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Configuração de PC Multifuncional 
Se o seu AIO já dispuser de um Sistema operativo configurado para o seu idioma, ignore esta 

secção. 

Primeira ligação do All-In-One – Seleção do idioma do Sistema 

operativo. 
1. Ligue o PC e aguarde que surja o primeiro ecrã apresentado abaixo.  

A partir dos menus pendentes, escolha o país, o idioma e o teclado e, em seguida, selecione 

Seguinte. 

 
 

2. Aceite os termos legais. 
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3. Selecione Utilizar definições rápidas. 

 
 

4. Crie o seu próprio nome de utilizador e palavra-passe utilizando o teclado do ecrã tátil.  
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5. Aguarde que o PC termine a instalação do Sistema operativo. Esta fase pode demorar algum 

tempo. 
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Software SmartWorks MFP V5 
 

Instalar todos os softwares e controladores a partir do programa de instalação USB 

fornecido 
A pen USB inclui todos os softwares, incluindo 

o Utilitários T25/T36 e controlador USB 

o SmartWorks MFP5 

o Consola de gestão de dispositivos da Canon, software Direct Print & Share da Canon e 

software e controladores da impressora Canon.   

 

Notas: 

o Verifique se o scanner está configurado e ligado. 

o Verifique se a impressora está configurada e ligada. 

o Embora o SmartWorks MFP5 tenha o seu próprio controlador interno da impressora, 

passa os dados para a impressora através do spooler do controlador da impressora 

Windows. 

 O controlador da impressora deve ser configurado com um Endereço IPv4. 

o Direct Print and Share tem de estar instalado no mesmo PC com SmartWorks MFP para 

permitir a opção Digitalizar para a nuvem. 

 

Para carregar todos os softwares da pen USB fornecida: 

Coloque a pen USB no AIO, procure a pen USB e faça duplo clique em “Autorun.exe”. 

 
 

O programa de instalação tem 2 opções: instalar o SmartWorks MFP5 a partir da pen USB ou 

procurar na Internet para descarregar a última versão. 
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http://www.mfp.colortrac.com/MFP5/ 

 
 

 

 

 
 

Instalação – Utilitários e controlador 

1. Utilitários do scanner MFP. Clique em Sim, clique em Seguinte. 

 

  

http://www.mfp.colortrac.com/MFP5/
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2. Selecione o idioma, clique em Seguinte e em Seguinte novamente. 

  

 

3. Aceite a Licença e clique em Seguinte e em Seguinte novamente. 
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4. Clique em Instalar. Aguarde que o programa instale. 
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5. Dependendo do nível atual do Sistema operativo, é possível ver ecrãs de instalação para 

ficheiros Microsoft Visual C++ Redistributable. 

 

6. Para instalar o controlador USB do scanner clique em Seguinte. A instalação do controlador 

é rápida. Em seguida, prima Concluir. 
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7. Clique em Concluir. 
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Instalação – SmartWorks MFP5 

 

1. Clique em Sim para permitir a instalação do programa. 

 
 

2. Selecione o idioma e clique em Seguinte. 

 
 

3. Aguarde que o processo de instalação esteja concluído. 
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4. Aceite o Contrato de licença e clique em Seguinte. 

 
 

5. Clique em Seguinte para aceitar a pasta de instalação predefinida para o software 
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6. Clique em Instalar. 

 
 

7. Dependendo do nível atual do Sistema operativo, é possível ver ecrãs de instalação para 

ficheiros Microsoft Visual C++ Redistributable. 

 
 

8. Aguarde a instalação do software. 
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9. Clique em Concluir para terminar a instalação. 

 
 

 

Instalação – Software da impressora 

 

1. O programa de instalação instala automaticamente a Consola de gestão de dispositivos da 

Canon, o software Direct Print & Share da Canon e o software e controladores da impressora 

Canon. Consulte a documentação adequada da Canon. 
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Página inicial 

Descrição geral 
Esta aplicação foi concebida para ser operada através de um ecrã tátil. Faz parte de um sistema MFP que inclui 

um scanner T25/T36 de grande formato e uma impressora Canon. 

As funções suportadas são: 

Copiar, Digitalizar, Imprimir, Editar, Copiar e Arquivar. 

Utiliza um fluxo de trabalho de digitalizar uma vez, editar pré-visualização. Significa isto que a imagem é 

digitalizada uma vez, editada no ecrã grande, depois impressa (Copiar) ou guardada (Digitalizar) só quando 

estiver satisfeito com a imagem. Isto permite poupar tempo, para além de papel e tinta. Além disso, protege 

documentos de serem digitalizados várias vezes enquanto se tentam diferentes definições.  

 

 

 

Características adicionadas à dongle  
Características padrão: 

 Suporta apenas scanners da série T. Não suporta scanners SmartLF.  

 Todas as impressoras Canon são suportadas. As impressoras Océ não são suportadas. 

 A impressora tem de estar presente para ativar o sistema. 

 

Características opcionais: 

 

Com a dongle (chave anticópia com licença de software) ligada no PC, o software suporta: 

 Suporte apenas para scanners SmartLF.  

 Sem suporte para scanners da série T. 

 As impressoras Océ ColorWave e PlotWave (com dobradora) e todas as impressoras Canon são 

suportadas. 

 Não é necessário a impressora estar presente para ativar o sistema. 

(Nota: a dongle exige a instalação de um controlador HASP no seu PC. Isso está incluído na pen USB como 

parte do ficheiro de instalação do SmartLF). 

 

  



 

Version 3.50 20 Global Scanning UK Ltd © 2019 

 
 

Navegação 
 

Página inicial - Carrossel 

  Função carrossel Opções da impressora Painel do lado direito 

 

Opções de função   Barra de estado 

 

Página inicial - Padrão 

   Função   Definições   Painel do lado direito 

 

Opções de função   Barra de estado 
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A Página inicial está disponível com o esquema de carrossel ou um esquema padrão. A Página inicial 

é selecionada em Definições - Preferências de programa. 

No esquema de carrossel, a função que está à frente é a função ativa. Toque ou arraste o ícone de 

qualquer função para fazer girar o carrossel. Na Página inicial padrão, a função com a sombra é a 

função ativa. As opções da função ativa são apresentadas por baixo. 

O painel do lado direito do ecrã mostra funcionalidades que definem o modo de funcionamento 

para essa função: Por ex.: Pré-visualização ligada/desligada, Modo de lote ligado/desligado, 

Conjuntos ligado/desligado. 

Existe um botão Repor no canto superior direito da Página inicial, que faz o programa regressar às 

definições predefinidas ao ligar. 

Há um botão vermelho “X” em cima à direita da Página inicial, que pode apenas fechar o software, 

ou fechar o software e desligar o PC dependendo das Preferências definidas em Definições. 

Na parte inferior do ecrã, o scanner surge do lado esquerdo, a impressora do lado direito. Isto 

mostra o estado do dispositivo. As opções da impressora são selecionadas premindo o ícone de 

impressora na parte superior da Página inicial. 

Em alguns ecrãs, se houver mais escolhas disponíveis, o número de círculos na parte inferior do ecrã 

mostra quantas páginas estão disponíveis. A página selecionada é identificada por um círculo 

preenchido. Clique nos círculos para mudar de página. 

 

 

À medida que percorre os vários menus, existe um botão Home e por vezes um botão Anterior no 

canto superior direito. Alguns ecrãs possuem um botão OK para regressar à página anterior. 

Home – regressa à página inicial 

Anterior – vai para a página anterior. 
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Reposição do tempo limite 
Decorridos 2 minutos sem qualquer atividade, o software regressa automaticamente ao ecrã inicial e 

repõe as Preferências de programa (predefinições ao ligar). Se Contas de utilizadores não estiver 

ativado, também encerra a sessão do utilizador atual e mostra o ecrã de início de sessão. 

O período de tempo limite é ajustado em Definições - Preferências de programa. 
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Configuração 

Idioma, Unidades e Página inicial 
Selecione Definições na Página inicial. Prima Definições para entrar no Menu de Definições. 
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Selecione Preferências de programa e vá para a página 2. 

 

Selecione as unidades para o software. (Predefinição – mm) 
Selecione a Página inicial. (Predefinição – Carrossel) 
Selecione o idioma para o software. (Predefinição – inglês) 
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Pasta de digitalizações predefinida 
A pasta de digitalizações deve ser acessível ao utilizador atual do Windows. Se uma pasta não estiver 

acessível ao utilizador, o programa utiliza por predefinição a pasta local Imagens para esse utilizador 

do Windows. 

Selecione Definições na Página inicial. Prima Definições para entrar no Menu de Definições. 
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Selecione Definições de programa do administrador. 

 

Selecione Digitalizar para pasta (Predefinição). 
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Configuração do scanner 
Quando o scanner está ligado à corrente e ao PC, o software deteta automaticamente o scanner e 

mostra-o no canto inferior esquerdo.  

 

 

Informações e opções do scanner 
O estado do scanner é apresentado no canto inferior esquerdo da Página inicial. As opções do 

scanner estão em Definições. Permite aceder à tarefa de manutenção do scanner: Calibrar e Ponto 

automático. 
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Pode selecionar se o documento é ejetado pela parte de trás do scanner depois de digitalizado, ou 

se retrocede para ser ejetado pela parte da frente do scanner (o modo de lote utilizará 

automaticamente Ejetar pela parte de trás). 

A velocidade de digitalização pode ser ajustada do seguinte modo: 100% = veloc. máx., 50% = ½ 

veloc., 33% = 1/3 veloc., 25 = ¼ veloc. Utilize velocidades mais lentas para digitalizar documentos 

delicados ou para evitar Parar/iniciar a digitalização. 

O tempo de economia de energia define o período de tempo sem atividade antes do scanner passar 

ao modo de suspensão de economia de energia. A predefinição é 15 minutos. O máximo é 60 

minutos. 

 

Configuração da impressora 
No primeiro arranque, o software mostra “Impressora não encontrada” no canto inferior direito do 

ecrã com um botão Configuração da impressora. 
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Prima a botão Configuração da impressora e o software apresentará uma lista de controladores de 

impressoras instaladas suportadas. 
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Selecione a impressora na lista de impressoras Windows suportadas instaladas e prima OK. 

