
 

 

  

PRODUCT NAME/ 

LOGO/PICTURE 

 Projeto  

Universidade do Algarve  

Guia Rápido para utilização dos equipamentos  
Konica Minolta  

. Bizhub 4050   

.  Bizhub C308   

. Bizhub C754e   

.  YSOFT SAFEQ 5   
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1 Introdução  

  1.1 Âmbito  

Este documento apresenta todo o processo de utilização dos equipamentos Konica Minolta. 

Também faz a demonstração como registar o PIN através da página Web do SafeQ, bem como 
dos processos de impressão e digitalização.  

1.2 Detalhes Gerais  

 Como primeiro passo deverá aceder ao portal: http://impressao.ualg.pt  

 Autentique-se com o seu login completo (nome_de_utilizador@ualg.pt) e palavra 

passe do email. 

 Agora deverá gerar um PIN através da ligação Gerar PIN. Após o PIN ser gerado, irá 

visualizá-lo e recebe o mesmo na caixa de email. Deve memorizar este PIN. 

O PIN, formado por 6 dígitos, é gerado e gerido de forma automática pela aplicação. Se alguma vez 

se esquecer qual é o seu PIN deve aceder novamente ao portal e gerar novo PIN (os SI não têm 

forma de saber qual o PIN de cada utilizador, se ele for esquecido, obrigatoriamente, deve ser 

gerado um novo). 

Este PIN possibilita, junto dos equipamentos Konica Minolta, abrir a sessão individual para 

fotocopiar/digitalizar e libertar as impressões.  

 Todas as impressões enviadas para a impressora “Impressora_Segura_Follow_Me” ficam 

no servidor durante 5 dias, podendo ser levantadas junto de qualquer equipamento deste 
sistema, na UAlg. 

Após a impressão nos equipamentos, ficam ainda disponíveis durante mais 3 dias para 

reimpressão. 

 Qualquer impressão é confidencial, isto é, cada utilizador terá uma fila de impressão privada. 

Para manter a confidencialidade só poderá libertar as impressões junto dos equipamentos após 

autenticação na máquina através do PIN pessoal.  

 As impressões estão pré-definidas com as funções de Frente e Verso e Escala de Cinza

na impressora apresentada. 

Se pretender imprimir a cores ou apenas numa face da folha, deve selecionar essas opções nas 

Propriedades da impressora, na aplicação de onde está a dar a ordem de impressão. 
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 Estão disponíveis em todos os equipamentos o modo de digitalização por email através da 

opção Mail-me. A digitalização será enviada para o endereço de email da pessoa que se autenticou 

com o PIN.  

 Após terminar o uso do equipamento, deverá carregar na tecla “ACESSO” para finalizar a 

sessão do utilizador.   

Caso não o faça, a sessão é automaticamente terminada ao fim de um minuto.  

 A instalação da impressora “Impressora_Segura_Follow_Me”, nos computadores do 

domínio da Universidade do Algarve (ualg.pt), é realizada pelos Serviços de Informática (embora 

em qualquer computador do domínio, qualquer utilizador que faça login nesse computador usando 

as suas credenciais de domínio (nome_de_utilizador@ualg.pt e palavra passe do email) pode 

instalar a impressora através do atalho \\impressao.ualg.pt\Impressora_Segura_Follow_Me)  

Nos computadores com sistema operativo Windows, que não estão em domínio, devem aceder a 

\\impressao.ualg.pt\Cliente_SafeQ_Windows_computador_fora_dominio, instalar o driver da 

impressora para a respetiva versão do sistema operativo Windows (32 bits ou 64bits) e depois 

instalar a aplicação Impressão_Segura.exe 

Nos computadores com sistema operativo Mac OS X, devem aceder a 

\\impressao.ualg.pt\Cliente_SafeQ_MacOS_X, instalar o driver para a respetiva versão do sistema 

operativo (10.4, 10.5. 10.7, 10.9, etc.) e depois instalar o cliente de impressão. 

Um documento com as instruções para realizar este processo em Mac OS X está disponível para 

quem necessitar. 

Nos computadores cujos sistemas operativos são distribuições Linux, devem aceder a 

\\impressao.ualg.pt\Cliente_SafeQ_Linux, instalar o driver e depois instalar o cliente de impressão 

para a respetiva versão do sistema operativo (baseado em Debian ou RPM). 

Um documento com as instruções para realizar este processo em Linux está disponível para quem 

necessitar. 

 

 

 

 

mailto:nome_de_utilizador@ualg.pt
file://///impressao.ualg.pt/Impressora_Segura_Follow_Me
file://///impressao.ualg.pt/Cliente_SafeQ_Windows_computador_fora_dominio
file://///impressao.ualg.pt/Cliente_SafeQ_MacOS_X
file://///impressao.ualg.pt/Cliente_SafeQ_Linux
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 2 Competências e Responsabilidades  

  2.1 Cargos  

Cargo/Empresa  Contactos  Responsabilidade  
Serviços de Informática  email: 

helpmail@ualg.pt  

 

ext: (2) 244450 

 

telf: 289244450   

Instalação da impressora do sistema integrado de 

impressão UAlg nos sistemas operativos Windows e 

cujos computadores estejam aderidos ao domínio 

ualg.pt 

Nos outros sistemas operativos ou em computadores 

que não estejam no domínio ualg.pt cada utilizador 

poderá instalar a impressora pelos seus próprios meios, 

seguindo as instruções deste manual ou dos manuais 

dedicados a sistemas Mac OS X e Linux. 

