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 Inleiding 

Over dit document 

Deze installatiehandleiding zal u helpen bij het installeren en configureren van bizhub Evolution op uw multifunctionele 

printers (MFP's). Om zeker te zijn dat u de stappen die nodig zijn voor de installatie en configuratie kunt uitvoeren, hebt 

u beheerdersrechten nodig voor uw pc en MFP's.  

 

Gebruikte afkortingen 

In de volgende tekst zullen we naar multifunctionele printers verwijzen met de afkorting "MFP" in plaats van de volledige 

benaming te gebruiken. 

 

 Opmerkingen over de installatie 

Vereisten 

Om bizhub Evolution te installeren op uw MFP's, moet aan de volgende vereisten worden voldaan: 

 

 De MFP moet geschikt zijn voor bizhub Evolution 

(voor meer informatie, zie: evolution.konicaminolta.de/support) 

 De MFP moet een webbrowser hebben en verbonden zijn met internet. 

 U moet het beheerderswachtwoord voor de MFP kennen. 

 Om het IWS-installatiehulpprogramma te gebruiken, moet u een pc met een Windows-besturingssysteem en 
beheerdersrechten hebben. 

 Uw MFP en pc moeten in hetzelfde netwerk zitten zodat ze met elkaar kunnen communiceren. 
 

Installatieworkflow 

Bereid eerst de installatie voor: 

 

1. Maak een apparaatcertificaat. 

2. Pas de proxyinstellingen in de webbrowser aan (optioneel). 

3. Schakel de IWS-instellingen in. 

4. Schakel de HTTP-server in. 

5. Schakel SSL-communicatie voor de WebDAV-server in. 

6. Schakel de WebDAV-client in. 

7. Deactiveer "Auto reset voor webbrowsers". 

8. Beperk "Verwijderen van opdrachten door andere gebruikers". 

9. Pas de Open API-instelling aan. 

 

Voer dan de eigenlijke installatie uit: 

 

10. Installeer het IWS-installatiehulpprogramma. 

11. Installeer de app bizhub Evolution. 

12. Registreer de MFP op bizhub Evolution. 

13. Schakel de standaardfuncties van de MFP in. 
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 Voorbereiden op de installatie 

Een apparaatcertificaat maken  

1. Start de webbrowser op uw pc op. 

 

2. Voer de netwerk-ID van uw MFP in zodat u toegang krijgt tot uw MFP via PageScope Web Connection. 

 

3. Klik op [To Login Screen]. 

 

4. Bevestig de beveiligingsmelding door op [OK] te klikken. 

 

5. Selecteer "Administrator" en klik op [Login]. 
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6. Voer het beheerderswachtwoord voor uw MFP in. 

Klik op [OK]. 

 

OPMERKING 

Als een beveiligingsvraag wordt weergegeven, gaat u verder met de onbeveiligde verbinding. 

 

7. Klik op [Security]. 
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8. Selecteer "Device Certificate Setting". 

Klik op [New registration]. 

 

9. Selecteer "Create and install a self-signed Certificate".  

Bevestig uw instelling met [OK]. 

 

10. Voer de gegevens voor het maken van het certificaat in. 

Bevestig uw instellingen met [OK]. 

 

OPMERKING 

De "Validity Period" bepaalt hoeveel dagen het certificaat geldig zal zijn. Als u een geldigheidsperiode van 

slechts twee dagen invoert, moet u na deze twee dagen een nieuw certificaat maken. 

  



bizhub Evolution 

Voorbereiden op de installatie 7 7 
bizhub Evolution 

Voorbereiden op de installatie 7 

 

bizhub Evolution / IG-NL / 03.2018 / 1.1 

Het certificaat wordt gemaakt. Bevestig de statusmelding met [OK]. 

 

Het certificaat wordt nu weergegeven in de lijst van apparaatcertificaten. 

 

11. Selecteer "SSL Setting". 

 

12. Controleer of alle SSL-instellingen zijn geconfigureerd zoals weergegeven in de afbeelding. 

Klik op [OK] om uw instellingen op te slaan. 

 

13. Bevestig de statusmelding met [OK]. 

 

Het apparaatcertificaat wordt gemaakt. 
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14. Klik vervolgens op [Logout] om af te melden als beheerder. 

