
 COLOCAR INFORMAÇÃO PARA DIGITALIZAR 
•  Na plataforma superior certifique que coloca as folhas sempre com a parte escrita para cima, como exemplifica a 

(figura1). No caso de encravamento no ato da leitura das folhas, visualize e proceda de acordo com as imagens presentes 

em cada máquina para destravar a leitura dos originais e continuar com o processo de digitalização, (ver figura 2). 

 

(OU) 

•  Para aceder ao retroprojector de fotocópiadora, abra a parte 

superior da máquina. Coloque a folha do documento original com a 

parte escrita para baixo, na vertical e/ou horizontal sempre 

encostada no canto superior esquerdo do painel (ver figura). 

Note que no painel de retroprojecção existe uma régua graduada 

que permite orientar a colocação da folha. 



 1º PASSO PARA DIGITALIZAR 
Dirija-se para máquina disponível na ESTSP.  

Para aceder ao equipamento para imprimir pode fazer de duas formas:  

1º - Colocar User name e password depois efetua Login. (Ver figura.1) 

2º - Junto a cada máquina existe um sistema de Leitura do cartão de estudante, que irá fazer o suporte 

de comunicação com a máquina.(Ver figura.2) 

Para ter o seu cartão de estudante associado a sua conta, deve fazer o seguinte: 

Digite o seu User name e password e pousar o respetivo cartão no local do desenho da (Ver figura.2)   

Pouse o cartão no sistema de leitura para validar a sua conta e ativar a máquina, ficando esta disponível. 
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• Após ter efetuado login no equipamento, deve pressionar no ecrã  e escolher o que 

pretende fazer “ neste caso SafeQ Scan que é para Digitalizar.  

 2º PASSO PARA DIGITALIZAR 



• Caso tenha escolhido para fotocopiar e depois pretenda ir para digitalização, deve 

então pressionar em PRINT/SCAN e escolher o que pretende fazer “ neste caso 

SafeQ Scan que é para digitalizar.  

 PASSO  ALTERNATIVO PARA DIGITALIZAR 



 3º PASSO PARA DIGITALIZAR  

Definições de Leitura 

• Para poder digitalizar deve aceder a máquina com User Name e Password ou com cartão e depois escolher SafeQ Scan. 

   Como pode ver na imagem tem duas opções para digitalizar os documentos: 

•  Scan2Home -  para um pasta no seu computador 

•  Email – o documento vai para o email da ESTSP “EX: 10100999@estsp.ipp.pt 
 



•  Para poder digitalizar  e escolher  o formato  do documento, deve  então antes pressionar no botão                                            

•  Quando pretender digitalizar vários documentos  e quiser que fique num só documento, deve então escolher Leitura Separada  

Definições de Leitura 

4º PASSO PARA DIGITALIZAR  



PARA RETIRAR O TRABALHO DIGITALIZADO DO COMPUTADOR 

Colocar como exemplifica a imagem \\172.26.5.11\scan\mais o vosso nº de aluno.  



PARA RETIRAR O TRABALHO DIGITALIZADO DO COMPUTADOR 
• Após ter executado o passo anterior, vai ter acesso ao documento / documentos. 

• Para tornar mais fácil o retirar do documento é fundamental que crie um atalho no seu ambiente de trabalho.   

• Como criar um atalho para retirar os documentos digitalizados? 

• Com o rato pressionar com o botão do lado esquerdo sobre \\172.26.5.11\scan\10100669 e arrastar para o 

ambiente       de trabalho. 
 