 

 

O software efetua uma pesquisa e comunica com a impressora, pelo que esta tem de estar online. 
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Assim que a impressora é encontrada, o respetivo nome é apresentado. 

 

 

Se estiver a utilizar uma impressora Océ com dobradora, o estado da dobradora também será 

apresentado. 
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Informações e definições da impressora 
Uma vez configurado, o estado da impressora é apresentado no canto inferior direito do ecrã, e selecionando 

as Definições da impressora é possível apresentar o modelo da impressora, a porta e o tipo de suporte de 

dados carregado. 

Alguns modelos de impressora apresentam definições adicionais, como níveis de tinta e do tinteiro de 

manutenção. Quando há avisos da impressora, o botão de Definições da impressora apresenta um ponto de 

exclamação vermelho.  (Por ex.: Pouca tinta).  

 

Na instalação, o SmartWorks MFP copia a lista de Tipos de suportes de dados instalados na impressora para as 

definições, para os poder apresentar na página de Configuração da impressora. Se for adicionado um tipo de 

suporte de dados novo ou personalizado através da IU da impressora, prima o botão Obter informações do 

suporte de dados na página de Configuração da impressora para registar o novo tipo de suporte de dados no 

SmartWorks MFP. 

 

Se a impressora suportar vários rolos, o utilizador pode selecionar outro Tipo de suporte de dados 

ou um Rolo de papel diferente. 

Por ex.:  

 Rolo de papel 

o Rolo 1 Papel normal 914 mm (36 pol.), Rolo 2 Papel normal 610 mm (24 pol.). 

o Utilize Rolo de papel para permitir a seleção de papel de 914 mm (36 pol.) Ou 

610 mm (24 pol). 

 Tipo de suporte de dados 

o Rolo 1 Papel normal 914 mm (36 pol.), Rolo 2 Papel revestido 914 mm (36 pol.). 

o Utilize Tipo de suporte de dados para permitir a seleção de Papel normal ou Papel 

revestido. 
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Se a impressora suportar uma dobradora, o utilizador pode escolher o estado de dobragem, o 

modelo de dobragem (tal como definido na impressora) e o posicionamento do bloco de título no 

documento original conforme é alimentado no scanner. 

  

 

Manutenção da impressora 
Permite que o utilizador realize a limpeza da impressora ou imprima impressões de teste para 

verificar a impressora. 
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Requisitos de funções – Quando o botão verde é apresentado. Modo demonstr. 

Dongle. 
Digitalizar – O Scanner tem de estar ligado com um documento carregado e a impressora tem de 

estar online. 

Nota: a impressora não é necessária se estiver a utilizar um scanner SmartLF com a dongle. Ver 

Características adicionadas à dongle 

Copiar e Copiar e Arquivar – O Scanner tem de estar ligado com um documento carregado e a 

impressora tem de estar online. 

Imprimir – É necessário selecionar um ficheiro e a impressora tem de estar online. 

Editar – É necessário selecionar um ficheiro. Não é necessário que exista um scanner ou uma 

impressora.  

 

Modo demonstr. – Se não houver nenhuma impressora ou dongle ligada, o software opera no Modo 

demonstr. Todas as páginas estão acessíveis, mas o botão verde não é apresentado para as funções 

Copiar, Digitalizar, Imprimir e Copiar e Arquivar. A função Editar opera para mostrar a operação do 

ecrã Pré-visualização. 
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Operação 
 

Página inicial – Alterações temporárias a uma predefinição 

  

As alterações a qualquer opção que signifiquem que as definições deixam de estar definidas pela 

Predefinição estão indicadas por um “*” ao lado do nome da Predefinição. 
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Copiar, Digitalizar ou Copiar e Arquivar rapidamente sem pré-visualização 
1. Insira o documento original no centro do scanner, virado para cima. O tamanho do 

documento é apresentado no canto inferior esquerdo do software. 

 

2. Selecione Copiar, Digitalizar ou Copiar e Arquivar na Página inicial de carrossel ou Página 

inicial padrão. 

 

 

 

3. Digitalizar para: PC ou USB. 

Digitalizar para PC está predefinido. O botão muda automaticamente para Digitalizar para 

USB quando se introduz uma pen USB no PC.  

Prima Ejetar USB antes de retirar a pen USB para assegurar a remoção segura. O botão 

reverte em seguida para Digitalizar para PC. 
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4. Desligue Conjuntos, Modo de lote e Pré-visualização e, em seguida, prima o botão verde. 

 

 

5. O processo pode ser cancelado premindo o botão vermelho. 
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Copiar, Digitalizar ou Copiar e Arquivar rapidamente com pré-visualização 
1. Insira o documento original no centro do scanner, virado para cima. O tamanho do 

documento é apresentado no canto inferior esquerdo do software. 

 

2. Selecione Copiar, Digitalizar e Copiar e Arquivar na Página inicial. 
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3. Digitalizar para: PC ou USB. 

Digitalizar para PC está predefinido. O botão muda automaticamente para Digitalizar para 

USB quando se introduz uma pen USB no PC.  

Prima Ejetar USB antes de retirar a pen USB para assegurar a remoção segura. O botão 

reverte em seguida para Digitalizar para PC. 

  

4. Desligue o Modo de lote e ligue a Pré-visualização. Prima o botão verde. 

 
 

5. O processo pode ser cancelado premindo o botão vermelho. 

 

 

6. É apresentada uma imagem de pré-visualização. Ajuste conforme necessário. (Ver Pré-

visualizar). 
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7. Prima o botão verde para Guardar ou Imprimir os ajustes das imagens.  

Prima o botão Home para cancelar a Impressão, ou para guardar o ficheiro original 

digitalizado sem os ajustes das imagens. 

Prima o botão Repor para anular todas as edições e fazer com que a imagem volte ao estado 

original. 

Prima o botão Eliminar para eliminar o ficheiro digitalizado e regressar à Página inicial 

(apenas modo Digitalizar). 
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Editar ou Imprimir rapidamente com pré-visualização 
1. Selecione Editar ou Imprimir na Página inicial. 
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2. Selecione o Ficheiro – Navegue para encontrar o ficheiro Tiff ou JPEG que pretende Editar ou 

Imprimir. 

 
 

3. Prima o botão verde. 

 
 

4. É apresentada uma imagem de pré-visualização. Ajuste conforme necessário. (Ver Pré-visualizar). 

 

 

5. Prima o botão verde para Guardar ou Imprimir os ajustes das imagens. Prima o botão Home 

para cancelar. Prima Repor para remover todas as edições. 
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Pré-visualizar 
O ecrã Pré-visualizar está disponível para todas as funções (exceto Definições e Ajuda) para permitir 

ajustes das imagens. Os ajustes estão organizados em Simples (para ajustes básicos) e Avançados 

(para aperfeiçoamento realizado por operadores mais experientes). 

Simples: Definições do ficheiro/de impressão, Recortar, Rotação, Luminosidade e Contraste, Espelho 

Avançados: Alinhar, Tipo de composição, Modo Pontos pretos e brancos, Pontos pretos, Pontos 

brancos, Aperfeiçoamento, Alteração de cor, Inverter. 
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  Home: Prima o botão Home para cancelar a Impressão, ou para guardar o ficheiro 

digitalizado original sem os ajustes das imagens. 

  Repor: Prima o botão Repor para anular todas as edições e fazer com que a 

imagem volte ao estado original. 

  Eliminar: Prima o botão Eliminar para eliminar o ficheiro digitalizado e regressar à 

Página inicial. (Apenas modo Digitalizar). 

   Zoom: + e -. Pode também aumentar e diminuir a imagem passando com 

2 dedos pela mesma. Ao aumentar a imagem, pode rodá-la passando com 1 dedo pela 

mesma. 

  Zoom para Extensões para mostrar a imagem toda. 
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Pré-visualizar – Ajustes simples 
Definições do ficheiro (Digitalizar/Editar) 

Altera o nome e o tipo do ficheiro a guardar. 

 
 

Definições de impressão (Copiar/Imprimir) 

Altere o número de cópias antes de imprimir.  

Se a impressora suportar vários rolos, o utilizador pode selecionar outro Suporte de dados. 
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Dobragem (Se disponível para Copiar/Imprimir) 

Se a impressora suportar uma dobradora, pode voltar a selecionar as opções de dobragem.  

 
 

Recortar 
Posiciona uma caixa de recorte no ecrã para permitir selecionar a área a imprimir/guardar. É possível 

expandir a caixa de recorte fora da imagem digitalizada para adicionar uma borda à imagem. 

 
Uma vez selecionada a área, prima Recortar mais uma vez para aplicar. 

 
Pode premir de novo o botão Recortar para voltar a ajustar se necessário, mas deve sempre 

premir Recortar uma segunda vez para aplicar. (Observe que o recorte só funciona quando 

se prime o botão verde. 
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Rotação 

Prima o botão Rotação para rodar a imagem 90, 180, 270, 0 graus. 

 
 

Espelho 

Troca todos os píxeis horizontalmente. 
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Luminosidade, contraste e gama 

A luminosidade torna toda a imagem mais clara ou mais escura. 

O contraste altera a diferença de cor e de luminosidade entre partes de uma imagem. 

Gama é uma operação não linear que melhora a diferença entre cores escuras e claras. É útil 

para destacar as cores claras e, simultaneamente, a cor escura. 

 
Ajuste da utilização das réguas: Toque no ponto da régua e arraste-o para a esquerda ou 

para a direita. Em alternativa, toque na régua para a esquerda ou para a direita do ponto 

para efetuar alterações graduais. 

 

 

Pré-visualizar – Ajustes avançados 
Alinhar 
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Diminua a imagem para ver o topo da mesma e observe a marca em forma de diamante no 

canto superior esquerdo da imagem.  

