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ações necessárias sobre seus originais e 
ara essas configurações. O Utilitário 
r perfis de Digitalização para PC. Você 
ptraImage para criar perfis de Digitalização 

. Para instruções completas de instalação, 
tos Lexmark incluso na pasta de documentos 

ação para PC

stalou o software usando os diretórios 
exmark, OptraImage e Utilitário ScanBack.

ar. Se nenhuma estiver listada, consulte o 
uma lista ou clique no botão Configurar para 
st ou endereço IP. Você deve selecionar pelo 
 criando um perfil.
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Criar um perfil de digitaliza
Um perfil de digitalização inclui todas as inform
predefine o painel de controle da OptraImage p
ScanBack Lexmark é uma forma fácil de cria
também pode navegar para o endereço IP da O
para PC ou Digitalização para email. 

Usar o utilitário ScanBack

O Utilitário ScanBack é fornecido no CD da CD
consulte o manual do Distribuidor de documen
da OptraImage.

Etapa 1: Configure seu perfil de Digitaliz

1 Acione o Utilitário ScanBack. Se você in
padrão, clique em Iniciar, Programas, L

2 Selecione a OptraImage que deseja us
responsável pelos sistemas para obter 
procurar manualmente um nome do ho
menos uma OptraImage para continuar

http://www.lexmark.com
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s para definir o tipo de documento que está 
ocê deseja criar. As configurações 
ursos da OptraImage que você selecionou. 

 se deseja visualizar ou imprimir as instruções 

 este grupo de configurações para 

go exibe as informações do perfil da 
cebidas.

ginais

ificou no perfil de digitalização.

dor automático de documentos da unidade de 
gitalizador conforme o desenho.

Fax / Digitalizar várias vezes até que 
ibido.

 nome do seu perfil de digitalização. 
iar faxes

italização 
a PC

italização 
a email

italização 
a FTP

nel de 
trole

er cópias

so da edição

www.lexmark.com

OptraImage Lexmark

3 Em seguida, siga as instruções nas tela
sendo digitalizado e que tipo de saída v
disponíveis são determinadas pelos rec

4 Certifique-se de verificar:

– Mostrar instruções da OptraImage --
finais

– Criar atalho -- se você deseja salvar
usar novamente

5 Clique em Terminar. Uma caixa de diálo
digitalização e o status das imagens re

Etapa 2: Digitalize seus documentos ori

1 Localize a OptraImage que você espec

2 Carregue todas as páginas no alimenta
digitalização. Coloque as páginas no di

3 No painel de controle, pressione Modo 
PERFIL → DA DIGITALIZAÇÃO seja ex

4 Pressione Menu> várias vezes até ver o

http://www.lexmark.com
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 a mesa da unidade de digitalização, olhe as 
e controle. Se Próximo ou Parar for exibido, 
ina na mesa e pressione Ir / Enviar para 
o. Pressione Parar / Limpar quando todas as 
gitalizadas.

vo de saída é salvo em um diretório ou 
ficou.

t 
 armazenadas no servidor de impressão 
ge. 

ão

ampo de URL do navegador e pressione Enter. 

C.

ção. Para obter mais explicações sobre estas 
onfigurações de Digitalização para PC” na 
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5 Pressione Ir / Enviar para iniciar a digita

Observação: Se você estiver usando
mensagens no painel d
coloque a próxima pág
continuar a digitalizaçã
páginas tiverem sido di

6 Retorne ao seu computador. Seu arqui
acionado no aplicativo que você especi

Use as páginas da Web no MarkNe
As páginas da Web residentes no MarkNet são
MarkNet instalado na sua impressora OptraIma

Etapa 1: Configure o perfil de digitalizaç

1 Digite o endereço IP da OptraImage no c

2 Clique em Criar perfis de digitalização.

3 Clique em Perfil de digitalização para P

4 Selecione as configurações de digitaliza
configurações, consulte “Personalizar c
página 7.

5 Clique em Próximo. 

http://www.lexmark.com
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uivo para salvar o arquivo de saída da 
. Por exemplo, navegue até a área de 

o e digite um nome de arquivo. 

me que aparecerá na lista PERFIL → DA 
da OptraImage.

do imagem aparece na área de trabalho 
 para receber o arquivo de saída da 
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Etapa 2: Selecione um local de armazen

1 Especifique um caminho e nome de arq
digitalização em algum lugar de seu PC
trabalho, encontre o diretório apropriad

2 Atribua um Nome de perfil. Este é o no
DIGITALIZAÇÃO no painel de controle 

3 Clique em Enviar. Uma janela Receben
indicando que seu PC está aguardando
digitalização. 

http://www.lexmark.com
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ificou no perfil de digitalização.

dor automático de documentos da unidade de 
gitalizador conforme o desenho.

