
  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

Serviço de Cópia e Impressão: 
Como instalar 

 

 

 

 

 

 

Direção de Serviços Informáticos 

Instituto Politécnico de Leiria 

13-01-2015



 

Serviço de Cópia e Impressão: Como instalar 

 

Direção de Serviços Informáticos 2 
 

Índice 

 

 
1. Instalação de Impressoras ............................................................................................. 3 

1.1. Acesso aos equipamentos multifuncionais .............................................................. 4 

1.2. Tempo de vida dos trabalhos de impressão ............................................................ 5 

2. Alterar preferências de impressão ................................................................................. 5 

 

 

  



 

Serviço de Cópia e Impressão: Como instalar 

 

Direção de Serviços Informáticos 3 
 

1. Instalação de Impressoras 

A fila de impressão definida é ImpressaoEstudantes e permite a recolha dos trabalhos de 

impressão em qualquer equipamento multifunções integrado no sistema uniFlow. 

 

A instalação dos equipamentos multifunções que se encontram em espaços de acesso 

partilhado, como reprografias ou salas comuns, requer: 

1. Através do menu System Settings  aceder ao item Printers  : 

  

2. No menu Printers deve pressionar o botão Add : 

Para instalar cada impressora é necessário selecionar a opção Windows 

Printer Via SAMBA. 

 

a. SMB Printer – introduzir o endereço completo da partilha da impressão 

spool1.ipleira.pt/ImpressaoEstudantes ou 

172.20.4.11/ImpressaoEstudantes 

b. Authentication – Selecionar a opção: Set authentication details now 

Username: IPLEIRIA\ numero_de_aluno 
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Password: palavra_passe_de_dominio 

c. Para continuar pressione o botão Foward 

3. No menu Choose driver selecione dos drivers disponíveis  

a. Select printer from database: Generic 

b. Choose Driver: PostScript 

c. Describe Printer: ImpressaoEstudantes 

 

  

 

 

 

 

 

1.1. Acesso aos equipamentos multifuncionais 

 

Para desbloquear o equipamento deverá introduzir as suas credenciais de estudante. 

User Name – Nome de Utilizador, corresponde ao seu número de aluno 

Password – Palavra-Passe, corresponde à palavra passe que utiliza para entrar nos 

computadores da escola, email, moodle, etc 
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Depois de colocar as suas credenciais deve premir o botão Login  

 

 

1.2. Tempo de vida dos trabalhos de impressão 

 

Ao enviar um trabalho de impressão, este fica na fila à espera que o liberte no equipamento. 

Tem um prazo máximo de 12 horas para libertar o seu trabalho. 

2. Alterar preferências de impressão 

Através das preferências de impressão é possível: 

- Ativar o frente e verso automático; 

- Alterar a cor do trabalho; 

- Alterar tamanho do papel. 

 

No menu Printers properties da 

impressora ImpressaoEstudantes 

pode alterar estas propriedades. 

Ativar a opção frente e verso 

automático: Long edge 
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Alterar a cor do trabalho: 

Other Options (Advanced)  

 print-color-mode:  

Monochrome (preto e branco) 

Color (cores) 

 

Alterar o tamanho do papel:  

Page size 

 

 