 

 

Toque no diamante e arraste-o para a extremidade direita de uma linha na imagem que 

pretende utilizar para Alinhar. 
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Toque no diamante da esquerda e arraste-o para a extremidade esquerda de uma linha na 

imagem que pretende utilizar para Alinhar (neste exemplo, a linha do tejadilho da carrinha).  

 
 

Prima o botão OK para aplicar o ajuste Alinhar. 
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Tipo de composição. 

• Define como interpretar os dados de cor do scanner. 

– Os Pontos brancos relativos permitem melhores brancos para obter fotografias com 

um aspeto mais natural.  

   
– Os Pontos brancos absolutos fazem menos alterações aos dados de digitalização, 

por isso são mais adequados para assegurar uma maior precisão das cores.  

   
 

Pontos pretos e brancos. 

• Definem o método utilizado com os Pontos pretos e brancos. Ambos os métodos forçam as 

cores para além dos valores dos Pontos pretos e brancos para Preto ou Branco, mas tratam 

as cores dentro destes valores de forma diferente. 

– O Padrão ajusta as outras cores para manter uma transição harmoniosa. Isso produz 

fotografias com um aspeto mais natural.   

   
 

– O Limiar não altera as outras cores, por isso é mais adequado para assegurar uma 

maior precisão das cores.  
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Pontos pretos. 

• Os Pontos pretos alteram as áreas muito escuras da imagem para preto. Por ex.: Faça linhas 

e texto a preto, em vez de a cinzento-escuro. Ajuste a régua mais para a direita (o número 

sobe) para aumentar o valor da imagem que se força para preto.  

 
Ajuste da utilização das réguas: Toque no ponto da régua e arraste-o para a esquerda ou 

para a direita. Em alternativa, toque na régua para a esquerda ou para a direita do ponto 

para efetuar alterações graduais. 

 

Pontos brancos. 

• Os Pontos brancos alteram as áreas muito claras da imagem para branco. Por ex.: Torne o 

papel branco, em vez de esbranquiçado. Ajuste a régua mais para a esquerda (o número 

desce) para aumentar o valor da imagem que se força para branco.   

• Quando estiver no modo Limiar, ajuste também o valor. Isso define a rapidez com que as 

cores para além dos Pontos brancos são alteradas para branco. 

 
 Ajuste da utilização das réguas: Toque no ponto da régua e arraste-o para a esquerda ou 

para a direita. Em alternativa, toque na régua para a esquerda ou para a direita do ponto 

para efetuar alterações graduais. 
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Aperfeiçoamento. 

Destaca linhas e arestas. 

Valor: Define quanto é necessário aumentar o contraste entre os lados claro e escuro 

das linhas/arestas. 
Raio: Define quantos píxeis têm de ser alterados de cada lado da linha/aresta. 

Limiar: Define se a linha/aresta existe. Ocorre o aumento da diferença de luminosidade 

entre 2 píxeis adjacentes antes do aperfeiçoamento. 

 
Ajuste da utilização das réguas: Toque no ponto da régua e arraste-o para a esquerda ou 

para a direita. Em alternativa, toque na régua para a esquerda ou para a direita do ponto 

para efetuar alterações graduais. 

 

O Aperfeiçoamento realça o detalhe fino, por isso é bom para linhas e texto, mas não é tão 

bom para fotografias. Pode causar um efeito Moiré no ecrã ou blocos de cor de impressão a 

jato de tinta. Para originais use Predefinições de gráficos ou de fotografias que não têm, ou 

têm menos, aperfeiçoamento. Outras definições que podem ajudar a reduzir o efeito Moiré 

são as alterações à resolução de digitalização ou alimentar o original noutro ângulo. 

O efeito Moiré é um padrão de interferência indesejável que é causado por frequências 

semelhantes, mas ligeiramente deslocadas, de uma imagem original e do scanner. Exemplos 

de um original impresso no ecrã. 

 

300 dpi – Com e sem aperfeiçoamento  

     
 

600 dpi – Com e sem aperfeiçoamento  
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Alteração de cor 

Ajusta os níveis de vermelho, verde e azul na imagem. 

 
 

Ajuste da utilização das réguas: Toque no ponto da régua e arraste-o para a esquerda ou 

para a direita. Em alternativa, toque na régua para a esquerda ou para a direita do ponto 

para efetuar alterações graduais. 

 

Inverter 

Altera as cores para a respetiva cor oposta. Utiliza-se mais frequentemente para converter 

linhas brancas em fundo azul ou preto em linhas pretas ou azuis em fundo branco. 
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Limiar simples (modo Preto e Branco) 

O Limiar simples define um valor de limiar único para toda a imagem, por isso funciona bem 

com originais limpos. 

 
 

Define o valor ao qual os píxeis são definidos para preto ou branco. Valores maiores definem 

mais píxeis para preto. 
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Limiar adaptativo (modo Preto e Branco) 

O Limiar adaptativo faz variar o limiar em função dos dados, por isso funciona bem com 

originais sujos e irregulares. 

  
 

Define o valor ao qual os píxeis são definidos para preto ou branco. Valores maiores definem 

mais dados para branco.  
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Guardar nova predef. 

Guarda todas as Definições atuais e valores de ajuste de imagens numa nova Predefinição e 

edita o nome da nova Predefinição. 
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Modo de lote sem pré-visualização 
Modo de lote (modo Copiar, Digitalizar e Copiar e Arquivar): O primeiro documento do lote exige a 

utilização do botão verde, mas o sistema começa a digitalizar automaticamente à medida que cada 

documento subsequente é carregado no scanner.  

 

É possível parar o lote processado utilizando o botão azul. Se premir o botão azul, é possível 

guardar/imprimir o último documento. 
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Modo de lote com pré-visualização 
Modo de lote (modo Copiar, Digitalizar e Copiar e Arquivar): O primeiro documento do lote exige a 

utilização do botão verde, mas o sistema começa a digitalizar automaticamente à medida que cada 

documento subsequente é carregado no scanner.  

Cada documento é apresentado no ecrã para permitir ajustar a imagem. Os ajustes de imagem são 

aplicados e o documento é guardado/impresso quando se introduz o documento seguinte no 

scanner. 

 

Prima o botão Home para cancelar a Impressão atual, ou para guardar o ficheiro digitalizado atual 

sem os ajustes das imagens e regressar à Página inicial. 

Prima o botão Eliminar para eliminar o ficheiro digitalizado atual e regressar à Página inicial (apenas 

modo Digitalizar). 

Se premir o botão azul, é possível guardar/imprimir o último documento com os ajustes de imagem 

e regressar à Página inicial.  

 

 

  



 

Version 3.50 61 Global Scanning UK Ltd © 2019 

 
 

Digitalizar para PDF de várias páginas com pré-visualização 
A primeira página do ficheiro PDF de várias páginas exige a utilização do botão verde, mas o sistema 

começa a digitalizar automaticamente à medida que cada página subsequente é carregada no 

scanner.  

Cada documento é apresentado no ecrã para permitir ajustar a imagem. Os ajustes de imagem são 

aplicados e a página é guardada quando se introduz o documento seguinte no scanner. 

O número de páginas digitalizadas é apresentado no canto inferior esquerdo. 

 

Prima o botão Home para guardar o ficheiro digitalizado sem os ajustes das imagens na página atual 

e regressar à Página inicial. 

Prima o botão Eliminar para eliminar o ficheiro digitalizado atual e regressar à Página inicial.  

O processo PDF de várias páginas é interrompido utilizando o botão azul e são visualizadas as 

seguintes opções. 

 

Digitalizar página seguinte: Continue a digitalizar a página seguinte sem qualquer alteração. 

Digitalizar de novo última página: Recoloque a última página digitalizada. (Utiliza-se se uma página 

tiver sido digitalizada incorretamente ou fora da sequência). 

Concluir: Feche o ficheiro PDF de várias páginas com as páginas digitalizadas. 

Cancelar tarefa: Cancele a tarefa completa eliminando todas as páginas digitalizadas.  
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Copiar conjuntos agrupados 
É utilizado para copiar um conjunto agrupado de desenhos. Cada cópia do conjunto é impressa por 

uma ordem definida. 

Por ex.:  Conjuntos: Deslig.                  Lig. 123…123… 

 

 

Selecione o número de cópias do conjunto a ser impresso. 

A primeira página do Conjunto exige a utilização do botão verde, mas o sistema começa a digitalizar 

automaticamente à medida que cada página subsequente é carregada no scanner.  

Cada documento é apresentado no ecrã para permitir ajustar a imagem. Os ajustes de imagem são 

aplicados e a página é guardada quando se introduz o documento seguinte no scanner. 

O número de páginas digitalizadas é apresentado no canto inferior esquerdo. 
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Prima o botão Home para cancelar a Impressão e regressar à Página inicial. 

O processo Copiar conjuntos é interrompido utilizando o botão azul e são apresentadas as seguintes 

opções. 

 

Digitalizar página seguinte: Continue a digitalizar a página seguinte sem qualquer alteração. 

Digitalizar de novo última página: Recoloque a última página digitalizada. (Utiliza-se se uma página 

tiver sido digitalizada incorretamente ou fora da sequência). 

Imprimir: São apresentadas as seguintes opções. 

Cancelar tarefa: Cancele a tarefa completa eliminando todas as páginas digitalizadas.  
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Selecione a ordem de impressão preferida dos conjuntos e, em seguida, prima OK para imprimir. 

Cancelar terminará a tarefa sem imprimir.  
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Copiar – Opções 

  

 

Opções da impressora: 

 

Se a impressora suportar 2 rolos, selecione o tipo de suporte de dados a utilizar. 
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Opções de Copiar 

 

 

Predefinições: Tipo de documento e modo de cor (cor, escala de cinzentos ou preto e branco). 

 

 

Qualidade: Rascunho, Padrão, Elevada 

 

 

Cópias: 1 a 100 
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Dimensionamento: (1) Dimensione para ajustar a largura do papel na impressora, (2) 1% até 500% 

ou (3) selecione tamanhos de papel de entrada e de saída.  

