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ESCANEAMENTO 

Há quatro opções de escaneamento: Escanear Imagem, Escanear para OCR, Escanear para E-mail e 
Escanear para Arquivo. 

Imagem (Padrão: Microsoft® Paint) 

Permite que você escaneie uma página diretamente para qualquer aplicativo de visualização/edição de 

gráficos. Você poderá escolher o aplicativo de destino, tal como o Microsoft® Paint, o Corel® Paint Shop 

Pro®, o Adobe® Photoshop®, ou qualquer outro tipo de aplicativo de edição de imagem já instalado em 
seu PC. 

OCR (Padrão: Bloco de Notas Microsoft®) 

Permite que você escaneie uma página ou documento, execute automaticamente o aplicativo de OCR e 
coloque o texto (não um gráfico) em um aplicativo de processamento de texto. Você poderá escolher o 

aplicativo de processamento de texto a utilizar, tal como o Bloco de Notas Microsoft®, o Microsoft® Word, 

o Corel® WordPerfect® ou qualquer outro aplicativo de processamento de texto instalado em seu PC. 

E-mail (Padrão: seu software de e-mail padrão) 

Permite que você escaneie uma página ou documento diretamente para um aplicativo de e-mail como 
anexo padrão. Você poderá selecionar a resolução e o tipo de arquivo do anexo. 

Arquivo 

Permite que você escaneie diretamente para um arquivo em disco. Quando necessário, você poderá 
alterar o tipo de arquivo e a pasta de destino. 

O ControlCenter3 permite que você configure a tecla Escanear em seu aparelho e o botão do software do 
ControlCenter3 para cada função de escaneamento. Para configurar a tecla Escanear do hardware no seu 
aparelho, selecione a guia Botão do Aparelho (clique com o botão direito do mouse em cada botão do 
ControlCenter e clique em Configuração do ControlCenter) no menu de configuração para cada um dos 
botões de ESCANEAR. Para configurar o botão do software do ControlCenter3, selecione a guia 
Botão do Software (clique com o botão direito do mouse em cada botão do ControlCenter e clique em 
Configuração do ControlCenter) no menu de configuração para cada botão de ESCANEAR. 
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Tipo de arquivo 

Ao salvar um arquivo numa pasta, você poderá escolher um dos seguintes tipos de arquivo: 

Windows Bitmap (*.bmp) 

JPEG (*.jpg) 

TIFF (*.tif) 

TIFF de Várias Páginas (*.tif) 

Portable Network Graphics (*.png) 

PDF (*.pdf) 

PDF Seguro (*.pdf) 

XML Paper Specification (*.xps) 

 Observação  

  O formato de arquivo XML Paper Specification encontra-se disponível para Windows Vista® ou ao usar 
aplicativos que aceitem arquivos XML Paper Specification. 

  Se você configurar o tipo de arquivo como TIFF ou TIFF Multipáginas, poderá selecionar 
 descompactado" ou  compactado . 

  PDF seguro também está disponível para Escaneamento para Imagem, Escaneamento para E-mail e 
Escaneamento para Arquivo. 

Imagem (exemplo: Microsoft® Paint) 
 

A função Escanear Imagem permite que você escaneie uma imagem diretamente para seu aplicativo 
gráfico para edição de imagem. Para alterar as configurações padrão, clique com o botão direito do mouse 
no botão Imagem, clique em Configuração do ControlCenter e clique na guia Botão do Software. 

 

Para escanear e depois recortar uma porção de uma página após fazer um Pre-Scan (escaneamento prévio) 
do documento, marque a caixa Mostrar Interface do Scanner. 

Para escanear um documento duplex, assinale Escaneamento Duplex (frente e verso) e selecione 
Encadernação pelo lado maior ou Encadernação pelo lado menor (não disponível para DCP-8070D, 
DCP-8080DN e MFC-8480DN). 
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Se necessário, modifique as outras configurações. 

Para alterar o aplicativo de destino, selecione o aplicativo correto no menu suspenso 
Aplicativo a ser utilizado. Você poderá adicionar um aplicativo à lista clicando no botão Incluir. 

 

Insira o Nome do Aplicativo (até 30 caracteres) e o Local do Aplicativo. Você poderá também encontrar 

a localização do aplicativo clicando no ícone  . Selecione Tipo de Arquivo no menu suspenso. 

Você poderá excluir o aplicativo que adicionou clicando no botão Excluir na guia Botão do Software. 
 

 Observação Esta função também está disponível para escanear para E-mail e escanear para OCR. 
Esta janela poderá variar dependendo da função. 

