
 

Konica Minolta Bizhub 363 yazıcısının cihaz üzerindeki menüsüne girin ve ağ ayarlarını yapın. (Sabit bir ip tanımlıyoruz) 

Ekranın yanındaki özellikler düğmesine basın. Yönetici ayarlarını seçin. Şifre isterse 12345678 girin. Yönetici ayarları-

>Network ayarları->TCP/IP ayarları->IPv4 Ayarlarını seçin 

 

Fatih ağında sabit ip tanımlıyorsanız otomatik ip alan bir bilgisayarın ip bilgilerine bakın. Çünkü Fatih ağ yapısında 

SUBNET maskesi farklı olabilir (Bizim Fatih ağı subnet adresi 255.255.224.0, ikinci ağımızın subneti 255.0.0.0). Eğer 

subnet adresini yanlış girerseniz ağ üzerinden yazdırma ve tarama işlemleri çalışmayabilir. 

 

Artık ağ arayüzüne herhangi bir tarayıcı üzerinden ulaşıp (Adres çubuğuna 10.44.1.51 yazıyorum) ayarlamalar yapabiliriz. 



 

“To Login Screen” tuşuna basarak kullanıcı girişi yapalım. Bu yazıcının varsayılan yönetici şifresi bir başkası tarafından 

değiştirilmediyse 12345678‘dir. 

 

Biz ayarlamalar yapmak için “Administrator” olarak oturum açacağız. 12345678 ile giriş yaptık. 



 

Bizi aşağıdaki ekran karşılıyor. 



  menü seçeneğine tıklayın (User Auth/Account Track- Kullanıcı kimlik doğrulama / Hesap Takip). 

 



 

 User Authentication (Kullanıcı doğrulama) Off/Kapalı durumda. On(MFP) konumuna getiriyoruz.  Account 

Track (Hesap İzleme) özelliğini de açık konuma getiriyoruz.  “OK” tuşu ile işlemi onaylıyoruz. Şimdi de kullanıcıları 

ekleyeceğiz. Bunun için soldaki “User Authentication Settings – Kullanıcı doğrulama ayarlarını” seçiyoruz.  Bu menünün 

altındaki “User Registration – Kullanıcı Kaydı” menüsünü seçiyoruz.  

 

Burada “New Registration – Yeni Kayıt” seçeneği ile yeni kullanıcı ekleyeceğiz.  Kullanıcı eklerken neler yapıp , neler 

yapamayacağını seçiyoruz. 



 

Allow “O” işi yapabileceğini, Restrict “O” işi yapamayacağını belirtmek için kullanılıyor. “Total Allowance” ise toplam 

hakkını belirtmek için kullanılıyor. Böylece o kullanıcı istenirse sınırlanabilir.. ”OK” tuşuna basarak kullanıcı ekleme 

işlemini bitiriyoruz. 999 kullanıcıya kadar bu yazıcıya ekleme yapabiliyoruz. Bu kullanıcıları gruplayarak bu gruplara 

haklar verebiliyoruz. 



Eğer isterseniz kullanıcı ekleme işlemini cihazın menülerinden de yapabilirsiniz. Bunun için; Administrator Settings->User 

Authentication / Account Track->User Auth. Settings->User Registration menülerini kullanabilirsiniz. 

 

 

Kullanıcı ekleme işleminden sonra izlemek istediğimiz kullanıcıları sol taraftaki 

 

 “Account Track Registration – Hesap İzleme Kaydı” bölümüne de ekliyoruz.  



 

 

İsterseniz ara yüzden ağ ayarlarını da yapabilirsiniz. Siz bu ayarları yaparken cihaz üzerindeki menüler kayboluyor ve 

uzaktan ayar yapıldığını ve cihazı kapatmamaları gerektiğini yazıyor. İşiniz bittiğinde üst tarafta bulunan “Logout” tuşunu 

kullanarak yönetici hesabından çıkalım. 

 

 

 

 

 

 



Windows Ayarları 
Yazıcının ayarlarını yaptıktan sonra her yazdırma işleminde kullanıcı adı ve şifresi sorması için yazıcının özelliklerine 

giriyoruz. Ayarlar sekmesinde “Baskı sırasında Doğrulama iletişim kutusunu aç” seçeneğini işaretliyoruz. 

 

Şimdi de Genel sekmesine gidelim. Burada 



 

Konika yazıcımızın Temel özelliklerine bakacağız. Çıktı metodunda “ID & Yazdır” ı seçiyoruz. 

 

 



Artık her yazdırma işleminde kullanıcı adı ve şifre isteyecek. Bir deneme yazısı yazıp. Yazdır diyoruz… Karşımıza aşağıdaki 

gibi bir iletişim kutusu çıkıyor. 

 

Alıcı Kullanıcı kısmına kullanıcı adı ve şifresini yazıyoruz.  

 

Kullanıcı adı ve şifresini girip “OK” dediğimizde yazıcı ses çıkarıyor ve aşağıdaki resimde görüldüğü gibi kullanıcı adı - 

şifresinin girilmesi gereken bir ekran açıyor. Kullanıcı adı ve şifresini girip “Begin Printing” düğmesine basıyoruz. 

İsterseniz “Print&Login” seçeneği ile hem yazdırır hem de oturum açar.. 



