
Abra o Mozilla Firefox e acesse a página localhost:631 
 

Clique aqui



Acesse a aba Administration e selecione Add Printer-> AppSocket/HP Jetdirect 
 



Coloque o endereço:  
socket://impala2.if.usp.br para a impressora Samsung K7600 Series da Ala 2. 
socket://impbjc.if.usp.br para a impressora Samsung X7600 Series do Basilio Jaffet. 




socket://impala2.if.usp.br
socket://impbjc.if.usp.br


Dê um nome qualquer para a impressora: ex Ala2 ou BJF 
 



Escolha a o modelo Samsung -> K7600 Series PS - Ala2 (X7600 para o Basilio Jaffet) 





Altere o campo Finisher para Booklet Finisher 





Na ABA JCL Mude as opções [Job Accounting] 
User-> Custom -> Preencha com seu nome de usuário 
Password-> Custom -> Preencha com sua senha 
 



Não se esqueça de rolar a página até o fim e clicar em SET DEFAULT OPTIONS! 
 



Quando for imprimir, veja se o aplicativo possui a aba 'Avançado', caso exista, certifique-se 
que os campos de usuário e senha estejam setados como 'Custom'. 

Para verificar se a impressão foi corretamente, acesse a impressora pelo firefox nos endereços 
impala2.if.usp.br / impbjc.if.usp.br -> Estado do trabalho -> Trabalhos concluídos. 

http://impala2.if.usp.br
http://impbjc.if.usp.br
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