 

Se você selecionar PDF Seguro  (*.pdf) na lista Tipo de Arquivo, clique no ícone  para abrir a caixa de 
diálogo Definir senha do PDF. Digite sua senha na caixa Senha e Digite a senha novamente; em 
seguida, clique em OK. Depois que a senha for salva, na próxima vez que você escanear um PDF Seguro 
para um aplicativo a senha será automaticamente salva com o seu documento. Para alterá-la, clique no 

ícone  e configure a nova senha. 
 

 Observação  
PDF seguro também está disponível para escanear para E-mail e escanear para Arquivo. 
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OCR (Programa de Processamento de Texto) 

Escanear para OCR escaneia um documento e o converte em texto. Este texto poderá ser editado com o 
seu processador de texto preferido. 

Para configurar Escanear para OCR, clique com o botão direito do mouse no botão OCR, clique em 
Configuração do ControlCenter e clique na guia Botão do Software. 

 

Para alterar o aplicativo de processamento de texto, no menu suspenso Aplicativo a ser utilizado, escolha 
qual será usado. Você poderá adicionar um aplicativo à lista clicando no botão Incluir. Para excluir um 
aplicativo, clique no botão Excluir na guia Botão do Software. 

Para escanear e depois recortar uma porção de uma página após fazer um Pre-Scan (escaneamento prévio) 
do documento, marque a caixa Mostrar Interface do Scanner. 

Para escanear um documento duplex, assinale Escaneamento Duplex (frente e verso) e selecione 
Encadernação pelo lado maior ou Encadernação pelo lado menor (não disponível para DCP-8070D, 
DCP-8080DN e MFC-8480DN). 

Você pode também efetuar as outras configurações de Escanear para OCR. 
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E-mail 

Escanear para E-mail permite que você escaneie um documento para seu aplicativo de e-mail padrão, de 
modo a poder enviar o trabalho escaneado como anexo. Para alterar o aplicativo de e-mail padrão ou o tipo 
de arquivo do anexo, clique com o botão direito do mouse no botão E-mail, clique em 
Configuração do ControlCenter e clique na guia Botão do Software. 

 

Para alterar o aplicativo de e-mail, escolha seu aplicativo de e-mail preferido no menu suspenso  

Aplicativo de E-mail. Você poderá adicionar um aplicativo à lista clicando no botão Incluir 1. Para excluir 
um aplicativo, clique no botão Excluir. 

1 Quando você iniciar pela primeira vez o  ControlCenter3, uma lista padrão dos aplicativos  de  e-mail compatíveis aparecerá  no menu suspenso. 
Se estiver tendo problemas ao utilizar um aplicativo personalizado com o ControlCenter3, você deverá escolher um aplicativo da lista. 

Você poderá também alterar as outras configurações utilizadas para criar anexos de arquivos. 

Para escanear e depois recortar uma porção de uma página após fazer um Pre-Scan (escaneamento prévio) 
do documento, marque a caixa Mostrar Interface do Scanner. 

Para escanear um documento duplex, assinale Escaneamento Duplex (frente e verso) e selecione 
Encadernação pelo lado maior ou Encadernação pelo lado menor (não disponível para DCP-8070D, 
DCP-8080DN e MFC-8480DN). 
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Arquivo 

O botão Escanear para Arquivo permite que você escaneie uma imagem para uma pasta em seu disco 
rígido em um dos tipos de arquivo apresentados na lista de anexos de arquivo. Para configurar o tipo de 
arquivo, a pasta e o nome do arquivo, clique com o botão direito do mouse no botão Arquivo, clique em 
Configuração do ControlCenter e clique na guia Botão do Software. 

 

Você poderá alterar o Nome do Arquivo. Digite o nome de arquivo que deseja usar para o documento (até 
100 caracteres) na caixa Nome do Arquivo. O nome do arquivo será o mesmo do arquivo que você tiver 
registrado, a data atual e o número seqüencial. 

Escolha no menu suspenso Tipo de Arquivo o tipo de arquivo da imagem salva. Você poderá salvar o 
arquivo na pasta padrão apresentada na Pasta de Destino ou selecionar sua pasta preferida clicando no 

ícone . 

Para exibir o local onde a imagem escaneada foi salva após concluída o escaneamento, assinale a caixa 
Mostrar Pasta. Para que você possa especificar o destino da imagem escaneada todas as vezes que 
escanear, assinale a caixa Mostrar a janela Salvar Como. 

Para escanear e depois recortar uma porção de uma página após fazer um Pre-Scan (escaneamento prévio) 
do documento, marque a caixa Mostrar Interface do Scanner. 

Para escanear um documento duplex, assinale Escaneamento Duplex (frente e verso) e selecione 
Encadernação pelo lado maior ou Encadernação pelo lado menor (não disponível para DCP-8070D, 
DCP-8080DN e MFC-8480DN). 


