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Introdução  

Houve relatórios sobre erros com a função de scanner de alguns dispositivos em nosso 
escritório em que os caracteres podem potencialmente ser substituídos por outros. Isso não 
causa impacto na impressão, cópia e funções de fax tradicional. A Xerox desenvolveu um 
software patch que pode ser baixado remotamente em cada dispositivo. Este software patch 
vai eliminar a possibilidade de substituição de caractere em todos os modos. 

Este documento vai explicar como identificar esses dispositivos e aplicar o software patch, 
usando o Xerox® CentreWare® Web. 

Público alvo 
O público alvo deste documento é o departamento de TI que deseja usar o CentreWare Web 
para solucionar este problema.  O usuário que realiza as tarefas vai precisar ter autorizações 
do CentreWare Web Power Users ou superior. 
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Identificar e corrigir 
dispositivos  

Identificar dispositivos 
Siga as etapas abaixo para identificar os dispositivos que tenham problemas com substituição 
de caractere ao criar vários grupos dinâmicos.  

1. Ir para Impressoras > Grupos de Dispositivo > Impressoras. Selecione Novo Grupo da 
árvore do diretório à esquerda. 
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2. Digite WorkCentre 51xx,56xx,57xx,58xx como o nome do grupo. 

Nota É possível inserir O resto das informações, mas o Nome é o único campo obrigatório. 

 

 

3. O grupo aparece na lista de navegação à esquerda. As propriedades do grupo são visíveis. 
Vá para a caixa Membership Filter e selecione Configure. 
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4. No Filtro Configurar: Página <Nome do Grupo>, selecione Nova Expressão. 

 

 

5. Complete os campos em Expressão, da seguinte maneira: 

a. Variável: Selecione um fabricante na lista suspensa. 

b. Condição: Este menu suspenso atualiza depois que a Variável for inserida. Selecione 
uma opção na lista suspensa. 

c. Valor: Digite Xerox. 

d. Selecione Salvar. 
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6. Selecione novamente Nova Expressão e insira a seguinte informação em cada campo e 
selecione Salvar. 

Nota Selecione a opção Salvar para cada uma das opções na tabela abaixo. 

Variável Condição Valor 

Nível do Firmware Não contém .LL 
Nota Deve-se incluir a 
extensão.  

Modelo da Impressora Contém WorkCentre 5[1678] 

 

7. A janela de Variáveis nas Expressões deve ser parecida à imagem abaixo.  
Selecionar Salvar. 

 

 

8. Repita as etapas de 1 a 7 deste procedimento com os seguintes avisos: Na etapa 2, digite 
o nome WorkCentre 5030,5050 e na etapa 6, use as seguintes opções para o filtro 
Expressão: 

 
Variável Condição Valor 

Modelo Contém Xerox 

Nível do Firmware Não contém .LL 
Nota Deve-se incluir a 
extensão.  

Modelo da Impressora Contém WorkCentre 50[35] 

 
9. Repita as etapas de 1 a 7 deste procedimento com os seguintes avisos: Na etapa 2, digite 

o nome WorkCentre 75xx.76xx,77xx,78xx e na etapa 6, use as seguintes opções para o 
filtro Expressão: 

Variável  Condição Valor 

Modelo Contém Xerox 

Nível do Firmware Não contém .LL 
Nota Deve-se incluir a 
extensão  

Modelo da Impressora Contém WorkCentre 7[5678] 
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10. Repita as etapas de 1 a 7 deste procedimento com os seguintes avisos: Na etapa 2, digite 
o nome WorkCentre 7220,7225 e na etapa 6, use as seguintes opções para o filtro 
Expressão: 

 
Variável Condição Valor 

Modelo Contém Xerox 

Nível do Firmware Não contém .LL 
Nota Deve-se incluir a 
extensão.  

Modelo da Impressora Contém WorkCentre 722[05] 

 
 
11. Repita as etapas de 1 a 7 deste procedimento com os seguintes avisos: Na etapa 2, digite 

o nome WorkCentre 6400 e na etapa 6, use as seguintes opções para o filtro Expressão: 
 

Variável Condição Valor 

Modelo Contém Xerox 

Nível do Firmware Não contém .LL 
Nota Deve-se incluir a 
extensão.  