Bevestig de laatste beveiligingsmelding door op [OK] te klikken. 
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De proxyinstellingen in de webbrowser aanpassen (optioneel). 

Als u internettoegang verkrijgt via een proxyserver, moet u dit ook op de MFP configureren. 

 

1. Start de webbrowser op uw MFP. 

 

2. Druk op [Menu], [Instellingen] en vervolgens op [Instellingen]. 

 

3. Voer het beheerderswachtwoord voor uw MFP in.  

Druk op [OK]. 

  

nh
Durchstreichen

khu
Notiz
Bitte Punkt löschen
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4. Druk op [Proxyinstellingen]. 

 

5. Selecteer [Proxy gebruiken] en voer de instellingen voor de proxyserver in. 

Bevestig uw instellingen met [OK]. 

 

De proxyinstellingen in de webbrowser zijn aangepast. 
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De IWS-instellingen inschakelen 

1. Druk op [Toepassing] in het hoofdmenu van uw MFP. 

 

2. Selecteer [Beheerderinstelling]. 

 

OPMERKING 

Als uw beheerdersgebied door een wachtwoord is beveiligd, moet u aanmelden in dit gebied. 

 

3. Selecteer [Netwerkinstelling].  

 

  



bizhub Evolution 

Voorbereiden op de installatie 12 12 
bizhub Evolution 

Voorbereiden op de installatie 12 

 

bizhub Evolution / IG-NL / 03.2018 / 1.1 

4. Druk twee keer op [Doorsturen] om naar de derde pagina van de instellingen te gaan. 

 

5. Selecteer [IWS-instellingen]. 

 

6. Selecteer [AAN] om de IWS-instellingen in te schakelen. 

Bevestig uw instellingen met [OK]. 

 

De IWS-instellingen zijn ingeschakeld. 
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HTTP-server inschakelen 

1. Selecteer [Netwerkinstelling] in het beheerdersgebied van uw MFP. 

 

2. Selecteer vervolgens [http-serverinstellingen]. 

 

3. Schakel de HTTP-server in met [AAN]. 

Bevestig uw instelling met [OK]. 

 

De HTTP-server is ingeschakeld. 
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SSL-communicatie voor de WebDAV-server inschakelen 

1. Selecteer [Netwerkinstelling] in het beheerdersgebied van uw MFP. 

 

2. Druk op [Doorsturen] om naar de tweede pagina van de instellingen te gaan. 

 

3. Selecteer [WebDAV-instellingen]. 
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4. Selecteer vervolgens [WebDAV-serverinstellingen]. 

 

5. Schakel SSL-communicatie in met [AAN]. 

 

6. Controleer of [SSL/Niet-SSL] is ingeschakeld. 

Bevestig uw instelling met [OK]. 

 

SSL-communicatie is ingeschakeld voor de WebDAV-server. 
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WebDAV-client inschakelen 

1. Selecteer [Netwerkinstelling] in het beheerdersgebied van uw MFP. 

 

2. Druk op [Doorsturen] om naar de tweede pagina van de instellingen te gaan. 

 

3. Selecteer [WebDAV client-instellingen]. 
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4. Schakel de WebDAV-client in met [AAN]. 

Bevestig uw instelling met [OK]. 

 

De WebDAV-client is ingeschakeld. 
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Deactiveer Auto Reset voor webbrowsers 

1. Selecteer [Systeeminstelling] in het beheerdersgebied van uw MFP. 

 

2. Selecteer [Reset instelling]. 

 

3. Selecteer [Systeem auto reset]. 
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4. Selecteer [Webbrowser] en [UIT]. 

Bevestig uw instelling met [OK]. 

 

Automatische reset is gedeactiveerd voor de webbrowser. 
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Systeemreset deactiveren voor webbrowsers 

1. Selecteer [Systeeminstelling] in het beheerdersgebied van uw MFP. 

 

2. Selecteer [Reset instelling]. 

 

3. Selecteer [Auto Reset]. 
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4. Selecteer [Webbrowser]. 

Stel de tijd voor Systeem Auto resettijd op [UIT]. 

 

Druk op [OK] om uw instellingen op te slaan. 

