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Guia do usuário do PrintMe Mobile 3.0

Visão geral do conteúdo

• Sobre o PrintMe Mobile

• Requisitos do sistema

• Impressão

• Solução de problemas

Sobre o PrintMe Mobile

O PrintMe Mobile é uma solução empresarial que permite impressão remota. Com ela, os usuários podem imprimir arquivos, 
fotos e páginas da Web de tablets, smartphones, laptops e outros dispositivos móveis.

Métodos de impressão

• Impressão por Wi-Fi: Os usuários podem enviar uma tarefa diretamente para uma impressora usando a rede sem fio.

Consulte Impressão por Wi-Fi.

• Impressão por e-mail: Os usuários podem anexar um arquivo a um e-mail e, em seguida, enviar o e-mail a uma impressora.

Consulte Impressão por e-mail.

• Driver de impressora do PrintMe Mobile: Descobre automaticamente, nas proximidades, impressoras habilitadas para 
PrintMe Mobile na rede e permite aos usuários imprimir de qualquer aplicativo em um laptop ou computador com uma 
conexão de rede com ou sem fio, usando fluxos de trabalho padrão Arquivo > Imprimir.

Consulte Driver de impressora do PrintMe Mobile.

Impressão Secure Release

Os administradores podem configurar uma fila de impressão segura, de forma que os usuários possam imprimir tarefas sob 
demanda. As tarefas são mantidas na fila Secure Release até que o usuário libere a tarefa para uma impressora. Isso assegura que 
documentos confidenciais não sejam esquecidos na bandeja da impressora. Os administradores podem também definir 
números de dias para os documentos permanecerem na fila segura.

Usuários autenticados enviam um arquivo para um endereço de e-mail especificado pelo administrador e em seguida, recebem 
um e-mail com um link para a página da Web Secure Release. Na página da Web, eles liberam o arquivo para a impressora. São 
necessárias credenciais de rede. Como alternativa, eles podem enviar o arquivo para a fila segura por Wi-Fi.

Consulte Impressão Secure Release.
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O que há de novo?

Esta versão inclui os seguintes recursos novos e atualizados:

Impressão por e-mail de uma conta pessoal

Os usuários podem agora imprimir por e-mail de uma conta de e-mail pessoal (não só de uma conta corporativa), se permitido 
pelo administrador do PrintMe Mobile. Ao usarem uma conta de e-mail pessoal, os usuários ainda precisam fornecer as 
credenciais de rede apropriadas. Para obter mais informações, consulte Impressão por e-mail de uma conta pessoal.

Impressão de documentos com páginas de vários tamanhos ou de tamanho não suportado

Alguns documentos contém vários tamanhos de página ou um tamanho de página não suportado pela impressora. 
Os tamanhos de página especificados por um documento são usados, a menos que

• A impressora não suporte o tamanho de página.

Nesse caso, o tamanho de página padrão da impressora será usado no lugar.

• A impressora esteja definida como uma unidade de medida diferente do documento (por exemplo, métrica ou EUA).

Nesse caso, um tamanho de página correspondente será usado no lugar.

• O documento use um formato grande (por exemplo, tamanhos B).

Use o tamanho de página do documento original

Se o administrador tiver ativado o recurso, os documentos poderão ser impressos de acordo com o tamanho de página do 
documento, não das configurações padrão da impressora. Por exemplo, se o usuário enviar um documento com tamanho de 
papel Ofício, mas o padrão da impressora for tamanho de papel Carta, o documento será impresso em tamanho de página 
Ofício, desde que uma bandeja de papel com tamanho de papel Ofício esteja disponível. 

Os seguintes tamanhos de papel são suportados: 

• Carta

• Ofício

• A3

• A4

• Tabloide
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Requisitos do sistema

Antes de usar o PrintMe Mobile, certifique-se de que seu equipamento atenda a todos os seguintes requisitos de hardware e de 
software:

• Dispositivos móveis Apple

• Dispositivos móveis Android

• Dispositivos móveis BlackBerry

• Outros dispositivos móveis

Dispositivos móveis Apple
• iPhone, iPad, iPod touch que executam iOS 4.2 ou posterior (necessário para impressão por Wi-Fi)

• Mac OS X 10.6 ou posterior (necessário para versão de impressão segura de computadores com Mac OS X 10.8 ou 
posterior)

• Conectado a uma rede Wi-Fi que esteja na mesma sub-rede do computador Windows que executa o aplicativo do 
computador PrintMe Mobile (necessário para impressão por Wi-Fi). Verifique com seu administrador do PrintMe Mobile. 

