว 

คุณจะตอ้งมีการลงทะเบียนเป็นผูใ้ชที้มีสิทธิ◌์โดยใชฟั้งกช์นัการตรวจสอบสิทธิบนอุปกรณม์ลัติฟังกช์นั สาํหรบัขอ้มลูเพิมเติม โปรดดทีู 

"คู่มือสาํหรบัผูด้แูลระบบ" ทีใหม้ากบัแพคเกจอุปกรณม์ลัติฟังกช์นัของคุณ

• เมือตอ้งการใชฟั้งกช์นัการเขา้สู่ระบบครงัเดียว คุณตอ้งกาํหนดค่าการตงัค่าสภาพแวดลอ้มสาํหรบัอุปกรณม์ลัติฟังกช์นั สาํหรบัขอ้มลู 

เพิมเติมโปรดดูที "การตงัค่าสภาพแวดลอ้มของอุปกรณม์ลัติฟังกช์นัจากพีซี" (P.22) 

• สาํหรบัขอ้มลูเกียวกบัวิธีการใชฟั้งกช์นัการเขา้สูร่ะบบครงัเดียวสาํหรบัผูใ้ชแ้ต่ละคน โปรดดทีู "คู่มือผูใ้ช ้Scan Translation Service"
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เมือใชฟั้งกช์นัการเขา้สู่ระบบครงัเดียว ผูด้แูลระบบจะสามารถตงัค่าต่อไปนีได้

การแสดงหนา้จอ [เมนูผูด้แูลระบบ]

เมือตอ้งการทาํการตงัค่าของผูดู้แลระบบ ใหด้าํเนินการตามขนัตอนต่อไปนีบนอุปกรณม์ลัติฟังก◌์ชนั

ขนัตอน

0 1 บนแผงควบคุมของอุปกรณม์ลัติฟังกช์นั กดปุ่ม <Log In/Out>

2 ใชปุ่้ม <Numeric Keypad> หรือแป้นพิมพที์ปรากฏขึน เพือป้อนรหสัผูใ้ชผู้ดู้แลระบบของอุปกรณ ์และจากน◌้ันกด [ตกลง]

3 กด [Scan Translation Service] หรือ [Scan Translation] บนหนา้จอเมนู

หมายเหตุ

• การแสดงผลอาจจะแตกต่างกนัไปตามรุ่นของอุปกรณม์ลัติฟังกช์นัของคุณหรือการตงัค่าภาษาทีใชใ้นการแสดงผล

4 กด [เมนูผูด้แูลระบบ] ทีหนา้จอ [เขา้สูร่ะบบ]
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หน้าจอ [เมนูผูดู้แลระบบ] จะปรากฏขนึ จากหน้าจอนีใหก้าํหนดค่าวา่จะแสดงกล่องกาเครืองหมาย [จดจาํ] หรือไม ่

และลา้งขอ้มลูการตรวจสอบสิทธิทีเก็บไว ้เมือตอ้งการกลบัไปทีหน้าจอการเขา้สู่ระบบ ใหก้ด [ยอ้นกลบั]

การตงัคา่กลอ่งกาเครืองหมาย [จดจาํ]

กาํหนดค่าวา่จะแสดงกล่องกาเครืองหมาย [จดจาํ] หรือไมบ่นหน้าจอ Scan Translation Service [เขา้สู่ระบบ] ถา้ผูใ้ชเ้ลือกกล่องกาเครืองหมาย 

[จดจาํ] พวกเขาก็จะสามารถใชฟั้งกช์นัการเขา้สู่ระบบครงัเดียวได้

ขนัตอน

0 1 เลือก [ใช่] หรือ [ไม่ใช่] สาํหรบั [จดจาํขอ้มูลการระบ◌ุตวัตน] บนหนา้จอ [เมนูผูดู้แลระบบ]

หากคุณเลือก [ใช่] กล่องกาเครืองหมาย [จดจาํ] ก็จะปรากฏขึนบนหน้าจอการเขา้สู่ระบบของ Scan Translation Service

