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ESCÂNER 

 Há 2 programas disponíveis para o uso do escâner 

no desktop do computador da bancada nº 14: 

 
 hp scanjet 8200 

 

 

 Digitalização HP 

 
 



ESCÂNER 

Tutorial hp scanjet 8200 

 O programa hp scanjet 8200 é mais simples, mas 

possui menos recursos de edição. 

 

1) Abra a bandeja do escâner; 

 
2) Coloque o documento e clique no ícone “hp scanjet 8200”; 

 
Não esqueça de fechar a bandeja antes de iniciar a 

digitalização! 
 

 



ESCÂNER 

Tutorial hp scanjet 8200 

3) Abrirá a tela abaixo em que é possível alterar o Formato de 

cor: colorida, escala de cinza e preto e branco. O Tipo de 

arquivo: BMP, JPG (formato padrão), PNG e TIF e a Resolução 

(DPI) – qualidade da imagem. 

 
 
 

 

4) Clique em “Digitalizar” 

para fazer a cópia do 

documento. Se preferir, 

você pode Visualizar o 

documento antes da 

digitalização. 

 
 

 



ESCÂNER 

Tutorial hp scanjet 8200 

5) Depois de digitalizar o documento, aparece uma tela em que é 

possível nomear o arquivo (ex. “teste”); 
 

6) Clique em “Importar” para, automaticamente, abrir a pasta 

onde o documento foi salvo. 
 

 

 Salve o documento em um pen-drive ou envie para seu e-mail;  

 Depois de salvo, delete o documento da pasta; 

 Não nos responsabilizamos por documentos deixados no 
computador. 

 
 

 

 



ESCÂNER 

Tutorial Digitalização HP 

 O programa Digitalização HP possui mais recursos 

de edição. 

 

1) Abra a bandeja do escâner; 

 
 

2) Coloque o documento e clique no ícone “Digitalização HP”; 

 
Não esqueça de fechar a bandeja antes de iniciar a 

digitalização! 
 

 



ESCÂNER 

Tutorial Digitalização HP 
 Abrirá uma tela com as configurações pré-definidas. É 

possível alterar as configurações nas próximas telas. 
 

3) Clique em “Digitalizar”; 
 

 



ESCÂNER 

Tutorial Digitalização HP 
4) Em “Tipo de arquivo” altere o formato do documento (JPG - 

formato padrão, PDF, BMP, PNG, TIF etc.), em escolha o “Nome 

do arquivo base” é possível renomear o arquivo e em “Local de 

gravação” alterar a pasta onde documento será salvo; 
 

5) Clique em “OK”; 
 



ESCÂNER 

Tutorial Digitalização HP 
 Abrirá uma tela com o documento onde é possível fazer 

algumas edições.  
 

6) Em Tipo de saída é possível alterar o formato de cor: colorida, 

escala de cinza e preto e branco; 



ESCÂNER 

Tutorial Digitalização HP 
7) Para cortar o documento, clique no ícone Cortar e altere as 

margens arrastando o mouse por meio dos quadrados no 

pontilhado; 



ESCÂNER 

Tutorial Digitalização HP 
8) Para girar o documento, clique no ícone Girar/Virar e faça as 

alterações de acordo com as opções existentes; 



ESCÂNER 

Tutorial Digitalização HP 
9) Para adicionar mais páginas ao documento e salvá-las no mesmo 

arquivo, clique no ícone Adicionar/Excluir e clique em “Digitalizar” 

(aparecerá a opção no momento da inclusão da nova página); 
 

10) Clique em “Concluir” para finalizar a digitalização. 
 



ESCÂNER 

Tutorial Digitalização HP 
11) Clique em “Concluído” para salvar o documento. 
 

 
 

 Salve o documento em um pen-drive ou envie para seu e-mail;  

 Depois de salvo, delete o documento da pasta; 

 Não nos responsabilizamos por documentos deixados no 
computador. 
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