 

 

Opções de Copiar – Página 1: 

 

 

  



 

Version 3.50 68 Global Scanning UK Ltd © 2019 

 
 

Tamanho do papel = tamanho do documento original. O número de tamanhos de papel listados e os 

Tamanhos de página do utilizador são definidos em Definições - Preferências de programa. 

 Auto – O scanner deteta a largura e o comprimento do documento.  

 Auto para padrão mais próximo - O scanner deteta a largura e o comprimento do 

documento, mas ajusta a largura de digitalização para o padrão ISO, ANSI ou ARCH mais 

próximo. É possível carregar o documento original em qualquer lugar do scanner, desde que 

o sensor central de papel esteja coberto e a digitalização tenha um tamanho fixo. 

 Largura total – A largura é definida para 25 pol. para um scanner T25, ou 36 pol. para um 

scanner T36. O comprimento é detetado pelo scanner. 

 Tamanho do papel fixado no padrão ISO, ANSI ou ARCH. O documento original deve ser 

carregado de forma centralizada no scanner. 

 Tamanhos de papel do utilizador  

 

ISO Dimensões ANSI Dimensões ARCH Dimensões 

A0 841 mm x 1189 
mm 

E 34 pol. x 44 pol. ARCH E 36 pol. x 48 pol. 

A1 841 mm x 594 mm D 34 pol. x 22 pol. ARCH D 36 pol. x 24 pol. 

A2 594 mm x 420 mm C 22 pol. x 17 pol. ARCH C 24 pol. x 18 pol. 

A3 297 mm x 420 mm B 17 pol. x 11 pol. ARCH B 18 pol. x 12 pol. 

A4 297 mm x 210 mm A 11 pol. x 8,5 pol. ARCH A 12 pol. x 9 pol. 
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Opções de Copiar – Página 2: 

 

Detalhe fino: Neutraliza (torna cinzento) as orlas de cor que habitualmente são visíveis acima e 

abaixo das linhas finas digitalizadas e do texto. 

Lig.      Desl. 

 

 

Recorte autom.: Remove um limite de 3 mm de todos os lados da imagem digitalizada quando 

imprimida. Isto não afeta a imagem pré-visualizada apresentada, mas elimina as margens para 

impressão. 

Rot. autom. impressão: roda a imagem para poder ajustar-se ao tamanho do rolo da impressora. 

– A Rotação automática verifica os rolos que estão disponíveis:  

•   Se o Número de rolo estiver selecionado, apenas o rolo destacado.  

•   Se o Tipo de suporte de dados estiver selecionado, todos os rolos 

disponíveis desse suporte de dados. 

– Se digitalizado na vertical, rodará para a horizontal, se possível. (Horizontal é 

preferencial) 

– Se digitalizado na horizontal, não faça nada. 
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– Se o dimensionamento estiver definido para Imprimir de acordo com a largura do 

rolo, a Rotação automática é ignorada. 

 

 

Tipo de composição: define como interpretar os dados de cor do scanner. 

– Os Pontos brancos relativos permitem melhores brancos para obter fotografias com 

um aspeto mais natural.  

   
– Os Pontos brancos absolutos fazem menos alterações aos dados de digitalização, 

por isso são mais adequados para assegurar uma maior precisão das cores.  

   

 

Pontos P&B automáticos: se Pré-visualizar estiver ativado, os valores de Preto e Branco serão 

definidos automaticamente após analisar toda a imagem. Os valores podem ser ajustados 

manualmente em Pré-visualizar. Se Pré-visualizar não estiver ativado, os Pontos P&B automáticos 

não têm qualquer efeito. 
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Digitalizar – Opções 

  

 

Opções de Digitalizar 

 

 

Predefinições: Tipo de documento e modo de cor (cor, escala de cinzentos ou preto e branco). 
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Qualidade: Rascunho, Padrão, Elevada 

 

 

Digitalizar para: PC – Premir este botão permite a seleção da pasta preferida para ficheiros 

digitalizados. 

  

Digitalizar para PC está predefinido. O botão muda automaticamente para Digitalizar para USB 

quando se introduz uma pen USB no PC.  

Prima Ejetar USB antes de retirar a pen USB para assegurar a remoção segura. O botão reverte em 

seguida para Digitalizar para PC. 

 

 

Tipo de ficheiro: PDF, PDF de várias páginas, JPEG, TIFF, PDF/A, DWF 
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Opções de Digitalizar – Página 1: 

 

 

Tamanho do papel = tamanho do documento original. O número de tamanhos de papel listados e os 

Tamanhos de página do utilizador são definidos em Definições - Preferências de programa. 

 Auto – O scanner deteta a largura e o comprimento do documento.  

 Auto para padrão mais próximo - O scanner deteta a largura e o comprimento do 

documento, mas ajusta a largura de digitalização para o padrão ISO, ANSI ou ARCH mais 

próximo. É possível carregar o documento original em qualquer lugar do scanner, desde que 

o sensor central de papel esteja coberto e a digitalização tenha um tamanho fixo. 

 Largura total – A largura é definida para 25 pol. para um scanner T25, ou 36 pol. para um 

scanner T36. O comprimento é detetado pelo scanner. 

 Tamanho do papel fixado no padrão ISO, ANSI ou ARCH. O documento original deve ser 

carregado de forma centralizada no scanner. 

 Tamanhos de papel do utilizador  
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ISO Dimensões ANSI Dimensões ARCH Dimensões 

A0 841 mm x 1189 
mm 

E 34 pol. x 44 pol. ARCH E 36 pol. x 48 pol. 

A1 841 mm x 594 mm D 34 pol. x 22 pol. ARCH D 36 pol. x 24 pol. 

A2 594 mm x 420 mm C 22 pol. x 17 pol. ARCH C 24 pol. x 18 pol. 

A3 297 mm x 420 mm B 17 pol. x 11 pol. ARCH B 18 pol. x 12 pol. 

A4 297 mm x 210 mm A 11 pol. x 8,5 pol. ARCH A 12 pol. x 9 pol. 

 

Digitalizar para pasta: Selecione a pasta preferida para ficheiros digitalizados. 

 

 

Digitalizar para a nuvem: O ficheiro digitalizado é enviado para o software Direct Print and Share 

pronto para ser carregado na nuvem que escolher. Direct Print and Share tem de estar instalado no 

mesmo PC de SmartWorks MFP.  
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Digitalizar para e-mail: Após a conclusão da digitalização, introduza o endereço de e-mail do 

destinatário. Altere o título do corpo da mensagem de E-mail conforme exigido. É possível guardar o 

endereço de e-mail do destinatário para utilização futura, sendo visualizado apenas pelo utilizador 

ativo. 

O servidor SMTP de e-mail deve ser configurado em Definições - Definições de programa do 

administrador para ativar Digitalizar para e-mail.  

 

Se a opção Contas de utilizadores tiver sido ativada e o Administrador tiver permitido que os 

utilizadores editem as Informações de e-mail para iniciar sessão, edite o endereço de e-mail e a 

palavra-passe “De” conforme exigido. Estes dados podem ser guardados para utilização futura e são 

apenas visualizados pelo utilizador ativo, ou podem ser repostos para as Predefinições do 

administrador. 
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Opções de Digitalizar – Página 2: 

 

Prefixo do nome de ficheiro: Cada ficheiro digitalizado começa com este nome. Introduza o novo 

nome e clique em Aplicar.   

 

 

Marcação de data no nome do ficheiro: Acrescenta a hora e a data no nome do ficheiro digitalizado.  

Desl.:  

Lig.:   
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Detalhe fino: Neutraliza (torna cinzento) as orlas de cor que habitualmente são visíveis acima e 

abaixo das linhas finas digitalizadas e do texto. 

Lig.      Desl. 

 

Tipo de composição: define como interpretar os dados de cor do scanner. 

– Os Pontos brancos relativos permitem melhores brancos para obter fotografias com 

um aspeto mais natural.  

   
– Os Pontos brancos absolutos fazem menos alterações aos dados de digitalização, 

por isso são mais adequados para assegurar uma maior precisão das cores.  

   

Pontos P&B automáticos: se Pré-visualizar estiver ativado, os valores de Preto e Branco serão 

definidos automaticamente após analisar toda a imagem. Os valores podem ser ajustados 

manualmente em Pré-visualizar. Se Pré-visualizar não estiver ativado, os Pontos P&B automáticos 

não têm qualquer efeito. 
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Copiar e Arquivar – Opções 

 

 

Opções da impressora: 

 

Se a impressora suportar 2 rolos, selecione o tipo de suporte de dados para o qual imprimir. 
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Opções de Copiar e Arquivar 

 

 

Predefinições: Tipo de documento e modo de cor (cor, escala de cinzentos ou preto e branco). 

 

 

Qualidade: Rascunho, Padrão, Elevada 

 

 

Digitalizar para: PC – Premir este botão permite a seleção da pasta preferida para ficheiros 

digitalizados. 
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Digitalizar para PC está predefinido. O botão muda automaticamente para Digitalizar para USB 

quando se introduz uma pen USB no PC.  

Prima Ejetar USB antes de retirar a pen USB para assegurar a remoção segura. O botão reverte em 

seguida para Digitalizar para PC. 

 

 

Cópias: 1 a 100 

 

 

Opções de Copiar e Arquivar – Página 1: 

 

 

Tamanho do papel = tamanho do documento original. O número de tamanhos de papel listados e os 

Tamanhos de página do utilizador são definidos em Definições - Preferências de programa. 
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 Auto – O scanner deteta a largura e o comprimento do documento.  

 Auto para padrão mais próximo - O scanner deteta a largura e o comprimento do 

documento, mas ajusta a largura de digitalização para o padrão ISO, ANSI ou ARCH mais 

próximo. É possível carregar o documento original em qualquer lugar do scanner, desde que 

o sensor central de papel esteja coberto e a digitalização tenha um tamanho fixo. 

 Largura total – A largura é definida para 25 pol. para um scanner T25, ou 36 pol. para um 

scanner T36. O comprimento é detetado pelo scanner. 

 Tamanho do papel fixado no padrão ISO, ANSI ou ARCH. O documento original deve ser 

carregado de forma centralizada no scanner. 

