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O módulo do cliente do Kodak Asset Management Software reside em 
um PC host a qual o scanner está conectado. Ele se comunica com 
o servidor para fornecer o status de ativos e procurar atualizações 
a partir do servidor. O software do cliente monitora o ativo através do 
driver do scanner no PC host do cliente. Ele também fornece avisos 
quando ocorrem eventos críticos e alerta você quando os limites de 
manutenção ou erro predefinidos são atingidos.

O software do cliente recupera as atualizações ou solicitações que 
foram agendadas utilizando o software de servidor. Após a recepção 
do pedido, o software do cliente usa funcionalidade predefinida para 
realizar as atualizações solicitadas. O software do cliente também pode 
emitir solicitações de manutenção ao aplicativo de servidor para 
processamento.

Configurações de 
status e ativos

O módulo do cliente do Kodak Asset Management Software permite 
que você acesse o status de ativos e configurações de ativos. Para 
acessar o menu de cliente, clique com o botão direito no ícone Kodak 
Asset Management Client Software na bandeja do sistema.

OBSERVAÇÃO: Dependendo do status do software, serão exibidos os 
seguintes ícones:

Kodak Asset Management Software está pronto.

Indica que o software Kodak Asset Management está 
ocupado com atualizações periódicas, atualizações de 
ativos, registro, etc.

Indica o estado atual de uma situação de erro.  

Indica um aviso de manutenção.
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Menu de status de 
ativos

Ao clicar com o botão esquerdo sobre o ícone Kodak Asset Management 
Software na bandeja do sistema, o status atual do cliente será exibido. 

OBSERVAÇÕES:

• Os indicadores de status são exibidos na parte superior do menu de 
Status somente se houver erros gerais.

• Se mais de um ativo está registrado, o último ativo selecionado será 
exibido no menu de Status, juntamente com quaisquer notificações 
de manutenção ou erro associado a esse ativo. Se você deseja 
exibir as notificações de erro e manutenção de outro ativo, selecione 
o ativo desejado na lista suspensa.

Um hiperlink de Manutenção também será exibido na janela de Status 
de ativos. Dependendo do tipo de scanner, um hiperlink de Notificações de 
erro pode ser exibido. Clicar no hiperlink de Manutenção abrirá a janela 
de Configurações de manutenção. Clicando no link de Notificações de 
erro abrirá a janela de Configurações de notificação de erro 

Se um símbolo de aviso ou símbolo de erro é exibido para os limiares 
de manutenção, você precisará executar a manutenção necessária 
e redefinir a configuração através da janela de Configurações de 
manutenção. Para obter procedimentos sobre como realizar a manutenção, 
consulte o Guia do usuário para o scanner. 

Se for exibido o ícone de status verde limiar, nenhuma 
atenção é necessária. 

Se o símbolo amarelo de aviso for exibido, o ativo está se 
aproximando a configuração designada indicando quando 
o ativo exigirá atenção.

Se o símbolo vermelho de erro é exibido, o ativo tem 
atingido ou excedido a configuração designada e requer 
atenção imediata.
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Menu Configurações 
de ativos

Ao clicar com o botão direito sobre o ícone Kodak Asset Management 
Software na bandeja do sistema, o menu Configurações de ativos será 
exibido. 

Configurações de manutenção — exibe a janela de Limiares de 
manutenção para o último ativo selecionado. 

OBSERVAÇÃO: Para exibir o limiar de manutenção para outro ativo, 
selecione o ativo desejado na lista suspensa. 

Quando você executar a manutenção necessária, clique no botão 
Completado para redefinir os valores, em seguida, clique em OK.

• Próxima — exibe o número de páginas que podem ser digitalizadas 
antes da próxima manutenção precisar ser executada. Esta será um 
número negativo, se a manutenção está atrasada.
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• Frequência: exibe o número de páginas que podem ser digitalizadas 
antes da manutenção ser executada.

• Lembrete: Quando o valor de Próxima atinge esse valor, um símbolo 
amarelo de aviso será exibido indicando que o ativo vai precisar de 
manutenção em breve.

• Completado: clique em quando foi realizada a manutenção sugerida.

Configurações de notificação de erro — exibe a caixa de diálogo de 
Configurações de notificação de erro que permite a exibição do status 
de erro atual. Quando terminar de ver o status de erro para o ativo 
selecionado, clique em OK para fechar a caixa de diálogo. 

OBSERVAÇÃO: Esta opção só aparece se o scanner registrado é capaz 
de rastrear atolamentos de papel, multialimentações 
ou outros erros.

OBSERVAÇÃO: Para exibir as configurações de notificação de erro 
para outro ativo, selecione o ativo desejado na lista 
suspensa.

• Restantes: exibe o número de vezes que um erro pode ocorrer antes 
de um símbolo erro vermelho ser exibido. Esse número indica uma 
contagem da configuração na coluna Frequência.

• Frequência: exibe quantas vezes um erro pode ocorrer antes que 
uma mensagem de erro é exibida. 

• Período exibe o número de dias em que um número máximo de erros 
(por exemplo, atolamento de papel, multialimentação, etc.) pode 
ocorrer antes de uma mensagem de erro ser exibida. 

OBSERVAÇÃO: Se o período é definido como 0, os erros não são 
controlados por um período de tempo.
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Registros do scanner — exibe a janela de Configurações de registros, 
que permite que você envie registros do scanner para o Administrador 
do sistema. 