Modelo da Impressora Contém WorkCentre 6400 

 
12. Repita as etapas de 1 a 7 deste procedimento com os seguintes avisos: Na etapa 2, digite 

o nome ColorQube 92xx,93xx e, na etapa 6, use as seguintes opções para o filtro 
Expressão: 

Variável Condição Valor 

Modelo Contém Xerox 

Nível do Firmware Não contém .LL 
Nota Deve-se incluir a 
extensão.  

Modelo da Impressora Contém ColorQube 9[23] 
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13. Repita as etapas de 1 a 7 deste procedimento com os seguintes avisos: Na etapa 2, digite 
o nome ColorQube 87xx,89xx e, na etapa 6, use as seguintes opções para o filtro 
Expressão: 

 
Variável Condição Valor 

Modelo Contém Xerox 

Nível do Firmware Não contém .LL 
Nota Deve-se incluir a 
extensão.  

Modelo da Impressora Contém ColorQube 8[79] 

 
14. Repita as etapas de 1 a 7 deste procedimento com os seguintes avisos: Na etapa 2, digite 

o nome WorkCentre Pro 2xx e, na etapa 6, use as seguintes opções para o filtro 
Expressão: 
 

Variável Condição Valor 

Modelo Contém Xerox 

Nível do Firmware Não contém .LL 
Nota Deve-se incluir a 
extensão.  

Modelo da Impressora Contém WorkCentre Pro 2 

 
15. Repita as etapas de 1 a 7 deste procedimento com os seguintes avisos: Na etapa 2, digite 

o nome BookMark 40,50 e na etapa 6, use as seguintes opções para o filtro Expressão: 

Variável Condição Valor 

Modelo Contém Xerox 

Nível do Firmware Não contém .LL 
Nota Deve-se incluir a 
extensão.  

Modelo da Impressora Contém BookMark 
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Habilitar Upgrade de Firmware Patch 
Depois de identificar os dispositivos que precisam de patch, será necessário habilitar os 
upgrades de firmware patch.  Siga as etapas abaixo para permitir o upgrade de firmware 
patch em uma família de impressoras.  

1. Ir para Impressoras > Configuração do dispositivo > Conjuntos de configuração. 

 

2. Em Ações do Conjunto de Configuração, selecione Novo Conjunto. 

 

3. Digite Habilitar Firmware no Nome do Conjunto na Aba Identidade. 
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4. Vá para Segurança > Desabilitar Serviços e role até o final da página. 

5. Marque a caixa Upgrade de Firmware e veja se o menu suspenso é o conjunto para Não 
e, depois, selecione Salvar. 

 

 

 

 

 

 

6. Selecione Impressoras > Grupos de Dispositivo > Impressoras / grupos WorkCentre 
51xx,56xx,57xx,58xx criado anteriormente em Identificar Dispositivos. 

7. Marque Selecionar Tudo. 

8. Selecione Ação de Configuração/Redefina Ação 

 

 

9. No Conjunto de Configuração, selecione Habilitar Firmware que acabamos de criar. 

10. Selecione Aplicar Conjunto de Configuração. 
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11. Selecione Agora em Agendar Período e selecione Salvar. 

 

 

 

 

 

 

 

12. Selecione Tarefas de Configuração em Configuração do Dispositivo. 

13. Marque a tarefa de configuração que acabou de criar. (A data e a hora vão estar no 
nome). 

14. Selecione o menu suspenso Ações e selecione Visualizar Resultados / Progresso. 

 
 

15. Quando a barra de progresso estiver em 100%, selecione a aba Resultados e verifique se 
todos os dispositivos têm um      ao lado.  Se não tiverem, corrija o problema para aplicar o 
conjunto de configuração novamente ou habilite o upgrade de firmware ao passar à 
página Web da impressora. 

Nota Nem todos os dispositivos têm a capacidade de desabilitar os upgrades do firmware, 
então se seus dispositivos são mais antigos, talvez não tenham esse recurso. 

 
 

16. Repita as etapas 1 a 15 deste procedimento para cada grupo criado na seção Identificar 
Dispositivos. 
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Aplique Firmware Patch 

Depois de ter identificado os dispositivos com o problema, aplique-o aos dispositivos.  Aplique 
uma versão de firmware patch diferente para cada família de impressora.  Siga as etapas 
abaixo para aplicar o firmware patch a uma família de imperssoras.  

1. Navegue em Assistentes > Upgrade de Impressoras. 

 
 

2. Em Upgrade das Ações do Arquivo, selecione Adicionar / Excluir Arquivos. 
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3. Selecione um arquivo e em Ações do Arquivo, selecione Adicionar. 