 

De tijd voor het resetten van het systeem is gedeactiveerd. 
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Verwijderen van opdrachten door andere gebruikers beperken 

1. Selecteer [Systeeminstelling] in het beheerdersgebied van uw MFP. 

 

2. Selecteer [Beperkte gebruikerstoegang]. 

 

3. Selecteer [Beperk toeg. tot opdr.inst.]. 
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4. Controleer of de instellingen zijn geconfigureerd zoals weergegeven in de afbeelding. 

Druk op [OK] om uw instellingen op te slaan. 
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Open API-instellingen aanpassen 

1. Selecteer [Systeemconnectie] in het beheerdersgebied van uw MFP. 

 

2. Selecteer [Open API instelling]. 

 

3. Controleer of de instellingen zijn geconfigureerd zoals weergegeven in de afbeelding. 
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OPMERKING 

Authenticatie is Ingesteld op [AAN]. De aanmeldingsnaam en het wachtwoord blijven echter blanco. 
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 Installaties uitvoeren 

Het IWS-installatiehulpprogramma installeren 

OPMERKING 

Sluit eerst alle toepassingen op uw pc, inclusief de virusscanner voordat u het installatieproces start. 

 

1. Meld aan bij bizhub Evolution op uw pc. 

 

2. Selecteer [ONDERHOUD] en dan [MFP-beheer]. 

 

3. Klik op [Installatietool IWS downloaden]. 
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4. Pak het gedownloade bestand uit. 

 

OPMERKING 

Er is ook een afzonderlijke handleiding voor het IWS-installatiehulpprogramma inbegrepen bij de uitgepakte 

bestanden. Dit bevat uitgebreide informatie over de installatie en het gebruik van het IWS-installatiehulp-

programma. 

 

5. Start de installatie die overeenkomst met uw besturingssysteem  

(x86 voor een 32-bits systeem of x64 voor een 64-bits systeem). 

 

6. Selecteer de installatietaal "Engels (Verenigde Staten)" en klik op [OK]. 

De installatieroutine start. 

 

7. Klik op [Volgende] om de installatie te starten.  

 

8. Accepteer de licentieovereenkomst. 

Klik op [Volgende]. 

 

  

nh
Kommentar zu Text
Korrekt oder wie in Vorlage "English (United States)" oder "Dutch" oder "Nederlands"?

khu
Notiz
Bitte ändern in Nederlands



bizhub Evolution 

Installaties uitvoeren 28 28 
bizhub Evolution 

Installaties uitvoeren 28 

 

bizhub Evolution / IG-NL / 03.2018 / 1.1 

9. Selecteer de installatiemap. 

Klik op [Volgende] en doorloop de installatieroutine. 
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De app bizhub Evolution installeren 

1. Meld aan bij bizhub Evolution op uw pc. 

 

2. Selecteer [ONDERHOUD] en dan [MFP-beheer]. 

 

3. Klik op [App bizhub Evolution downloaden]. Klik daarnaast op [bizhub Evolution Cloud Print downloaden] als u de 

faxservice gebruikt en een automatische afdruk van uw binnenkomende faxen op een MFP nodig hebt. 
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4. Start het IWS-installatiehulpprogramma op dat u eerder hebt geïnstalleerd. 

 

5. Selecteer [Device List] (Apparaatlijst). 

 

6. Klik op [Toevoegen].  

 

7. Voer het IP-adres en het beheerderwachtwoord voor uw MFP in. 

Klik op [OK]. 

 

Uw MFP wordt weergegeven in de apparaatlijst. 
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8. Herhaal stappen 6 en 7 tot u alle MFP's waarop u de app bizhub Evolution wilt installeren, wilt installeren. 

 

9. Klik op [Sluiten] om terug te keren naar het startscherm. 

 

10. Klik op [Install Applications]. (Toepassingen installeren) 
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11. Klik op [Importeren].  

 

12. Klik op [Bladeren]. 
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13. Selecteer het installatiepakket voor de app bizhub Evolution en, indien nodig, de app Cloud-afdrukken die u 

eerder hebt gedownload. 

Klik op [Openen]. 

 

14. Klik op [Volgende]. 

 

  

nh
Kommentar zu Text
Korrekt oder Cloud Print?

khu
Notiz
Bitte zurücksetzen auf Cloud Print
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15. Accepteer de licentieovereenkomst. 

Klik op [Importeren]. 