Para enviar um arquivo de registro: 

1. Se você quiser incluir imagens depuradas, clique em Incluir imagens 
depuradas.

2. Clique em Habilitar registros. A seguinte mensagem será exibida.

3. Clique em Reiniciar agora. Depois de reiniciar, execute o trabalho 
de digitalização que causou o problema novamente.

4. Selecione Registros do scanner a partir do menu Configurações 
de ativos para exibir a janela Configurações de registros. Se você 
deseja incluir imagens depuradas ou informações do seu PC, clique 
as caixas de seleção apropriadas.

5. Se você não quiser salvar o arquivo no local padrão, navegue até 
o local onde você deseja salvar este arquivo.

6. Clique em Apenas salvar para salvar o registro de erros ou clique 
em Salvar e E-mail para salvar e enviar o registro de erros para um 
destinatário de e-mail.

Atualizar todos os ativos — quando clicado, atualiza todos os ativos 
imediatamente.
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Exibir status — quando você selecionar Exibir status será exibido 
o menu de Status. 

Configurações — exibe a janela de Configurações que permite que 
você teste a conexão com o servidor. 

Sobre — exibe a janela Sobre que exibe as informações de versão 
e direitos autorais do Módulo do cliente do Kodak Asset Management 
Software.

Sair — fecha o Módulo do cliente do Kodak Asset Management Software.
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Tratamento dos 
alertas de mensagem

Lembretes de mensagem indicando o status de ativos durante 
a digitalização serão exibidos quando está na hora de realizar 
a manutenção do scanner ou uma contagem de erros de ativos excede 
a frequência máxima.

Eventos de manutenção

Quando ocorre um evento de manutenção, uma mensagem semelhante 
à seguinte será exibida.

OBSERVAÇÃO: Caso selecionar Lembrar mais tarde na caixa de 
diálogo de Eventos de manutenção, você será 
notificado novamente quando o número de páginas 
definido na coluna Lembrete da janela Configurações 
de manutenção for digitalizados. 

1. Selecione Configurações. A janela Configurações de manutenção 
será exibida com as informações de manutenção do ativo selecionado. 

2. Execute a manutenção necessária e clique em Concluído.

3. Clique em OK.
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Erros de ativos 

Quando ocorre um erro de ativo, uma mensagem semelhante à seguinte 
será exibida.

OBSERVAÇÃO: Caso selecionar OK na caixa de diálogo Erro de 
ativos, a caixa de diálogo será fechada e você não 
será notificado novamente a menos que ocorra um 
erro diferente. 

1. Selecione Configurações. A janela Configurações de notificação 
de erros será exibida com as informações de erro do ativo. 

2. Clique em OK.

OBSERVAÇÕES:

• Será exibida apenas uma caixa de diálogo de Manutenção ou Evento 
de ativo de cada vez. Quando o evento de manutenção ou erro 
é desmarcado, se existem quaisquer outros eventos de manutenção 
ou erro, cada evento será exibido um por vez.

• Somente os administradores podem redefinir os valores de Frequência 
e Período.
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Mensagens do Asset 
Management 

O Asset Management Software Client Module usa balões de notificação 
padrão do sistema para informar o usuário sobre informações gerais 
e erros. A seguir está uma lista de mensagens que podem ser exibidas.

Mensagem Descrição

Adicionando ativo ao servidor. Esta mensagem é exibida quando um ativo suportado é detectado 
e o processo de adicionar um ativo ao Asset Management Software 
Server foi iniciado.

Não é possível adicionar ativo no 
servidor. Entre em contato com seu 
Administrador do sistema.

O registro do novo ativo falhou por algum motivo que não seja de 
licenciamento.

Não é possível adicionar ativo no 
servidor. Será tentado novamente as 
xx:xx:xx.

O registro do novo ativo falhou. Uma nova tentativa para registrar o ativo 
será feito no horário especificado.

O ativo foi adicionado com sucesso 
para o servidor e atribuído a este 
computador.

 Registro bem sucedido de um novo ativo.

Iniciando uma atualização do sistema. Esta mensagem é exibida quando uma atualização agendada está 
prestes a começar. (exceto para um atualização automática).

Iniciando uma atualização do sistema. 
O Kodak Asset Management Software 
irá fechar automaticamente.

Esta mensagem é exibida quando uma atualização automática está 
prestes a começar.

Ocorreu um erro ao atualizar seu 
sistema. Será tentado novamente as 
xx:xx:xx. Por favor, feche todos os 
aplicativos antes da atualização

Uma atualização agendada falhou. Uma nova tentativa será tentada no 
horário especificado (exceto para atualizações de driver scanner que 
falharam).

Ocorreu um erro ao atualizar seu 
sistema. Será tentado novamente as 
xx:xx:xx. Feche todos os aplicativos 
antes da atualização e verifique que 
o scanner está ligado.

Uma atualização agendada do driver do scanner falhou. Uma nova 
tentativa será tentada no horário especificado.

Não é possível executar uma atualização 
do sistema. Entre em contato com seu 
Administrador do sistema.

Uma atualização agendada falhou e todas as tentativas foram esgotadas.

Atualização do sistema bem sucedida. A atualização agendada sucedeu.

Um problema foi relatado pelo servidor. 
Entre em contato com seu Administrador 
do sistema.

O servidor encontrou um erro inesperado durante a comunicação com 
o cliente, entre em contato com o administrador do sistema.
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