 Tamanhos de papel do utilizador  

 

 

ISO Dimensões ANSI Dimensões ARCH Dimensões 

A0 841 mm x 1189 
mm 

E 34 pol. x 44 pol. ARCH E 36 pol. x 48 pol. 

A1 841 mm x 594 mm D 34 pol. x 22 pol. ARCH D 36 pol. x 24 pol. 

A2 594 mm x 420 mm C 22 pol. x 17 pol. ARCH C 24 pol. x 18 pol. 

A3 297 mm x 420 mm B 17 pol. x 11 pol. ARCH B 18 pol. x 12 pol. 

A4 297 mm x 210 mm A 11 pol. x 8,5 pol. ARCH A 12 pol. x 9 pol. 
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Dimensionamento: (1) Dimensione para ajustar a largura do papel na impressora, (2) 1% até 500% 

ou (3) selecione tamanhos de papel de entrada e de saída. 

 

Opções de Copiar e Arquivar – Página 2: 

 

Prefixo do nome de ficheiro: – Cada ficheiro digitalizado começa com este nome. Introduza o novo nome e 

clique em Aplicar.  

 

 

  



 

Version 3.50 83 Global Scanning UK Ltd © 2019 

 
 

Tipo de ficheiro: PDF, PDF de várias páginas, JPEG, TIFF, PDF/A, DWF 

 

 

Marcação de data no nome do ficheiro: Acrescenta a hora e a data no nome do ficheiro digitalizado.  

Desl.  

Lig.   

 

Digitalizar para pasta: Selecione a pasta preferida para ficheiros digitalizados. 

 

  



 

Version 3.50 84 Global Scanning UK Ltd © 2019 

 
 

Opções de Copiar e Arquivar – Página 3: 

 

Detalhe fino: Neutraliza (torna cinzento) as orlas de cor que habitualmente são visíveis acima e 

abaixo das linhas finas digitalizadas e do texto. 

Lig.      Desl. 

 

Recorte autom. Remove um limite de 3 mm de todos os lados da imagem digitalizada quando 

imprimida. Isto não afeta a imagem pré-visualizada apresentada, mas elimina as margens para 

impressão. 

Rot. autom. impressão: Roda a imagem para poder ajustar-se ao tamanho do rolo da impressora. 

– A Rotação automática verifica os rolos que estão disponíveis:  

• Se o Número de rolo estiver selecionado, apenas o rolo destacado.  

•   Se o Tipo de suporte de dados estiver selecionado, todos os rolos 

disponíveis desse suporte de dados. 

– Se digitalizado na vertical, rodará para a horizontal, se possível. (Horizontal é 

preferencial) 

– Se digitalizado na horizontal, não faça nada. 

– Se o dimensionamento estiver definido para Imprimir de acordo com a largura do 

rolo, a Rotação automática é ignorada. 



 

Version 3.50 85 Global Scanning UK Ltd © 2019 

 
 

Tipo de composição: define como interpretar os dados de cor do scanner. 

– Os Pontos brancos relativos permitem melhores brancos para obter fotografias com 

um aspeto mais natural.  

   
– Os Pontos brancos absolutos fazem menos alterações aos dados de digitalização, 

por isso são mais adequados para assegurar uma maior precisão das cores.  

   

 

Pontos P&B automáticos: se Pré-visualizar estiver ativado, os valores de Preto e Branco serão 

definidos automaticamente após analisar toda a imagem. Os valores podem ser ajustados 

manualmente em Pré-visualizar. Se Pré-visualizar não estiver ativado, os Pontos P&B automáticos 

não têm qualquer efeito. 
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Imprimir – Opções 

 

Opções da impressora:  

 

Se a impressora suportar dois rolos, selecione o tipo de suporte de dados a utilizar. 
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Opções de Imprimir 

 

Selecionar ficheiro:  

1. Selecione o Ficheiro – Navegue para encontrar o ficheiro Tiff ou JPEG que pretende Editar ou 

Imprimir. 

 

 

Qualidade: Rascunho, Padrão, Elevada 

 

 

Cópias: 1 a 100 
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Dimensionamento: (1) Dimensione para ajustar a largura do papel na impressora, (2) 1% até 500% 

ou (3) selecione tamanhos de papel de entrada e de saída. 

 

 

Opções de Imprimir – Página 1: 

 

Rot. autom. impressão: roda a imagem para poder ajustar-se ao tamanho do rolo na impressora. 

– A Rotação automática verifica os rolos que estão disponíveis:  

•   Se o Número de rolo estiver selecionado, apenas o rolo destacado.  

•   Se o Tipo de suporte de dados estiver selecionado, todos os rolos disponíveis desse 

suporte de dados. 

– Se digitalizado na vertical, rodará para a horizontal, se possível. (Horizontal é preferencial) 

– Se digitalizado na horizontal, não faça nada. 

– Se o dimensionamento estiver definido para Imprimir de acordo com a largura do rolo, a 

Rotação automática é ignorada. 
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Ajuda 
 

 

Selecione Ajuda na Página inicial. Prima o ícone Ajuda e será apresentado o Manual do utilizador 

(este documento).  
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Definições 

 

Selecione Definições na Página inicial. Prima Definições para entrar no Menu de Definições. 
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Definições da impressora – Alteração da impressora. 
Definições da impressora utiliza-se quando é necessário associar uma impressora ao SmartWorks 

MFP. Prima o botão Definições da impressora e o software apresentará uma lista de controladores 

de impressoras instaladas suportadas. 

 

 

Selecione a impressora pretendida na lista de impressoras Windows suportadas instaladas e prima 

OK. 
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O software efetua uma pesquisa e comunica com a impressora, pelo que esta tem de estar online. 

 

 

Assim que a impressora é encontrada, o respetivo nome ou modelo é apresentado.  
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Opções do scanner. 
Pode selecionar se o documento é ejetado pela parte de trás do scanner depois de digitalizado, ou 

se retrocede para ser ejetado pela parte da frente do scanner (o modo de lote utilizará 

automaticamente Ejetar pela parte de trás). 

A velocidade de digitalização pode ser ajustada do seguinte modo: 100% = veloc. máx., 50% = ½ 

veloc., 33% = 1/3 veloc., 25 = ¼ veloc. Utilize velocidades mais lentas para digitalizar documentos 

delicados ou para evitar Parar/iniciar a digitalização. 

O tempo de economia de energia define o período de tempo sem atividade antes do scanner passar 

ao modo de suspensão de economia de energia. A predefinição é 15 minutos. O máximo é 60 

minutos. 

 

 

Calibrar o scanner 

Verifique se o scanner está limpo antes de executar a Calibração. Calibrar um scanner sujo pode 
introduzir mais problemas.  
Retire as Guias de devolução do documento. 
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Prima Calibrar. 

 
 
 
Introduza o alvo de calibração no scanner virado para cima, ponta preta primeiro. Prima OK. 

 
 
 
O alvo de calibração anda para trás e para a frente.  
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Aguarde alguns minutos até o processo estar concluído. Uma vez concluído, o software regressa 

automaticamente à Página inicial. 

Prima retroceder no scanner para ejetar o alvo. Recoloque o alvo de calibração na respetiva 

embalagem e guarde num local seguro para que não sofra danos nem dobras até ser de novo 

necessário. 
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Ponto automático do scanner 

Verifique se o scanner está limpo e calibrado antes de executar o Ponto automático.  
Retire as Guias de devolução do documento. 
 
 

 
 
 
 
Prima Ponto automático. 

 
 
 
 
Introduza o alvo de calibração no scanner virado para cima, ponta preta primeiro. Prima OK. 
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O alvo de calibração anda para trás e para a frente.  

 
 

Aguarde alguns minutos até o processo estar concluído. Uma vez concluído, o software regressa 

automaticamente à Página inicial. 

Prima retroceder no scanner para ejetar o alvo. Recoloque o alvo de calibração na respetiva 

embalagem e guarde num local seguro para que não sofra danos nem dobras até ser de novo 

necessário. 
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Preferências de programa 
Página 1 

 

Apresentação das funções da página inicial.  

É possível escolher as funções que são apresentadas no carrossel da Página inicial. Observe que 

a função Definições não pode ser removida. (Predefinição – todas ativas) 

Papéis apresentados 

Nos menus que mostram os tamanhos do papel pode escolher os tamanhos normais de papel 

apresentados. É recomendável escolher apenas os tamanhos para as suas aplicações de forma a 

reduzir o número de ícones não utilizados na IU. (Predefinição – todas ativas) 

Pré-visualizar 

Lig./Desl. Escolha a definição predefinida ou reposição do tempo limite ao ligar. (Predefinição – 

ativa) 

Fechar PC ao sair 

Desl. = o programa encerra mas o PC continua a funcionar. (Predefinição) 

Lig. = o programa encerra e o PC é desligado.  

Modo de lote 

Lig. = o scanner começa a digitalizar à medida que um documento é carregado no scanner. O 

primeiro documento do lote exige a utilização do botão verde, mas o sistema começa 

automaticamente a digitalizar à medida que cada documento subsequente é carregado no 

scanner até o lote processado parar utilizando o botão azul. 

Desl. – é necessário premir o botão verde para iniciar a função para cada documento original. 