• Cliente de e-mail (necessário para impressão por e-mail)

• Navegador (necessário para impressão Secure Release)

Dispositivos móveis Android
• OS 2.1 ou posterior

• Aplicativo EFI PrintMe Mobile (necessário para impressão por Wi-Fi)

Download gratuito do Google Play.

• Conectado a uma rede Wi-Fi que esteja na mesma sub-rede do computador Windows que executa o aplicativo do 
computador PrintMe Mobile (necessário para impressão por Wi-Fi). Verifique com seu administrador do PrintMe Mobile. 

• Cliente de e-mail (necessário para impressão por e-mail)

• Navegador (necessário para impressão Secure Release)

Dispositivos móveis BlackBerry
• OS 5.0 ou posterior

• Aplicativo EFIPrintMe Mobile

• Navegador (necessário para impressão Secure Release)

• Cliente de e-mail (necessário para impressão por e-mail)
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Chromebook
• Laptops Chromebook

• Chrome OS 29 ou posterior

• Extensão do EFI PrintMe Mobile Chrome (gratuita a partir do Chrome Web Store > Extensões) 

• Cliente de e-mail (necessário para impressão por e-mail)

Outros dispositivos móveis
• Cliente de e-mail (necessário para impressão por e-mail)

• Navegador (necessário para impressão Secure Release)

• Laptops: Windows XP, Vista, 7, 8 ou 8.1 e uma conexão de rede com ou sem fio

• Tablet com Windows 8 e uma conexão sem fio
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Impressão

Para obter informações sobre impressão com o PrintMe Mobile, consulte as seções:

• Impressão por e-mail

• Impressão por Wi-Fi

• Driver de impressora do PrintMe Mobile

• Impressão Secure Release

• Credenciais de rede

• Página de informações de impressão

Impressão por e-mail

Você pode anexar um arquivo a um e-mail e, em seguida, enviar o e-mail a uma impressora. Ambos, o e-mail e o anexo, são 
impressos. Você recebe uma notificação por e-mail informando que a tarefa foi impressa ou recebe um relatório de erro.

Para imprimir por e-mail (aplicativo BlackBerry)

1 Abra o aplicativo de e-mail.

2 Selecione PrintMe Mobile no menu.

3 Selecione o e-mail que deseja imprimir. Selecione Seguinte.

4 Insira o endereço de e-mail da impressora ou selecione-o de seu catálogo de endereços corporativos.

5 Selecione as opções de impressão. Selecione Imprimir.

Para imprimir por e-mail (todos os outros aplicativos)

1 Abra o aplicativo de e-mail.

2 Selecione o e-mail que deseja imprimir. Selecione Avançar.

3 Insira o endereço de e-mail da impressora ou selecione-o de seu catálogo de endereços corporativos.

4 Selecione Enviar.

Para imprimir por e-mail de uma conta pessoal

Só é possível imprimir por e-mail de uma conta de e-mail pessoal (não só de uma conta corporativa), se permitido pelo 
administrador do PrintMe Mobile. Ao usar uma conta de e-mail pessoal, ainda será necessário fornecer as credenciais de rede 
apropriadas.

1 Envie o e-mail para uma fila de impressão segura.

Você recebe um e-mail com um link.

2 No e-mail, clique no link da página da Web segura.

3 Na página da Web segura, se solicitado, efetue logon para autenticar seu endereço de e-mail e imprimir a tarefa.
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Impressão por Wi-Fi

Você pode enviar uma tarefa diretamente para uma impressora usando a rede sem fio.

Para imprimir por Wi-Fi (iOS)

1 Abra o aplicativo de e-mail.

2 Toque em Ação.

3 Toque em Imprimir.

4 Selecione uma impressora.

5 Especifique as configurações de impressão.

6 Toque em Imprimir. Se solicitado, insira suas credenciais de rede.

Para imprimir por Wi-Fi (Android)

A implementação do sistema operacional Android pode variar de acordo com o fabricante e o modelo do dispositivo móvel, 
portanto as etapas podem variar.

1 De acordo com o que você deseja imprimir, faça o seguinte:

Arquivo

• Abra o aplicativo PrintMe Mobile.

• Pressione Selecionar arquivo para impressão.

• Navegue até o arquivo.

• Selecione o arquivo.

