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De printer DCA collecteert informatie als storingen en onderhoudsmeldingen, bestellingen en tellerstanden.
Deze informatie wordt vervolgens doorgestuurd naar de mps server waar wij automatisch bericht krijgen 
als uw machines aandacht vereisen.

Het is daarom belangrijk dat deze software geïnstalleerd wordt op een server of computer die vrijwel altijd 
aan staat. U bent dan ook zelf verantwoordelijk dat deze service blijft functioneren. U wordt uiteraard wel 
op de hoogte gebracht als wij geen actieve verbinding meer hebben of bepaalde machines niet zien.

1. Voordat u begint dient u eerst te controleren of u de juiste versie van Microsoft .NET gebruikt

Voor de juiste werking van de printer DCA software is .NET 3.5 SP1 of hoger vereist.

2. Download de Printer DCA software vanuit de link die in de mail staat vermeld en start de setup wizard.
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3. Volg de Setup Wizard
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4. Volg de Setup Wizard configuratie

5. Vul bij server in https://mpsserver.eu
Vul de PIN Code in die u in de mail heeft ontvangen

https://mpsserver.eu/
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6. Als alles goed gaat wordt de activatie succesvol voltooid

7. De IP scan ranges aanpassen komt later in deze instructie. 
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8. Laat het vinkje Allow Intelligent Updates aanstaan.
 Enable Remote Configuration moet uitstaan.

9. Aangezien we nog enkele instellingen moeten configureren vink de optie 
Start the Printer DCA Service uit en druk op Finish
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10. Omdat de Printer DCA service nu niet actief is word hierom gevraagd. Selecteer No.

11. De Printer DCA configuratie wordt geopend
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12. Open het tabblad Scan en vul de ip adressen or IP ranges in van uw printers en multifunctionals

Verlaag de Scan Interval naar 30 minuten tenzij de Estimated Network Device scan time 
hoger is dan de scan interval. 
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13. Controleer het recommended number of threads en neem deze waarde over 
 bij Number of scan Threads

Druk vervolgens op Save om de configuratie op te slaan.
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14. Ga naar het tabblad Status. Klik met je rechtermuisknop op de knop Options en 
 klik op Start om de printer dca service te starten.
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15. U ziet nu dat de eerste scan wordt gemaakt
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16. Als alles goed is gegaan zie je dat de scan en verzending met succes zijn voltooid.
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17. In het tabblad File Viewer kunt u controleren of alle machine gevonden worden.
 
 Found device @ 192.168.10.110 (Vendor = RICOH)
 Found device @ 192.168.10.111 (Vendor = KYOCERA) 

Indien niet al uw printers en multifunctionals gevonden worden kan dit de volgende oorzaken hebben

• Onder het tabblad Scan – General staat de Network timeout te laag.
• De printers zijn aangesloten met usb i.p.v. een netwerkaansluiting.
• De printer is aangesloten op een aparte printserver en hangt niet rechtstreeks aan het netwerk.
• Het netwerk waar de printer is aangesloten heeft geen verbinding met het netwerk waar de printer dca 

is geinstalleerd. In dit geval is het misschien een oplossing om op deze locatie een extra printer dca te 
installeren. U dient hiervoor een extra activatiecode aan te vragen per mail naar support@mpsserver.eu.

Wanneer u problemen of technische vragen heeft over uw printer dca dan kunt u een e-mail sturen naar 
support@mpsserver.eu. Indien nodig zal een engineer u terugbellen voor verder ondersteuning. 

mailto:support@mpsserver.eu
mailto:support@mpsserver.eu


 
 

DCA  Automatisch laten starten bij het opnieuw opstarten van de 
computer. 

 
1. Druk op ''start'' links onder in beeld en begin direct met typen van het woord DCA. 
 
2. Druk met de rechtermuisknop op printer dca en klik op bestandslocatie openen 
(Soms is de knop bestandslocatie openen niet direct zichtbaar en staat hier in de plaats ''MEER'' 
daar drukt u dan op en verschijnt er alsnog Bestandslocatie openen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Nu opent er een scherm met daarin printer DCA, opnieuw drukken we hier met de 
rechtermuisknop op en klikken op kopieren > bureaublad snelkoppeling maken. 

 



 
 
 
4. Ergens op het bureaublad verschijnt er nu een dca icoontje. 
Opnieuw drukken we met de rechtermuisknop op dit icoontje en drukken we op knippen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Nu drukken we met de rechtermuis op het start icoontje en drukken we op uitvoeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Er opent nu een heel klein venstertje en typt u shell:startup   (met de dubbele punt in het 
midden) en drukt op OK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
7. Nu opent het ''Opstarten'' mapje 
Hierin plakt u het geknipte DCA icoontje van het bureaublad. 
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