 
 

4. Em Modelo, selecione o botão ao lado de Modelo da Impressora Contém. 

5. Insira o nome da família do modelo usando o modelo especificado no nome do arquivo 
do firmware patch (ex.: WorkCenter 75 para todos os dispositivos do WorkCentre 75XX) ou 
consulte o documento Patches LL Liberado para selecionar os produtos corretos para o 
arquivo. 
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6. No arquivo de upgrade, navegue até o arquivo para aquela família de modelo, selecione 
Abrir na caixa de diálogo de seleção de arquivo e marque Salvar. 

Nota É possível adicionar um anexo, como as notas de liberação e adicione uma 
descrição, mas não são necessários. 

 
 

7. Selecione Voltar para iniciar o assistente.   

Nota Se estiver na página de Upgrade da Impressora em Tarefas de Upgrade, selecione 
Agendar Upgrade. 

8. Selecione o botão ao lado do arquivo de firmware patch, basta fazer o upload e selecione 
Continuar. 

9. Selecione o grupo de onde quer escolher as impressoras.  Escolha o grupo correto que criou 
na seção Identificar Dispositivos (O nome do grupo especifica os modelos que serão 
encontrados naquele grupo). 
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10. Selecione novamente Continuar para visualizar a lista de impressoras em que o firmware 
patch será aplicado.   

Nota:  Se não houver nenhuma impressora na lista, todos os dispositivos naquela família 
já têm o patch. Alguns modelos têm dois arquivos de patch e dependem da versão de 
firmware. Consulte o documento Patches de LL Liberados para selecionar os produtos 
corretos para o arquivo. 

11. Selecione os dispositivos a terem o upgrade e selecione Continuar. 

 
 

12. Se quiser, mude o nome da tarefa do firmware. 

13. Para executar o patch, deixe o Conjunto de Status definido em padrão. Se estiver 
realizando um upgrade de sistema, pode ser preciso aumentar o tempo de interrogação, 
dependendo de quanto tempo leva o dispositivo para aplicar o firmware. 
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14. Aceite a opção padrão para agendar o upgrade agora ou selecione um horário para 
realizar o upgrade. 

15. Selecione Finalizar. 
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Verificar o Upgrade do Firmware Patch 
Para verificar se o arquivo do firmware patch foi aplicado à impressora, selecione Upgrade da 
Impressora nos Assistentes e selecione o  seguinte ao upgrade que estava usando.   

Se o Upgrade do Firmware Patch for feito com sucesso 

Depois de um upgrade de sucesso, o status aparece como Completo e as advertências e 
campo de falha exibe 0.  Aparece uma página de resultado semelhante àquele abaixo se o 
upgrade tiver sucesso em todos os dispositivos. 

 

Se o upgrade tiver sucesso, vá para Verificação Final da Instalação do Firmware Patch na 
Frota. 

Se o Upgrade do Firmware Patch não tiver sucesso 
Se o upgrade do firmware patch não se aplicar com sucesso a, pelo menos, um dispositivo, 
aparecerá uma página de resultados semelhante à exibida abaixo.  Neste caso, o status exibe 
Finalizado com Erros e aparece o campo de advertência3. 

 

Para mais detalhes sobre como solucionar um upgrade sem sucesso, vá para Solução de 
Problemas do Upgrade de Firmware Patch. 
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Verificação Final da Instalação do 
Firmware Patch pela Frota 
Verifique se o patch foi aplicado com o sucesso aos dispositivos ao executar o Relatório de 
Asset da Impressora. 

1. Ir para Relatórios > Relatório Tabular > Relatório de Asset da Impressora. Selecione um 
nível de Firmware e modelo.   

2. Gere e versão CSV do relatório e abra no Microsoft Excel® para filtrar os modelos 
específicos.   

3. Se o nível de firmware exibir .LL depois o patch foi aplicado. Se o suporte adicional for 
necessário depois de aplicar o patch do firmware, siga seu processo de suporte padrão. 

4. Continue para Desabilitar Upgrade do Firmware do Dispositivo. 

Desabilitar o Upgrade do Firmware do 
Dispositivo 
Quando for verificado se todos os dispositivos têm o patch, os upgrades de firmware precisam 
ser desabilitados novamente.  Siga as instruções na seção Habilitar Upgrade de Firmware 
Patch, mas crie outro Conjunto de Configuração com o conjunto de Upgrade de Firmware em 
Sim. 