NOTA: Também é possível imprimir navegando até o arquivo que deseja imprimir, selecionando-o, selecionando o PrintMe 
Mobile na tela “Concluir ação usando” e executando as etapas de 3 a 5.

Foto

• Vá para a foto.

• Selecione o ícone Compartilhar.

Página da Web

• Vá para a página da Web.

• Pressione o botão Menu.

• Selecione Mais.

• Selecione a página Compartilhar.

2 Selecione PrintMeMobile.

3 Se desejado, selecione Alterar impressora e escolha uma impressora.

4 Especifique as configurações de impressão.

5 Selecione Imprimir. Se solicitado, insira suas credenciais de rede.
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Para imprimir por Wi-Fi (Chromebook)

1 Baixe e instale a extensão do PrintMe Mobile para Chromebook.

Gratuita a partir do Chrome Web Store > Extensões.

2 Certifique-se de estar conectado ao Google Drive. 

Os arquivos que podem ser impressos em impressoras habilitadas para PrintMe Mobile são exibidos.

3 Selecione um arquivo.

4 Selecione uma impressora.

5 Especifique as opções de impressão.

6 Clique em Imprimir. 

O status da impressão é exibido na parte inferior da interface.

Para verificar o status de uma tarefa de Wi-Fi

Ao enviar uma tarefa de impressão por Wi-Fi, é possível verificar no status quando a tarefa está na fila ou sendo impressa. Você 
pode cancelar a tarefa se ela ainda não tiver sido impressa, ou se estiver no processo de impressão.

1 De acordo com seu dispositivo, faça o seguinte:

• Em dispositivos Apple, pressione o ícone Home, em seguida, toque no ícone Centro de impressão.

• Em dispositivos Android, selecione o aplicativo PrintMe Mobile.

Driver de impressora do PrintMe Mobile

Depois que o PrintMe Mobile for instalado e configurado, os usuários ou administradores poderão instalar o driver de 
impressora do PrintMe Mobile nos computadores do usuário final. Ele descobre automaticamente, nas proximidades, 
impressoras habilitadas para PrintMe Mobile na rede e permite que os usuários finais imprimam de qualquer aplicativo usando 
fluxos de trabalho padrão Arquivo > Imprimir. É ideal para empresas com várias filiais e quando funcionários ou convidados 
viajam com frequência pelas filiais.

Esse driver de impressora é suportado no Windows XP, Vista, 7, 8 e 8.1.

Para instalar o driver do PrintMe Mobile

1 Vá para download.efi.com/pmmdriver e salve o arquivo PrintMeMobileDriverSetup.exe em sua área de trabalho.

2 Clique duas vezes no arquivo.

3 Selecione um idioma, clique em OK e siga as instruções na tela.

Se aparecer uma mensagem de instalação de hardware durante o processo de instalação, clique em Continuar mesmo assim.

http://download.efi.com/pmmdriver
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Para imprimir de um computador do usuário

1 Abra um documento em qualquer aplicativo e selecione Imprimir.

2 Na caixa de diálogo Imprimir, na lista suspensa Impressoras, selecione EFI PrintMe Mobile na lista de impressoras e clique 
em OK.

Uma caixa de diálogo PrintMe Mobile é exibida com uma lista de impressoras disponíveis.

3 Selecione uma impressora ou Secure Release e clique em Imprimir.

Se um ícone de trava for exibido ao lado de uma impressora na lista de impressoras, o administrador do PrintMe Mobile 
ativou a autenticação do usuário para essa impressora. Você será solicitado a inserir as credenciais da rede ao imprimir nessa 
impressora. Para obter mais informações, consulte o seu administrador.

Impressão Secure Release

Os administradores podem configurar uma fila segura, de forma que os usuários possam imprimir tarefas sob demanda. As 
tarefas são mantidas na fila segura até que o usuário libere a tarefa para uma impressora. Isso assegura que documentos 
confidenciais não sejam esquecidos na bandeja da impressora. Os administradores podem também definir números de dias para 
os documentos permanecerem na fila de impressão segura.

Usuários autenticados enviam um arquivo para um endereço de e-mail especificado pelo administrador e em seguida, recebem 
um e-mail com um link para a página da Web Secure Release. Na página da Web, eles liberam o arquivo para a impressora. São 
necessárias credenciais de rede. Como alternativa, eles podem enviar o arquivo para a fila segura por Wi-Fi.