(Predefinição) 
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Página 2 

 

 

Personalizar 

Escolha na lista a cor preferida e clique em Aplicar para fazer a alteração. Isto é aplicável por 

utilizador se Contas de utilizadores estiver ativado. (Predefinição – Tema 1) 

Em alternativa, selecione um Mapa de bits de fundo que permita utilizar uma imagem JPEG 

como fundo e clique em Aplicar para fazer a alteração. A imagem é esticada para se ajustar ao 

ecrã e ter as mesmas proporções que o ecrã (16:9). 
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Tempo de reposição do software 

Define o tempo sem qualquer atividade para o programa repor as Preferências de programa e 
regressar à Página inicial. Se Contas de utilizadores estiver ativado, a sessão do utilizador atual 
será encerrada. (Predefinição – 2 minutos) 

 

 

Unidades 

Selecione as unidades para o software. (Predefinição – mm) 
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Idioma: 

Selecione o idioma para o software. (Predefinição – inglês) 

 
 
 
Página inicial 

Selecione a Página inicial. (Predefinição – Carrossel) 
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Predefinições – Tipos de documentos 
Existem as seguintes Predefinições de tipo de documento predefinido para cada função: 

Nome predefinido Tipo de documento Nome predefinido Tipo de documento 

Fotografia a cores 

 

 

 

Fotografia cinzenta 

 

 

Gráficos de cores 

 

 

 

Gráficos cinzentos 

 

 

Linhas de cores 

 

 

 

Linhas cinzentas 
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Nome predefinido Tipo de documento 

P&B – Limpo 

 

 

 

P&B – Sujo 

 

 

 

P&B – Muito sujo 

 

 

 

Cópias heliográficas 

 

 

Nota: algumas Predefinições só são apresentadas se estiverem ativadas em 

Definições/Predefinições: 

 Gráficos de cores e Linhas de cores melhoraram as definições da versão 5.5. Para os 

utilizadores que estiverem a atualizar a partir de uma versão anterior, as Predefinições 

originais são agora chamadas de Gráficos de cores versão 5.4 e Linhas de cores versão 5.4, 

mas não são apresentadas por predefinição. 

 Predefinições de digitalização = RAW TIFF tem tipo de ficheiro definido para RAW TIFF sem 

gestão de cores. (Apenas para utilização em fábricas). 

 Predefinição de digitalização/cópia = Sem filtros, tem gestão de cores, mas não são aplicados 

filtros de imagem. 
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Predefinições – Predefinição/Apresentação/Copiar/Editar 
 

  

Escolha o tipo de predefinições que pretende criar/editar ou eliminar. 

Todas as predefinições personalizadas podem ser partilhadas entre sistemas utilizando as opções de 

exportar e importar predefinições.   

Por ex.: Predefinições de cópia 

  

É apresentada a lista atual de predefinições disponíveis.  
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Predefinição: 

A predefinição com o ponto verde na coluna “Predefinição” é a predefinição que será 

definida depois de ligar ou repor o tempo limite. Para alterar a predefinição, selecione a 

predefinição que pretende utilizar e destaque-a e, em seguida, toque no círculo branco 

dessa da mesma para a definir como predefinição. O ponto verde desloca-se para a nova 

predefinição. 

 

Apresentação: 

As predefinições apresentadas nas páginas de funções podem ser limitadas para remover da 

lista predefinições não utilizadas. A própria predefinição não é eliminada, pelo que pode ser 

utilizada mais tarde se necessário. Para alterar as predefinições que são apresentadas, 

selecione a predefinição para a destacar e, em seguida, selecione lig./desl. debaixo do 

cabeçalho “Apresentação” para alterar a respetiva definição. Observe que a predefinição 

tem de ter Apresentação = Lig. 

 

Utilizador/Global: 

Define os utilizadores que veem a predefinição quando Contas de utilizadores está ativado. 

Fixa = Predefinições de fábrica que não podem ser eliminadas. Podem ficar ocultas nos ecrãs 

de funções colocando Apresentação = Desl. 

Global = Uma predefinição que é visível para todos os utilizadores se Apresentação = Lig. 

Utilizador = Uma predefinição que só pode ser vista pelo utilizador que a criou. 

 

Favoritos: 

As predefinições destacadas são apresentadas no topo da lista nas páginas da função 

principal, tornando mais fácil encontrar as predefinições mais frequentemente utilizadas. 

 

Copiar uma predefinição (criar uma nova Predefinição): 

Para criar uma nova predefinição, pode copiar uma já existente. Copie uma predefinição de 

“Cor”, “Escala de cinzentos” ou “P&B” dependendo do modo de cor da nova predefinição. 

 

Selecione a predefinição para destacar a predefinição que pretende copiar. Selecione o 

botão Copiar e será apresentada uma nova predefinição com o mesmo nome da 

predefinição original com um número no fim, mas pode modificar o nome se necessário.  

 

Por exemplo, “Linhas de cor (1)” e “A minha NOVA predefinição de cor”. 
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Eliminar uma predefinição: 

Selecione a predefinição para destacar a predefinição que pretende eliminar. Selecione o 

botão Eliminar para eliminar a predefinição.  

o Não é possível recuperar uma predefinição que tenha sido eliminada.  

o Não é possível eliminar uma predefinição fixa. 

 

Editar uma predefinição: 

Selecione a predefinição para destacar a predefinição que pretende editar. Selecione o 

botão Editar. 

o Não é possível editar uma predefinição fixa. 

o As Definições que pode editar variam entre as funções Digitalizar, Copiar e Copiar e 

Arquivar. 
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Definições de impressão 

 

É possível alterar as definições de Número de cópias, Dimensionamento, Recorte autom., Rot. 

autom. impressão e Finalidade da impressão.  

Definições de ficheiro 

Pode alterar o Prefixo do nome do ficheiro, a pasta Digitalizações, Digitalizar para a nuvem, 

Digitalizar para e-mail, Tamanho do papel, Tipo de ficheiro e Compressão de ficheiros para ficheiros 

JPG e PDF. 
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A Compressão de ficheiros para ficheiros JPG e PDF pode ser definida para diferentes níveis segundo 

cada Modo de qualidade. Um número menor dá origem a um tamanho de ficheiro mais pequeno, 

mas a qualidade da imagem é inferior. 

 

 

Definições de digitalização 

Pode alterar os ppp de digitalização para os modos de Qualidade Rascunho, Padrão, Elevada. O máximo é 1200 

ppp. (Predefinições: Rascunho = 200 ppp, Padrão = 300 ppp e Elevada qualidade = 600 ppp) 

AVISO: Uma resolução de digitalização muito elevada (ppp) pode dar origem a ficheiros muito grandes. Daqui 

podem resultar tempos de processamento muito demorados, lentidão nas comunicações com a nuvem, 

podendo ser atingidos os limites do formato do tamanho do ficheiro ou do Sistema operativo. 

Também pode definir o Tipo de composição a utilizar com os dados de digitalização. 
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Definições de filtro 

  

Altere as definições preferenciais de Aperfeiçoamento, Pontos pretos e Pontos brancos, 

Luminosidade e Contraste, Vermelho/verde e azul, Detalhe fino, Pontos pretos e brancos e Pontos 

P/B automáticos. 

 

Predefinições – Criar uma nova predefinição durante a operação 
Se utilizar uma predefinição que tenha sido, de alguma forma, alterada, é possível guardar as 

definições atuais como uma nova predefinição para utilização futura. 

A partir da página inicial: 

Prima o botão Predefinição e, em seguida, selecione Guardar nova predefinição. Nomeie a 

predefinição conforme necessário. 
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A partir da página de pré-visualização: 

Quando pré-visualizar uma imagem, selecione Guardar nova predefinição. Nomeie a 

predefinição conforme necessário. 
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Contas de utilizadores 
Se Contas de utilizadores não estiver ativado, o software não fica protegido por palavra-passe e é 

operado ao nível de Administrador. Em Definições podem ser definidas até 20 contas de utilizadores 

no software com diferentes níveis de capacidades. 

  Administrador Utilizador avançado Utilizador 

Personalizar S S/N (definido por 

Admin.) 

S/N (definido por 

Admin.) 

Editar predefinições S S N 

Definir caminho de 

digitalização 

S S/N (definido por 

Admin.) 

S/N (definido por 

Admin.) 

Configuração da impressora S S N 

Controlo de conta de 

utilizador 

S N N 

Definir informações de e-

mail para iniciar sessão 

S S/N (definido por 

Admin.) 

S/N (definido por 

Admin.) 

 

Administrador 

Há um Administrador que possui todo o controlo e que pode definir o nível de controlo dos 

outros utilizadores. O Administrador pode visualizar todas as predefinições criadas pelos 

Utilizadores avançados, e alterá-las para Predefinição global de forma a que estejam disponíveis 

para todos os utilizadores. O Administrador pode visualizar toda a página de Definições.  
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Utilizadores avançados 

Os Utilizadores avançados possuem uma página de Definições limitada. Os Utilizadores 

avançados podem criar e editar as suas próprias predefinições, que incluem a definição dos seus 

próprios caminhos de digitalização.  

 

 

Preferências de programa:  O Administrador define se Apresentação das funções da página 

inicial, Papéis apresentados, Definições e Personalizar são fixadas ou se podem ser editadas 

pelos Utilizadores avançados. Se todas estas estiverem fixadas, os Utilizadores avançados só 

podem ajustar o seguinte: 

 Tempo limite do software, Unidades, Idioma e Página inicial 

 



 

Version 3.50 113 Global Scanning UK Ltd © 2019 

 
 

 

 

Utilizadores 

Os utilizadores dispõem, pelo menos, da possibilidade de alterarem as Definições do programa. 

Os Utilizadores possuem uma página de Definições limitada.  

 

 

Preferências de programa:  O Administrador define se Apresentação das funções da página 

inicial, Papéis apresentados, Definições e Personalizar são fixadas ou se podem ser editadas 

pelos Utilizadores avançados. Se todas estas estiverem fixadas, os Utilizadores avançados só 

podem ajustar o seguinte: 

 Tempo limite do software, Unidades, Idioma e Página inicial 
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As únicas opções de que um Utilizador dispõe em Predefinições é fixar um Prefixo de nome de 

ficheiro de digitalização, tipo de ficheiro, marcação de data do ficheiro e caminho de 

digitalização. Fica então fixado apenas para esse utilizador. Se o Utilizador não selecionar as suas 

definições pessoais, são utilizadas as definições da predefinição. 
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Criar contas de utilizadores 

Selecione Definições – Contas de utilizadores, e ative Contas de utilizadores. 

 

 

Quando ativa Contas de utilizadores pela primeira vez recebe um aviso para acrescentar o Nome 

de utilizador e a Palavra-passe do Administrador. O sistema só pode ter um Administrador.  