O processo de instalação de firmware patch agora está completo. 
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Solução de Problemas de Upgrade de 
Firmware Patch 
Se houver alguma falha ou advertência, selecione a aba Resultados para aumentar os 
resultados na tarefa de upgrade. 

 

Na seção de resultados expandidos, há uma seção de progresso para cada impressora que 
mostra o status.  Para essas impressoras que tem um     ou     ícone, selecione o     para ter mais 
detalhes de por que o upgrade não funcionou.  Depois de expandida, aparece uma seção 
como a imagem abaixo. 
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Se o Status Antes do Upgrade é de falha, a impressora estava em um estado onde não 
tentaria enviar o arquivo de firmware patch (ex. um erro de comunicação).  Solucione o 
problema com a impressora para que saia do estado de erro e depois reaplique o firmware 
patch. 

Se o Enviar Arquivo falhar, verifique para ter certeza que a impressora está aceitando os dados 
na porta 9100 e as comunicações com a impressora estão funcionando.  Para verificar, vá até 
a página de edição da impressora, vá para Segurança > Desabilitar Serviços. Em 
Protocolo/Bloqueio de Serviços, veja se a Porta 9100 não está marcada, como indicado abaixo.  
Depois, reaplique o firmware patch. 

 

 

Haverá uma lista de status no intervalo especificado.  Se todos disserem O nível Firmware não 
muda significa que o CentreWare Web não detectou uma mudança no firmware; isso pode ser 
porque: 

1. O firmware não mudou até depois que o CentreWare Web finalizou a sondagem do 
dispositivo da última vez.  Para verificar isso, veja o firmware na página de propriedades 
da impressora depois de atualizar os dados. 

2. A impressora não deve estar aceitando os arquivos de firmware patch. Para verificar, vá 
para a página de edição da impressora e passe para Segurança > Desabilitar Serviços e 
vá para o final da página.  Veja se o Upgrade de Firmware está definido em não, como 
indicado abaixo.  Depois, reaplique o firmware patch. 

 
 

3. Vá para Verificação Final da Instalação do Firmware Patch na frota. 
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	Verificar o Upgrade do Firmware Patch

	Para verificar se o arquivo do firmware patch foi aplicado à impressora, selecione Upgrade da Impressora nos Assistentes e selecione o seguinte ao upgrade que estava usando.
	Se o Upgrade do Firmware Patch for feito com sucesso

	Depois de um upgrade de sucesso, o status aparece como Completo e as advertências e campo de falha exibe 0.  Aparece uma página de resultado semelhante àquele abaixo se o upgrade tiver sucesso em todos os dispositivos.
	Se o Upgrade do Firmware Patch não tiver sucesso

	Para mais detalhes sobre como solucionar um upgrade sem sucesso, vá para Solução de Problemas do Upgrade de Firmware Patch.
	Verificação Final da Instalação do Firmware Patch pela Frota

	Verifique se o patch foi aplicado com o sucesso aos dispositivos ao executar o Relatório de Asset da Impressora.
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	Desabilitar o Upgrade do Firmware do Dispositivo

	Quando for verificado se todos os dispositivos têm o patch, os upgrades de firmware precisam ser desabilitados novamente.  Siga as instruções na seção Habilitar Upgrade de Firmware Patch, mas crie outro Conjunto de Configuração com o conjunto de Upgra...
	O processo de instalação de firmware patch agora está completo.
	Solução de Problemas de Upgrade de Firmware Patch

	Se houver alguma falha ou advertência, selecione a aba Resultados para aumentar os resultados na tarefa de upgrade.
	Na seção de resultados expandidos, há uma seção de progresso para cada impressora que mostra o status.  Para essas impressoras que tem um     ou     ícone, selecione o     para ter mais detalhes de por que o upgrade não funcionou.  Depois de expandida...
	Se o Status Antes do Upgrade é de falha, a impressora estava em um estado onde não tentaria enviar o arquivo de firmware patch (ex. um erro de comunicação).  Solucione o problema com a impressora para que saia do estado de erro e depois reaplique o fi...
	Se o Enviar Arquivo falhar, verifique para ter certeza que a impressora está aceitando os dados na porta 9100 e as comunicações com a impressora estão funcionando.  Para verificar, vá até a página de edição da impressora, vá para Segurança > Desabilit...
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	2. A impressora não deve estar aceitando os arquivos de firmware patch. Para verificar, vá para a página de edição da impressora e passe para Segurança > Desabilitar Serviços e vá para o final da página.  Veja se o Upgrade de Firmware está definido em...
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