Impressão Secure Release (usuários autenticados)

1 Consulte seu administrador para confirmar se esse método de impressão está habilitado e, se estiver, para obter o endereço 
de e-mail da fila de impressão segura.

2 Execute uma das seguintes etapas:

• Envie o arquivo por e-mail para a fila de impressão segura.

• Envie o arquivo para a fila de impressão segura por Wi-Fi (consulte Impressão por Wi-Fi). Quando solicitado, insira suas 
credenciais de rede.

Você recebe um e-mail com um link. Se desejado, pode liberar a tarefa encaminhando esse e-mail para o endereço de e-mail 
de uma impressora e ignorar as etapas restantes.

3 No e-mail, toque no link.

4 Insira suas credenciais de rede.

5 Especifique as configurações de impressão. Selecione Imprimir.
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Página de informações de impressão

O administrador do PrintMe Mobile pode imprimir uma página de informações de impressão para cada impressora. Essas 
páginas podem ser postadas próximo a cada impressora que você utiliza. A página de informações de impressão inclui o 
seguinte:

• o nome da impressora

• o endereço de e-mail da impressora

• um código QR (Quick Response – Resposta rápida)

O código QR permite que os usuários acessem o site Secure Release tirando uma foto do Código QR de seus dispositivos 
móveis (é necessário ter um aplicativo com leitor de código QR no dispositivo móvel). Os usuários marcam esse site e o 
consultam quando desejam imprimir documentos seguros com a função Secure Release.

• uma URL para o site Secure Release



10
Solução de problemas

Você precisa de ajuda para quê?

• O dispositivo móvel não detecta impressora alguma

• Arquivos do Microsoft Office

• A tarefa não está formatada corretamente

• Minhas tarefas não são impressas quando enviadas de meu dispositivo móvel

• Como verifico a sub-rede sem fio de um dispositivo móvel?

• Credenciais de rede

O dispositivo móvel não detecta impressora alguma

Se uma impressora não for exibida na lista de impressoras, consulte seu administrador.

Arquivos do Microsoft Office

Se você não puder imprimir arquivos do Microsoft Office, notifique o administrador do sistema. Talvez seja necessário instalar 
o Microsoft Office no computador do PrintMe Mobile, conforme especificado no Guia de instalação e administração.

A tarefa não está formatada corretamente

Verifique se o arquivo está formatado corretamente no aplicativo do arquivo em um computador e, em seguida, imprima de seu 
dispositivo móvel. Por exemplo, os arquivos do Microsoft Excel devem ter a área de impressão definida no aplicativo para 
imprimir corretamente de seu dispositivo móvel, ou poderá ocorrer recorte de imagens. Para obter mais informações sobre 
como configurar a área de impressão no Excel, consulte a documentação do Excel.

Minhas tarefas não são impressas quando enviadas de meu dispositivo móvel
• Verifique se sua impressora está configurada corretamente, solicitando ao seu administrador que imprima uma página de 

informações de impressão e, em seguida, imprima sua tarefa novamente de seu dispositivo móvel. Para obter mais 
informações, consulte o administrador de seu PrintMe Mobile.

• Se você estiver imprimindo por e-mail, verifique se o administrador de seu PrintMe Mobile bloqueou seu endereço de e-
mail ou domínio. A filtragem de e-mail permite que o administrador limite os domínios dos quais o e-mail é aceito. Para 
obter mais informações, consulte o administrador de seu PrintMe Mobile.
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Como verifico a sub-rede sem fio de um dispositivo móvel?

Para solucionar alguns problemas, seu administrador pode precisar saber qual sub-rede sem fio é usada por seu dispositivo 
móvel.

1 Execute um dos seguintes procedimentos, de acordo com seu dispositivo móvel:

• Em dispositivos Android, selecione Configurações > Conexões sem fio e rede > Configurações Wi-Fi > Nome da rede.

• Em outros dispositivos móveis, selecione Ajustes > Wi-Fi. Pressione a seta da rede sem fio conectada atualmente. 

Observe o endereço IP e a máscara de sub-rede (por exemplo, Endereço IP: 172.16.30.21; Máscara de sub-rede: 
255.255.255.0).

Credenciais de rede

Se um ícone de trava for exibido ao lado de uma impressora na lista de impressoras, o administrador do PrintMe Mobile 
habilitou autenticação de usuário para essa impressora. Você será solicitado a inserir as credenciais da rede ao imprimir nessa 
impressora. Para obter mais informações, consulte o seu administrador.
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