AVISO: Tenha o cuidado de manter um registo do Nome de utilizador e da Palavra-passe do 

Administrador já que tem de introduzir estas informações para editar ou desativar Contas de 

utilizadores. 
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Depois de ter criado o Utilizador admin (cor de Ouro), adicione outros utilizadores se necessário 

até um máximo de 20 utilizadores, escolhendo se são um Utilizador avançado (cor de Prata) ou 

um Utilizador (core de Bronze). Defina um único Nome de utilizador e Palavra-passe para cada 

utilizador. 

 

 

Detalhes de início de sessão 

No exemplo seguinte, há 1 x Administrador, 2 x Utilizadores avançados e 2 x Utilizadores com Nome de 

utilizador com uma só letra e Palavras-passe com um só número. 

Mostra que os utilizadores terão de introduzir o respetivo nome de utilizador e palavra-passe para 

trabalharem com o software. É possível optar por permitir o início de sessão com a introdução apenas do 

Nome de utilizador ou apenas da Palavra-passe para simplificar a operação de início de sessão. 
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Ao sair da página, recebe um aviso para iniciar sessão antes de prosseguir. Esta página exige o 

Nome de utilizador e/ou a Palavra-passe, dependendo da forma como os Detalhes de início de 

sessão estão definidos. 

 

 

Com Contas de utilizadores ativado, a página inicial mostra o utilizador que tem sessão aberta e 

apresenta uma seleção de fim de sessão na parte inferior do ecrã. Cada utilizador deve sempre 

terminar sessão para encerrar uma sessão. Decorrido o período de reposição do tempo limite 

(predefinição = 2 minutos) sem qualquer atividade, o software é reposto e encerra a sessão do 

utilizador atual para mostrar o ecrã de início de sessão do utilizador. 
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Opções de configuração de nível de utilizador 

Com uma sessão aberta na qualidade de Administrador, é possível definir várias opções para Utilizadores 

avançados ou Utilizadores. 

Em Definições – Preferências de programa são apresentadas novas opções ao Administrador que pode 

definir se Apresentação das funções da página inicial, Papéis apresentados, Definições e Personalizar são 

fixadas ou se podem ser editadas pelos Utilizadores. 

Definir para todos os utilizadores – Os utilizadores não estão autorizados a alterar definições ativadas pelo 

Administrador. 

Definir para utilizadores avançados – Os utilizadores avançados não estão autorizados a alterar definições 

ativadas pelo Administrador. 
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Em Definições - Definições de programa do administrador - E-mail, o Administrador pode definir 

se as Informações de e-mail para iniciar sessão são fixadas para estas predefinições ou se podem 

ser editadas pelos Utilizadores. 

 

 

Registos de utilização 

É possível apresentar a utilização do sistema por utilizador por semana, mês, ano ou personalizar 

o período de tempo. 
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Definições de programa do administrator 
 

 

 

E-mail 

O SmartWorks MFP não utiliza um cliente de e-mail local, mas utiliza um serviço de e-mail 

remoto. Introduza o servidor SMTP e o número da Porta do servidor de e-mail que pretende 

utilizar (por exemplo, peça um novo endereço de e-mail ao seu administrador de rede local e 

peça para que o SmartWorks MFP tenha permissão para aceder ao servidor SMTP). Se as 

definições de E-mail estiverem incorretas ou se o SmartWorks estiver bloqueado no servidor de 

e-mail, será apresentada uma mensagem de erro de e-mail sem êxito. 

Nota: Os serviços de e-mail podem exigir a alteração das definições a fim de permitir que o 

SmartWorks aceda ao servidor de e-mail. Por exemplo, ligue “Aplicações menos seguras” e 

desative “Verificação de 2 passos”. 
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Introduza o endereço de e-mail e a palavra-passe. Se a opção Guardar palavra-passe não estiver 

selecionada, ser-lhe-á pedido para introduzir a palavra-passe sempre que Digitalizar para e-mail.  

Tamanho máx. para os anexos: Se possível, o software pode reduzir automaticamente o 

tamanho do ficheiro anexado ao e-mail para um tamanho inferior ao definido (Predefinição = 10 

MB).  

Esta característica suporta apenas TIFF, PDF e JPG.  

Não suporta MPDF ou DWF. (Estes tipos de ficheiro são anexados sem redução do tamanho do 

ficheiro. Se o ficheiro exceder o tamanho máx. para os anexos, será apresentada uma mensagem 

de aviso). 

O tamanho do ficheiro armazenado no disco mantém-se inalterado. 

É melhor utilizar o modo de rede Memória para Digitalizar para e-mail – Ver abaixo. 

 

Monitor da impressora 

Por predefinição, o software SmartWorks MFP comunica regularmente com a impressora para 

obter o estado. Se a rede impedir essa atividade regular, defina o monitor da impressora para 

desligado. 

Monitor da impressora = Desligado: O software só comunica com a impressora para obter o 

estado durante o início do programa, ao premir o botão verde ou o botão Atualizar. Isso significa 

que o estado da impressora no ecrã frontal não é o estado em tempo real. 
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Modo de rede 

O software SmartWorks MFP guarda os dados de digitalização na pasta de digitalizações 

definida. Se essa pasta estiver localizada noutro PC da rede, o tempo utilizado para guardar os 

dados de digitalização depende do tamanho do ficheiro, da velocidade e da largura de banda de 

rede disponível.  

 

Modo de rede = Memória (predefinição) 

O software verifica a localização da pasta de digitalizações e, se estiver localizada numa unidade 

de rede, os dados de digitalização são colocados na memória do PC com SmartWorks MFP. Após 

a conclusão da digitalização, e de quaisquer edições de pré-visualização, o software transfere o 

ficheiro digitalizado completo da rede para o PC remoto apresentando a mensagem "Aguarde". 

Isso significa que o software não está ocupado a aguardar pela unidade de rede durante as 

operações de digitalização e de edição de pré-visualização. É melhor utilizar o modo de rede 

Memória para Digitalizar para e-mail. 

 

 

 Modo de rede = Direto 

O software passa diretamente para a pasta definida sem verificar a sua localização. Isto pode 

reduzir o tempo global, mas também pode fazer com que o software não responda enquanto 

aguarda a transferência dos dados durante a operação. 
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Digitalizar para pasta 

Isto define a Pasta de digitalizações predefinida.  
 
A pasta de digitalizações utilizada é definida pela seguinte lista de prioridades, com a prioridade 
mais alta apresentada em primeiro lugar. (Esta informação é visível na página inicial). 
 
1. Se Contas de utilizadores estiver ativado: 

  
Um "Utilizador" pode selecionar a sua própria pasta Digitalizações.  

 
 
O Administrador ou Utilizador avançado pode escolher temporariamente outra pasta para a 
Predefinição em utilização. Esta é indicada pelo “*” a seguir ao nome da Predefinição 
“Gráficos de cores *”. As alterações temporárias são perdidas se outra função for selecionada 
ou se o programa exceder o limite de tempo. 

 
 
 

2. Se a Predefinição criada pelo Administrador ou Utilizador avançado tiver uma pasta de 
digitalizações definida (ou seja,  a pasta Digitalizações foi escolhida nas definições 
Predefinição->Definição->Ficheiro).  

 
 
 
 

3. A pasta de digitalizações predefinida definida aqui em Definições – Preferências de programa. 

 

 

4. Se a pasta de digitalizações atribuída não estiver disponível aquando da digitalização, o 
software utiliza automaticamente a pasta Imagens do utilizador atual no PC local. 
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Notas da aplicação 

Eliminar cópias cortadas 
 Se digitalizar um original de 594 mm como um tamanho fixo A1, a imagem fica com 594 mm de largura.  

 

 A impressora tem uma margem de 3 mm de cada lado na qual não pode imprimir. Isso significa que, num 

rolo de 594 mm, só é possível imprimir em 588 mm. Por conseguinte, copiar a digitalização de um original 

de 594 mm numa largura de papel imprimível de 588 mm significa que a imagem fica desviada 3 mm para 

o lado e 6 mm (2 x 3 mm) são cortados da extremidade. 

 

 
 

 A ativação da funcionalidade Recorte automático significa que a imagem original é impressa 

corretamente, cortando um limite de 3 mm à volta da digitalização antes de imprimir. 
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Tamanho do documento e opções de orientação: 
Várias funcionalidades alteram o tamanho e a orientação de uma digitalização ou cópia: 

 

 Seleção autom. rolo impress. (para impressoras com mais de 1 rolo): 

o A impressora muda sempre para o rolo de papel ideal. 

 

 Tamanho do papel 

 
o Dimensionamento automático: O scanner deteta a largura e o comprimento do 

documento. O scanner deteta a largura ao detetar as duas extremidades quando o papel 

é alimentado para dentro do scanner, mas existe sempre alguma variabilidade, 

especialmente com um documento distorcido. Um documento com uma medida maior 

do que realmente tem, mesmo que seja apenas por um píxel, pode não imprimir no rolo 

de papel pretendido da impressora, mas sim num rolo mais largo se disponível.  

o Auto para padrão mais próximo: O scanner deteta a largura e o comprimento do 

documento, mas ajusta a largura de digitalização para o padrão ISO, ANSI ou ARCH mais 

próximo. É possível carregar o documento original em qualquer lugar do scanner, desde 

que o sensor central de papel esteja coberto e a digitalização tenha um tamanho fixo. 

Isso elimina o risco de medidas sobredimensionadas com Dimensionamento automático. 

o Largura total: O scanner deteta as bordas do papel como se estivesse a ser alimentado 

para dentro do scanner, mas se o papel for tão largo como o scanner ou transparente, 

há a possibilidade do scanner não conseguir detetar corretamente as bordas. Nesses 

casos, utilize esta opção para digitalizar a largura completa do scanner (25 pol. ou 36 

pol.) e, se necessário, utilize a função Recortar na Pré-visualização. 

 

 Dimensionamento 

 
o Dimen. autom. impressão p/ rolo: O tamanho da imagem digitalizada será aumentado 

ou reduzido para se ajustar à largura total de impressão do papel carregado na 

impressora. 

o %: O tamanho da imagem é aumentado ou reduzido para a percentagem pretendida. 

o ISO/ANSI/ARCH: Escolha o tamanho de entrada e o tamanho de saída e o software 

SmartWorks MFP calculará a percentagem do fator de dimensionamento exigido. 
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 Recorte automático 

 
o Remove um limite de 3 mm de todos os lados da imagem digitalizada quando imprimida. 

