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1. APRESENTAÇÃO 

O objetivo deste manual é demonstrar o procedimento para utilização das principais 
funcionalidades das impressoras multifuncionais do novo contrato de impressão do HE, que são as 
multifuncionais Kyocera modelo Ecosys M3655idn. 

2. OBJETIVOS 

Demonstrar o procedimento para digitalização para a pasta de rede e impressão de cópias, através 
de figuras ilustrativas, semelhantes ao painel encontrado na hora de utilizar a impressora. 

3. DESCRIÇÃO 

DIGITALIZAÇÃO PARA A PASTA DE REDE 

Para efetuar a digitalização para a pasta de rede basta seguir o passo a passo listado abaixo: 

 Clique em Enviar: 

 

 Selecione a opção Agenda: 
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 Selecione a pasta de rede que deseja utilizar e pressione OK: 

 

 Após selecionar a pasta coloque o arquivo no scanner e pressione Início: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tipo do 
Documento 

MANUAL 
MA.SGPTI.005 - Página 3 de 5 

Título do 
Documento 

Utilização das Multifuncionais Kyocera Emissão: 14/08/2020 Próxima revisão: 
14/08/2022 Versão: 1.0 

 

   
 

 O documento será digitalizado e a impressora ficará aguardando você digitalizar a próxima 
página. Caso seja apenas uma folha basta pressionar Fim da digitalização, para que o 
arquivo seja enviado para pasta de rede. 

 

 Se for digitalizar mais de uma página basta inserir a próxima página no scanner e 
pressionar Início. A página será digitalizada e a impressora ficará aguardando você 
pressionar Fim da digitalização, para finalizar e enviar o arquivo para a pasta de rede, ou 
Início, para digitalizar a próxima página. 

 

Lembre-se: Antes de utilizar a digitalização para a pasta de rede a impressora deverá ser 
configurada pelo SGPTI, caso a impressora ainda não tenha sido configurada será necessário abrir 
um chamado via GLPI, solicitando a configuração da digitalização. 
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UTILIZAÇÃO DA FUNÇÃO CÓPIA 

 Clique em Copiar: 

 

 Insira o documento no scanner da impressora e pressione o botão Início. A cópia será 
efetuada e impressa pelo equipamento. 

 

 Caso seja necessário, você também poderá alterar as configurações da cópia, antes de 
pressionar o botão Início e começar a cópia do documento. 
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4. REFERÊNCIAS 

Guia de uso Ecosys M3655idn. 

 

5. HISTÓRICO DE REVISÃO 

VERSÃO DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO 

1.0 14/08/2020 Criação e revisão do manual. 
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