 

Eğer bilgisayarlardan yazdırırken şifre istemesin, sadece cihazın kendisini kullanırken şifre istesin diyorsanız: Ortak 

kullanıcıyı aktif hale getirebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yazdırırken “Ortak Kullanıcı” seçilirse direkt olarak yazdırma işlemi gerçekleşir. 

 

Cihaz kullanma istenirse ekranda yine kullanıcı adı ve şifresi istenecektir. 

Kullanıcıların İstatistiklerini Görüntüleme / Yazdırma 
 

Cihaz üzerindeki menüler aracılığı ile kullanıcıların yaptıkları işlemleri kontrol edebiliriz. Yönetici olarak giriş yaptıktan 

sonra Administrator Settings->User Authentication / Account Track -> User Auth. Settings-> User Counter menüsüne 

geliyoruz. 



Bu menüde kullanıcıyı seçip bu kullanıcı hakkında bilgi alıyoruz: 

 

 

Bu sayfada istatistikleri (Clear Counter) silebiliriz. Örneğin toner yeni alındığında istatistikleri sileriz ve toner bittiğinde o 

toneri kim ne kadar kullandı biliriz. 

İstersek kullanıcıların istatistiklerini kağıda da aktarabiliriz. Bunun için: Administrator Settings->User Authentication / 

Account Track -> Print Counter List dersek istatistikleri kağıt üzerine aktarmış oluruz. 

 

 



Ağdan Belge Tarama İşlemleri 
 

Konica – Minolta BizHub 363 Tarama ayarları (Ağdan İstediğiniz Bilgisayara Tarama Yapma İşlemi) 

1. İşlem : Tarama yapılacak bilgisayarda bir klasör oluşturun ve bu klasörü paylaşıma açın. Kullanıcılar içindeki 

dosyaları değiştirebilsinler.  Paylaşımı şifresiz hale getirmenizi tavsiye ederim. 

2. İkinci aşamada Konica-Minolta yazıcının ağ arayüzüne ulaşıp gerekli ayarları yapıyoruz. 

 

Aşağıdaki ayarlar istenirse cihazın kendi ekranından veya ağ  arayüzünden ayarlanabilir. İki işlem de anlatılmıştır.   

Ağ Arayüzünden Ayarlamak 

Tarayıcınıza Konica Minolta BizHub 363 yazıcınızın ip adresini girin. Benim cihazın ip adresi: 10.44.1.51 

Admin şifresi değiştirilmediyse 12345678 dir. 

 

Store Address (8. simge)  - > New Registration -> SMB -> 

Gelen ekranda bilgisayar bilgilerini doldurun 

Host Address: Bilgisayar Adı veya IP adresi (Eğer ip adresi sabitse). Eğer sabit bilgisayar ip adresi kullanılmıyorsa 

bilgisayarın adını (Ağ adı) girin. 

File Path (Klasör yolu): Bu kısma bilgisayarda paylaştığınız klasörün adını yazın. Dikkat burada sürücü ismi girilmez. 

Örneğin D:\TARAMA gibi bir giriş hatalı olur. Sadece klasörün adı girilir. Örneğin TARAMA 

User Id: Bu kısma da normalde bilgisayar adını giriyoruz. Eğer şifreli paylaşım yapıyorsanız, kullanıcı adını girmelisiniz. 

Password: Eğer şifreli paylaşım yapıyorsanız şifreyi giriniz. (Bilgisayarın şifresi) 

 

Kendi Ekranından Ayarlama Yapmak 

Ekranın sağ tarafındaki “Özellikler/Numaratör ” tuşuna basın. Giriş yapın (Varsayınlan şifre 12345678) 

Administrator Settings -> One Touch / User Box Registration -> Create One Touch Destination -> Address Book (Public) - 

>  

Bu kısımda isterseniz e-posta listesi, ftp listesi, fax listesi veya pc listesi oluşturabiliyorsunuz. Böylece taramayı istediğiniz 

yere gönderebilirsiniz. 

Biz burada PC (SMB) seçeneğini seçiyoruz. 

PC (SMB) açıldığında şu bilgileri giriyoruz: 

NO: bilgisayara bir no veriyoruz. Bilgisayar ekledikçe bu numarayı 1 arttıracağız. Ben 1 verdim. 

NAME: Bilgisayarın ağ adını girin. Ben ogrt1 girdim. 

USER ID: Ben bilgisayarın adını girdim. Eğer bu bilgisayardaki paylaşım şifreli ise kullanıcı adını yazıyoruz. Benim paylaşım 

şifresiz oluğu için ben bu kısma bilgisayarın adını yazdım (ogrt1) 



Password:  Ben boş bıraktım. Eğer şifreli paylaşımsa şifreyi yazın. 

HOST ADDRESS: Bilgisayarın adını veya IP adresini yazıyoruz. Eğer sabit ip tanımlamadıysanız bilgisayarın adını yazın. Ben 

yine ogrt1 yazdım. 

File Path: TARAMA yazdım. Burada dikkat edeceğimiz nokta sadece klasörün adını yazıyoruz. Yolunu yazmıyoruz. 

Örneğin D:\TARAMA yanlış olur. 

Tamam deyip yeni bilgisayarlar eklemeye devam edebiliriz. 

Tarama Yapmak 

Cihazın ekranın altında bulunan Tarama/Faks tuşuna basıp hedef belirtiyoruz. Bilgisayar listesinden hangi bilgisayara 

göndereceksek onu seçip Start diyoruz. Böylece belge taranıp istediğimiz bilgisayara dosya olarak gönderiliyor. 
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