Isto não afeta a imagem pré-visualizada apresentada, mas elimina as margens para 

impressão.  

o Ver Eliminar cópias cortadas 

 

 Rot. autom. impressão  

 
o Roda a imagem para poder ajustar-se ao tamanho do papel na impressora. 
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Resolução de problemas 
A função Digitalizar para USB não funciona 

 Verifique se a pen USB foi formatada e dispõe de espaço livre suficiente para a digitalização. Um 

modo inferior de Qualidade da digitalização requer menos espaço. 

 

Nenhuma saída de cópia 

 A impressora deve estar online e pronta para imprimir. 

 

O documento pára e inicia durante o processo de digitalização 

 O scanner vai demasiado depressa para a quantidade de dados e o processamento exigidos. Isto 

pode ocorrer com documentos mais largos estando ativados modos de qualidade mais elevada 

com processamento de dados como Aperfeiçoamento. Isto não é necessariamente um 

problema, mas, se preferível, é possível reduzir a velocidade de digitalização para se obter uma 

digitalização melhor. Ver Informações e definições do scanner 

 

O Dimensionamento automático do scanner não fornece o valor correto 

 Quando um documento é carregado, o scanner mede a largura digitalizando uma pequena tira 

no início do documento, procurando pelas bordas esquerda e direita. 

 O dimensionamento automático depende do documento. O scanner não consegue determinar 

sempre a borda do documento de alguns tipos de suporte de dados e, às vezes, pode detetar 

falsas bordas se o documento tiver conteúdo até à borda dianteira. 

 Uma falsa borda também pode ser detetada se o vidro do scanner ou o sistema de suporte do 

documento estiver sujo ou não estiver calibrado. Limpe o scanner e calibre se o problema 

persistir. Nunca calibre um scanner sujo. Ver Opções do scanner. 

 Se um documento for carregado de modo a que uma ou ambas as bordas fiquem fora dos 

extremos dos sensores de digitalização, o sistema não poderá detetar a borda do documento. 

Nesses casos, utilize Tamanho do papel = Largura total. Digitaliza a largura total do scanner e 

deteta automaticamente o comprimento do documento. Ver Copiar – Opções. 

 

Não é possível ligar o SmartWorks MFP ao scanner. 

 Certifique-se de que o software Utilitários do scanner não está em execução. O scanner só pode 

comunicar com um software de cada vez. Pare o programa Utilitários do scanner antes de iniciar 

o SmartWorks, ou vice-versa. 
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Erros de rede 

O SmartWorks MFP tem problemas de comunicação com a impressora. 

 Por predefinição, o software SmartWorks MFP comunica regularmente com a impressora para 

obter o estado. Se a rede impedir essa atividade regular, defina o monitor da impressora para 

desligado. Ver Preferências de programa. 

o Monitor da impressora = Desligado: O software só comunica com a impressora para 

obter o estado durante o início do programa, ao premir o botão verde ou o botão 

Atualizar. Isso significa que o estado da impressora no ecrã frontal não é o estado em 

tempo real. 

O SmartWorks MFP parece não responder. 

 O software SmartWorks MFP guarda os dados de digitalização na pasta de digitalizações 

definida. Se essa pasta estiver localizada noutro PC da rede, o tempo utilizado para guardar os 

dados de digitalização depende do tamanho do ficheiro, da velocidade e da largura de banda de 

rede disponível.  

o Definir modo de rede = Memória. Esta ação separa as operações de digitalização e 

edição de pré-visualização da transferência de dados de rede. Ver Preferências de 

programa.   

 Guardar ficheiros de digitalização exige muito tempo. Ficheiros de digitalização mais pequenos 

guardam mais rápido. É possível reduzir o tamanho do ficheiro digitalizado de várias maneiras 

(os tamanhos dos ficheiros são aproximados):  

o Reduzindo o modo de qualidade (ppp).  

(Por ex.: ficheiro TIFF cor A1 = 800 MB a 600 ppp, 400 MB a 200 ppp ou 100 MB a 200 

ppp) 

o Escolhendo o formato de ficheiro JPG ou PDF em vez de TIFF. 

(Por ex.: cor A0 = TIFF de 800 MB a 600 ppp ou JPG/PDF de 12 MB a 600 ppp.  

o Aumentando a compressão dos ficheiros com o formato JPG ou PDF. 

(Por ex.: cor A0 JPG de 600 ppp = 12 MB a 50% de compressão ou 8 MB a 20% de 

compressão). 
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Especificações 
Software SmartWorks MFP V5  

Sistema operativo para software Win 8/10 (64 bits) 

PC AIO mínimo 

(Não disponível em todas as regiões) 

PC AIO de 15,6 pol., Windows 10 Enterprise 
LTSB 

CPU: Intel Celeron G3900TE 2,3 GHz 
RAM: 4 GB DDR4 

HDD: SATA 500 GB 
Ecrã: Multitoque 15,6 pol., 1366 x 768  
3 x USB3 e 1 x USB2, 1 x Gb Ethernet 

(traseira)  
Botão de alimentação e 1 x USB3 (frontal) 

Monitor tátil – (Não em todas as regiões) 

Exige PC fornecido localmente.  

Resolução: 1366 x 768 
Ecrã multitoque capacitivo 

VGA, HDMI 

Comprimento de digitalização máx. 8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF) 

(3) O comprimento de digitalização máximo varia com o tipo de ficheiro e a resolução de 
digitalização. 
 

Comprimento máximo de digitalização (polegadas) 

PPP 100 200 300 400 600 800 1000* 1200* 

JPEG 315 315 200 162 96 60 36 24 

TIFF 600 600 395 200 96 60 36 24 

 
 

Comprimento máximo de digitalização (metros) 

PPP 100 200 300 400 600 800 1000* 1200* 

JPEG 8,00 8,00 5,08 4,11 2,44 1,52 914 0,61 

TIFF 15,24 15,24 10,03 5,08 2,44 1,52 914 0,61 

 

* Com tamanho fixo = A0, ANSI E/E+ ou ARCH E/E1 e DPI >800 dpi, então DPI será definido 

automaticamente para 800 dpi. 

O comprimento máximo de Copiar varia consoante a resolução da digitalização e é o mesmo de 
um tipo de ficheiro TIFF. 
O comprimento máximo de Copiar e Arquivar varia consoante a resolução da digitalização e é o 
mesmo do tipo de ficheiro que está a ser utilizado. 
 

 

Nota: as especificações estão corretas no momento da redação do presente documento e estão 

sujeitas a modificações sem aviso. 
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Glossário de termos 
AIO PC Multifuncional. O PC está contido no monitor. 

ANSI American National Standards Institute. Definição de tamanhos de papel padrão. 

ARCH   Tamanhos de papel para arquitetura. Definição de tamanhos de papel padrão. 

Ponto automático 
Ajusta o alinhamento eletrónico de cada segmento do sensor de digitalização 
para o alinhamento da frente para trás e da esquerda para a direita, de modo a 
evitar "erros de ponto" em cada interseção. 

Pontos pretos.   
Aumente para escurecer as áreas de sombra da imagem. Torna os pretos mais 
pretos. 

Calibração 
Ajusta a sensibilidade ótica de cada píxel no sensor para obter os níveis corretos 
de preto e branco. 

DHCP   
O Protocolo de configuração dinâmica de anfitrião fornece automaticamente um 
dispositivo de rede com o seu respetivo endereço IP. 

PPP  
Pontos por polegada O número de píxeis de digitalização/impressão por 
polegada linear. 

DWF 
Design Web Format é um formato de ficheiros seguro desenvolvido por 
Autodesk para publicar e partilhar dados de conceção. 

Endereço de IP  
Endereço de Internet Protocol (Protocolo de Internet). Cada dispositivo numa 
rede tem um rótulo numérico diferente para o identificar. 

ISO  
International Organization for Standardization. Definição de tamanhos de papel 
padrão. 

JPEG 
O formato de ficheiro Joint Photographic Experts Group é um método 
normalmente utilizado de compressão com perdas (são descartados dados para 
fornecer ficheiros mais pequenos) de imagens digitais.  

Iluminação LED 
Light Emitting Diode (Díodo emissor de luz). Fonte de luz brilhante, eficiente e 
duradoura. 

Mostrador LCD  
Liquide Crystal Display (Monitor de cristais líquidos). Ecrã da interface do 
utilizador. 

MFP Impressora/Produto/Periférico multifunções. 

PDF de várias páginas 
São guardadas várias imagens digitalizadas em páginas separadas num único 
ficheiro PDF. 

PDF 
Padrão de Portable Document Format (Formato de documento portátil) definido 
pela ISO, que é independente do hardware ou software. As imagens digitalizadas 
são normalmente incorporadas como ficheiros JPEG. 

PDF/A 
PDF para Arquivo. Um padrão ISO especializado para ser utilizado no arquivo e 
conservação de longa duração de documentos eletrónicos.  

Tipo de composição 
O método utilizado para mapear os dados de cor de um espaço cromático 
(scanner) para outro (impressora). 

Endereço de IP 
estático 

Um endereço de protocolo de Internet fixo atribuído no dispositivo que não 
pode ser alterado pelo protocolo DHCP.  

Máscara de sub-rede 
Divide o endereço de IP em endereço de rede e endereço anfitrião. Sem a 
máscara de sub-rede, o endereço de IP não tem significado. 

TIFF 
Tagged Image File Format. A imagem digitalizada é guardada num formato de 
ficheiro sem perdas e sem compressão. Resulta em tamanhos de ficheiro 
maiores, mas sem dados perdidos. 

USB Universal Serial Bus. As pens ligam-se aos dispositivos utilizando a porta USB. 

IU Interface do utilizador. 

Pontos brancos.   
Aumente para limpar um fundo sujo. Torna os brancos mais brancos. 
 


