IS/IT-tjänst privata vårdgivare

Lathund för scanner
VMware VDI – Scanner Inställningar (OBS! Gäller fr om 2019-10-29)
Rutinen beskriver hur man gör aktuella inställningar för att kunna scanna dokument in till
AsynjaVisph.
Installation av Scanner
Fysisk Dator:
1. Koppla in din Fujitsu fi-7160 scanner till din dator.
2. Kontrollera att datorn känner av att scannern har kopplats in.
3. Inga drivrutiner eller Paperstream Capture behöver vara installerat på din dator.
(Detta är en av nyheterna med uppgraderingen 2019-10-28 . All konfiguration och
installation sköts direkt av VDI: n.
IS/IT Tjänsten
1. Starta VMware klienten
2. Logga in på IS/IT Tjänsten – Tapir
3. Vänta tills du ser skrivbordet och dina enheter listas under ”Connect USB device”
valet i VMware klienten.

4. Klicka på ”Connect USB Device” Välj enligt val 1,2 och 3. Dessa ska vara
markerade.
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5. Vänta tills drivrutinerna är installerad för scannern. Det ser ut enligt nedan.

6. Vill du kontrollera att scannern är korrekt installerad tittar du under ”Enheter och
skrivare”, ser du en enhet som heter fi-7180/716 är scannern installerad och redo
att användas.

7. Nu är din VDI redo för scanning!

Sida 2 av 5

Inställningar för svart-vit eller färgscanning
Som standard görs alla annan scanning i svartvitt. Finns det ett behov av att ändra till
scanning i färg gör du enligt instruktionen nedan. Denna inställning sparas inte utan varje
gång du loggar in på nytt till IS/IT tjänsten ställs inställningen tillbaka till svartvitt.
1. Klicka på startmenyn i VDI:n och starta applikationen Paperstream Capture.

2. När paperstream startat klicka på ”Scan” i högra hörnet.

3. Klicka på ”Config”
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4. Bocka i rutan som finns bredvid ”Std_Profil” (1)
-Klickar du på ”Std_Profil” startas en scanning, klicka därför rakt på den vita rutan.
5. Klicka sedan på ”Edit” (2)

6. På nästa vy välj valet ”Scan” (1)
7. Klicka på ”Driver Profile” så att valen för färg vecklas ut.
8. Välj ”Color Default” (2) för färg eller Välj ”B&W Default” (3) eller för svartvitt.Klicka på
”Save” (4) för att spara inställningarna.
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9. Du kommer nu tillbaka till Paperstream Captures grundvy.
10. Klicka antingen på ”Exit” eller kryssa ned programmet med krysset.

11. Du har nu ställt in scanningen för färg.
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