หากคุณเลือก [ไมใ่ช่] กล่องกาเครืองหมาย [จดจาํ] ก◌็จะไมป่รากฏ

2 กด [นาํไปใช]้

หากการตงัค่านีถกูสลบัจาก [ใช่] เป็น [ไมใ่ช่] ใหด้าํเนินการตามขนัตอนที 3 และ 4

3 กด [ใช่] ทีหนา้จอ [เปลียนค่า]

4 เลือกว่าจะลา้งขอ้มูลการตรวจสอบสิทธิทีเก็บไวห้รือไม่ทีหนา้จอ [ลา้งขอ้มูลการระบุตวัตน] กด [ใช่] 

เพือลา้งขอ้มูลการตรวจสอบสิทธิทงัหมดซึงจ◌ัดเก็บไวใ้นปัจจบุนั  กด [ไม่ใช่] เพือเก็บไว้

หมายเหตุ

• หากคุณเลือก [ไม่ใช]่ แลว้ต่อมาเปลียน [จดจาํขอ้ม◌ูลการระบุตวัตน] ไปที [ใช]่ คุณก็สามารถใชข้อ้มลูทีเก็บไวอี้กครงั

การลา้งขอ้มูลการตรวจสอบสิทธิทีเก็บไว้

เมือตอ้งการลา้งขอ้มลูการตรวจสอบสิทธิทงัหมดทีเก็บไวข้องผูใ้ช ้ใหด้าํเนินการตามขนัตอนต่อไปนี

หมายเหตุ

• ถา้คุณทาํตามขนัตอนเหล่านี ผูใ้ชจ้ะตอ้งป้อนรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านของพวกเขาเมือเขา้ถึง Scan Translation Service 

จนกวา่พวกเขาจะเลือก [จดจาํ] อีกครงั

ขนัตอน

0 1 กด [ลา้ง] ใน [ลา้งขอ้มูลการระบุตวัตน] บนหนา้จอ [เมนูผูด้แูลระบบ]

2 กด [ใช่] บนหนา้จอ [ลา้งขอ้มูลการระบุตวัตน] 
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ถอนการตดิตงั/อพัเกรดเวอรช์นั

ขนัตอนต่อไปนีมีไวส้าํหรบัถอนการติดตงัเครื◌่องมือเชือมโยงอุปกรณ์มลัติฟังกช์นัหรือการอ◌ัพเกรดเป็นรุน่ใหมก่วา่

ขนัตอน

0 1 จากบนพีซีของคณุ ใหด้บัเบิลคลิกทีไฟล ์exe ของเครืองมือเชือมโยงอุปกรณม์ลัติฟังกช์นั

2 คลิก [ถดัไป]

3 ป้อนทีอยู ่IP ของอุปกรณม์ลัติฟังกช์นัในระหว่างการถอนการติดตงัฟังกช์นัหรือการอพัเกรดรุน่ แลว้คลิก [ถดัไป]

หมายเหตุ

• ป้อนทีอยู ่IPv4 IP 

 ตวัอยา่ง: 192.0.2.1



3. กระบวนการติดตงั

34

4 ป้อนชือผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านของผูดู้แลระบบ แลว้คลิก [ถดัไป]

5 เลือก [เอาออก] เพือยกเลิกการติดตงั หรือเลือก [ติดตงัใหม่] สาํหรบัการอปัเกรดรุน่ แลว้คลิก [ถดัไป]

หมายเหตุ

• คลิก [เกียวกบั] เพือตรวจสอบรุ่นของเครืองมือในการเชือมโยงอุปกรณม์ลัติฟังกช์นั นอกจากนี 

รุ่นของเครืองมือในการเชือมโยงอุปกรณม์ลัติฟังกช์นัจะแตกต่างจากรุ่นของ Scan Translation Service

6 หลงัจากทีหนา้จอยืนยนัปรากฏ ใหค้ลิกที [ถดัไป]

7 หลงัจากทีหนา้จอการเสร็จสินการติดตงัปรากฏขึน ใหค้ลิกที [Finish]

8 รีสตารท์อุปกรณม์ลัตฟัิงกช์นั
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