 

16. Bevestig de melding met [OK]. 

 

17. Bevestig de statusmelding met [OK]. 
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18. Klik op [Volgende]. 

 

OPMERKING 

als uw Windows-firewall of andere rapporten van beveiligingsprogramma's toegang hebben tot het netwerk, moet 

u de geschikte uitzonderingen configureren voor het garanderen van de toegang. 

 

19. Selecteer de MFP's waarop de app bizhub Evolution wilt installeren. 

Klik op [Installeren]. 

 

De installatie start. 

  

nh
Durchstreichen
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Eingefügter Text
Als
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20. Bevestig de statusmelding met [Sluiten]. 

De installatie is voltooid.  

 

OPMERKING 

Na het installeren van de toepassing, ziet u dit MFP-display: 
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De MFP registreren op bizhub Evolution 

1. Meld als beheerder aan bij bizhub Evolution op uw pc. 

 

2. Selecteer [ONDERHOUD] en dan [MFP-beheer]. 

 

3. Klik op [MFP registreren]. 

4. Klik op [Genereren].  

Er wordt een PIN-registratie gegenereerd.  
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OPMERKING 

Als u meer dan één MFP wilt registreren,moet u meerdere pins tegelijk registreren. Voer hiervoor gewoon een van 

de gegenereerde PIN's in op een MFP. Een individuele PIN mag maximaal één keer worden gebruikt. 

 

5. Voer de pin op de MFP in en klik op [Registreren]. 

 

6. Druk op [Install Proxy Server] (Proxyserver installeren). 

of  

Druk op [Overslaan] als u geen proxyserver gebruikt.  

In dit geval wordt het startscherm van bizhub Evolution weergegeven op de MFP. 
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7. Meld aan bij de MFP met het beheerderswachtwoord voor uw MFP. 

 

8. Voer de proxygegevens in. 

 

OPMERKING 

Klik op [Verbinding testen] om de proxyinstellingen te testen. 
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9. Klik dan op [Opslaan]. 

De proxyinstellingen worden opgeslagen. De MFP wordt geregistreerd op bizhub Evolution. 

Het startscherm van bizhub Evolution wordt weergegeven op de MFP.  

 

OPMERKING 

Onze software wordt voortdurend verbeterd en bijgewerkt. Uw MFP zal updates automatisch downloaden en geeft 

u hierover een melding op het display. Om een update te installeren, moet u de toepassing opnieuw opstarten. 

Druk hiervoor op [OK]. 

 

Als u op [Annuleren] drukt, wordt de update automatisch geïnstalleerd wanneer u bizhub Evolution de volgende 

keer start. 
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Standaardfuncties van de MFP inschakelen 

Na de installatie van bizhub Evolution, kunnen de standaardfuncties van de MFP uitgeschakeld zijn. U kunt dit merken 

als de knoppen voor "Kopiëren" enz. niet langer op het startscherm verschijnen.   

 

In dit geval moet u de standaardfuncties op de MFP opnieuw activeren. 

 

1. Druk in hoofdmenu op [Toepassing]. 

 

2. Selecteer [Beheerderinstelling]. 

 

OPMERKING 

Als uw beheerdersgebied door een wachtwoord is beveiligd, moet u aanmelden in dit gebied. 
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3. Selecteer [Systeemconnectie].  

 

4. Selecteer [Open API instelling]. 

 

5. Gebruik de pijlknop om te schakelen naar de tweede pagina.  
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6. Druk op [Instelling start opgegeven toepassing]. 

 

7. Selecteer [Activeren], dan [Evolution] voor de standaard starttoepassing en [Toestaan] voor de basisfuncties. 

 

8. Bevestig uw instellingen met [OK]. 
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Wanneer u het hulpprogramma afsluit, worden de standaardfuncties opnieuw volledig beschikbaar.  
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 Verwijderen 

1. Start het "IWS Install Tool" (IWS-installatiehulpprogramma).  

Selecteer [Uninstall Applications] (Toepassingen verwijderen).  

 

2. Selecteer de MFP waarvan u de toepassing wilt verwijderen. 

Druk op [Volgende]. 
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3. Selecteer de toepassing die u wilt verwijderen. 

Klik op [Verwijderen]. 

 

4. Bevestig de beveiligingsmelding door op [OK] te klikken. 

 

Het verwijderen wordt gestart. Zodra de toepassing is verwijderd, verschijnt een statusbericht. 
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