Em qualquer caso, os SI estarão disponíveis para 

prestar todo o auxilio necessário aos utilizadores da 

comunidade académica. 
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 3 Procedimentos  

3.1 Gerar Pin através do Portal  

O Pin deve ser gerado através do Portal do SafeQ. 

O link para aceder à plataforma é:  

 http://impressao.ualg.pt 

 
É através desta interface web que pode verificar as suas interações com o sistema integrado de impressão. 

Nome de utilizador no domínio   

Password do email   

Gerar PIN   

Fechar Sessão   

http://si-sprintmng/
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Pode ver quantos documentos ou folhas já imprimiu, os gastos que isso implica em termos de valor monetário 

(é definido um valor monetário para impressão e cópia de cada folha para efeitos contabilísticos) e ambientais 

(nível de CO2, energia, água, etc). 

 

No separador Reports, pode também verificar quais os documentos que ainda estão em fila de espera e, se 

pretender, cancelá-los e assim estes já não irão aparecer como disponíveis para impressão quando se 

autenticar junto de uma impressora física. 

Pode ainda gerar relatórios com as suas atividades de impressão, cópia e scanner, entre um determinado 

intervalo de tempo que queira definir. 

 

 

3.2 Impressão  

Após o envio dos documentos para a impressora no seu sistema operativo, os trabalhos podem ser 

levantados nos equipamentos Konica Minolta através do PIN já gerado.  

No painel principal dos equipamentos, apresenta-se a opção “Print All”, se carregar e depois 

selecionar “Yes” significa que todos os trabalhos pendentes na fila de impressão serão impressos 

de imediato, abrindo logo de seguida a sessão do utilizador para as restantes opções.  
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Para digitar o PIN carregue na zona PIN, no ecrã seguinte digite o seu PIN pessoal, carregue na 

tecla  e depois na tecla Login. 
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Com a opção pré-definida de “Print All” em “No” terá de selecionar os trabalhos impressos 

pretendidos para impressão, teclas “YSoft SafeQ”  “SafeQ Print”  “Em espera”. 

  
Ordem de 

Impressão  
Apagar trabalhos  

Trabalhos podem ser reimpressos  

Trabalhos pendentes para impressão   

Sair do Menu de impressão   

Selecionar impressões   Selecionar todas  
impressões   
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Outros ecrãs das impressoras, após autenticar pelo PIN, uma vez que existem dois modelos 

distintos. 

 

 

 

 

Aceder às funcionalidades integradas de 

impressão e digitalização 
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Aceder às 

funcionalidades 

integradas de 

impressão 

Aceder às 

funcionalidades 

integradas de 

digitalização 
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Trabalhos em espera 

para serem impressos 
Trabalhos que podem 

ser reimpressos 
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3.3 Cópia  

Após a autenticação do equipamento através do PIN, no Menu Principal do equipamento, 

disponibiliza a função de CÓPIA.  

 

Selecionar 

um único 

documento 

para imprimir 

Apagar um 

documento 

da fila de 

espera 

Selecionar 

todos os 

documentos 

da fila de 

espera 

Botão de ordem de 

impressão do(s) 

documento(s) 
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Alteração para Preto/Cor Auto   

Quantidade de Cópias   

Função de Cartão   

Gavetas de Papel  

Frente e Verso   

Mais opções   

Ampliação/Redução   

Densidade de Cópia  

Carregar em Cópia     
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Outro ecrã (diferente modelo de impressora) com as mesmas definições de cópia apresentadas 

mais acima. 

De destacar a função Cartão ou ID Cópia (conforme os modelos de impressora) que serve para 

fotocopiar, por ex., o cartão de cidadão. 

Coloca-se uma face do documento no vidro, no canto superior esquerdo, carrega-se no botão para 

fotocopiar (a primeira face do documento é fotocopiada, mas a folha não sai da impressora), volta-

se o documento para a outra face (novamente no canto superior esquerdo do vidro), carrega-se 

no botão de fotocopiar (a segunda face é fotocopiada) e agora a folha sai da impressora, com as 

duas faces do documento impressas numa só face da folha e separadas na área da folha. 

3.4 Digitalização para Email  

Após a autenticação do equipamento através do PIN, no Menu Principal do equipamento, 

disponibiliza da função de Scan (YSoft SafeQ  SafeQ Scan ou Ler para Email) 
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Carregar em SafeQ Scan   

Carregar em Iniciar para efetuar a digitalização.   

Para outras opções clicar no “visto”  
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Carregar em SafeQ Scan e logo no ecrã seguinte basta carregar na tecla  para que a digitalização do 

documento no vidro ou no alimentador sejam enviados em formato PDF para o email do utilizador que se 

autenticou com o PIN. 
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Pela opção Ler para E-mail, selecionando no ecrã seguinte a opção Me e depois botão de ordem de 

digitalização  a digitalização também é realizada para o email do utilizador que se autenticou com o 

PIN. 

 

 
 

 

Se selecionar a opção Entrada Direc  botão E-Mail, pode digitar um outro endereço de email para o qual a 

digitalização será enviada (digite o endereço no formato nome_de_utilizador@dominio_destino.xxx). 

 

 

mailto:nome_de_utilizador@dominio_destino.xxx
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 NOTAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