Fax / Digitalizar várias vezes até que 
ibido.

 nome do seu perfil de digitalização. 

lização. 

 a mesa da unidade de digitalização, olhe as 
e controle. Se Próximo ou Parar for exibido, 
ina na mesa e pressione Ir / Enviar para 
o. Pressione Parar / Limpar quando todas as 
gitalizadas.

 tiver terminado. A janela de status do 
ida. Quando seu arquivo de saída de 
erá selecioná-lo e acionar um aplicativo para 

C não são armazenados. Uma vez que forem 
sta do painel de controle. 
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Etapa 3: Digitalize seus documentos ori

1 Localize a OptraImage que você espec

2 Carregue todas as páginas no alimenta
digitalização. Coloque as páginas no di

3 No painel de controle, pressione Modo 
PERFIL → DA DIGITALIZAÇÃO seja ex

4 Pressione Menu> várias vezes até ver o

5 Pressione Ir / Enviar para iniciar a digita

Observação: Se você estiver usando
mensagens no painel d
coloque a próxima pág
continuar a digitalizaçã
páginas tiverem sido di

6 Retorne para seu PC quando o trabalho
trabalho é alterada para Imagem receb
digitalização aparecer na lista, você pod
abrir o arquivo.

Observação: Os Perfis de digitalização para P
usados, eles desaparecem da li

http://www.lexmark.com


    Digitalização para PC

Env

Dig
par

Dig
par

Dig
par

Pai
con

7
Faz

Avi

 de Digitalização para PC

Descrição

Permite que você personalize as 
configurações do trabalho de digitalização.

Lista de formatos predefinidos. 

Permite apenas que você personalize o brilho, 
defina o tamanho dos originais e a orientação 
da saída do arquivo de digitalização.

(Colorido está disponível somente se sua 
unidade de digitalização suportar cores)

Determina o formato final da saída do 
documento digitalizado.

Determina o formato de compressão usado 
para comprimir o arquivo de saída do 
documento digitalizado.
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Personalizar configurações

Menu Configurações

Configuração 
rápida

Personalizar

Texto -- PDF PB

Texto -- TIFF PB

Misto -- PDF cinza

Misto -- PDF colorido

Foto -- JPEG colorido

Foto -- TIFF colorido

Foto -- JPEG cinza

Foto -- TIFF cinza

Tipo de formato JPEG, PDF, TIFF and 
PostScript (PS)

Compressão Nenhuma, JPEG, ZLib, G4

http://www.lexmark.com
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Descreve o conteúdo dos originais que estão 
sendo digitalizados.

Descreve a escala de cores dos originais que 
estão sendo digitalizados.

Define a resolução do arquivo de saída do 
documento digitalizado.

Informa a unidade de digitalização o tamanho 
de papel dos originais que estão sendo 
digitalizados.

Define a orientação do arquivo de saída do 
documento digitalizado.

O caminho do local onde o arquivo digitalizado 
deve ser localizado.

Descrição
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Contraste Texto, Misto, Foto

Profundidade da 
digitalização

RGB (disponível somente 
com digitalizadores coloridos)

Cinza, PB (Preto e Branco)

Resolução 75, 150, 200, 300, 400, 600 
dpi

Tam. do Original Carta, Ofício, A4 e assim por 
diante.

Orientação Retrato, Paisagem

Salvar em Digite o caminho ou navegue 
ao local

Menu Configurações

http://www.lexmark.com


    Digitalização para PC

Env

Dig
par

Dig
par

Dig
par

Pai
con

9
Faz

Avi

O nome que aparece no painel de controle da 
OptraImage.

Selecione este nome no painel de controle da 
OptraImage para ativar o perfil da 
digitalização.

Especifica que o original é uma página duplex.
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Nome do perfil Digite um nome exclusivo

Duplex Ambos ou Uma (disponível 
somente com digitalizadores 
duplex)

Menu Configurações

http://www.lexmark.com
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