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Usar Serviços Web para escanear em sua rede (Windows
Vista® SP2 ou superior, Windows® 7 e Windows® 8)

O protocolo de Serviços Web permite aos usuários do Windows Vista® SP2 ou superior, Windows® 7 e
Windows® 8 instalar o controlador (driver) do scanner através de Serviços Web.

OBSERVAÇÃO
• Para o escaneamento em rede, no máximo 20 clientes poderão estar conectados a um aparelho na rede.

Por exemplo, se 30 clientes tentarem se conectar ao mesmo tempo, 10 desses clientes não aparecerão
na tela.

• Podem ser adicionados 20 clientes à lista mostrada na tela. Se já estiverem sendo mostrados 20 clientes
na lista, você pode adicionar mais clientes desinstalando os Serviços Web de um ou mais clientes
mostrados na tela, instalando os Serviços Web no computador correspondente ao cliente que deseja
adicionar e depois desligando e ligando o equipamento Brother.

• Se seu computador estiver protegido por um firewall e não for possível escanear em rede, poderá ser
necessário ajustar as configurações do firewall.

• Você pode escanear vários documentos a partir do ADF (Alimentador automático de documentos). Ao
usar o alimentador, você deve escolher Alimentador (Digitalizar um lado) na lista suspensa Origem na
caixa de diálogo Escanear.

 

Instalar os controladores (drivers)

OBSERVAÇÃO
Você deve configurar o endereço IP em seu aparelho antes de ajustar esta configuração.

 

a (Windows Vista®)

Clique em  > Rede.

(Windows® 7)

Clique em  > Painel de Controle > Rede e Internet > Exibir computadores e dispositivos

de rede.
(Windows® 8)
Mova o mouse até o canto inferior direito da sua área de trabalho. Quando a barra de menu aparecer,
clique em Configurações, em Mudar configurações do computador e depois em Dispositivos.

b (Windows Vista® e Windows® 7)
O nome dos Serviços Web do aparelho será mostrado com o ícone da impressora. Clique com o botão
direito do mouse no aparelho que deseja instalar.
(Windows® 8)
Clique em Adicionar um dispositivo. O nome dos Serviços Web do aparelho aparecerá.
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OBSERVAÇÃO
• O nome dos Serviços Web do equipamento Brother é o nome do seu modelo e o endereço MAC/endereço

Ethernet de seu aparelho (por exemplo, Brother MFC-XXXX (nome do modelo) [XXXXXXXXXXXX]
(endereço MAC / endereço Ethernet)).

• (Windows® 8)
Mova o mouse sobre o nome do aparelho para exibir as informações do mesmo.

 

c (Windows Vista® e Windows® 7)
No menu suspenso do aparelho, selecione Instalar.
(Windows® 8)
Clique no aparelho que deseja instalar.

OBSERVAÇÃO
Se aparecer a tela Controle de Conta de Usuário, clique em Continuar.

 

Usar Serviços Web para escanear em sua rede a partir de um computador

O escaneamento usando o protocolo de Serviços Web também está disponível a partir de seu computador.
Você pode usar a Galeria de Fotos do Windows® e o Fax e Scanner do Windows®.

OBSERVAÇÃO
• Se a tela mostrar Memória Cheia, diminua a configuração de Tamanho do papel ou de

Resolução (DPI).
• Certos caracteres nas mensagens exibidas na tela podem ser substituídos por espaços quando as

configurações de idioma de seu sistema operacional e de seu equipamento Brother forem diferentes.

 

Se você desejar escanear e, em seguida, cortar uma parte de uma página após o pré-escaneamento do
documento, deve usar o vidro do scanner (consulte Pré-escanear e cortar uma parte da imagem utilizando
o vidro do scanner uu página 4).

a Coloque seu documento no aparelho.

b Abra o aplicativo de software para escanear o documento.

c Execute uma das alternativas:

 (Galeria de Fotos do Windows®)
No menu Arquivo, clique em Importar de Câmera ou Scanner ou em Importar Fotos e Vídeos.

 (Fax e Scanner do Windows®)
No menu Arquivo, clique em Novo e depois em Digitalizar.

d Selecione o scanner que deseja utilizar.
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e Clique em Importar ou em OK.
A caixa de diálogo Escanear é exibida.

f Se necessário, ajuste as configurações a seguir.
Certifique-se de que o scanner selecionado em Scanner seja um equipamento Brother que aceite
Serviços Web para escaneamento.
 Perfil (1)
 Origem (2)
 Tamanho do papel (3)
 Formato de Cor (4)
 Tipo de arquivo (5)
 Resolução (DPI) (6)
 Brilho (7)
 Contraste (8)

 

1
2
3

4
5
6

7
8

g Clique em Digitalizar.
O aparelho começa a escanear o documento.
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Pré-escanear e cortar uma parte da imagem utilizando o vidro do scanner

O botão Visualizar é usado para visualizar uma imagem e cortar qualquer parte indesejada. Quando estiver
satisfeito com a visualização, clique no botão Digitalizar na caixa de diálogo Escanear para escanear a
imagem.

a Siga os passos de a a e de Usar Serviços Web para escanear em sua rede a partir de um computador
uu página 2.

OBSERVAÇÃO
Posicione o documento virado para baixo no vidro do scanner.

 

b Clique na lista suspensa Origem e depois selecione Mesa.
Se necessário, ajuste as configurações a seguir.
 Perfil (1)
 Origem (2)
 Formato de Cor (3)
 Tipo de arquivo (4)
 Resolução (DPI) (5)
 Brilho (6)
 Contraste (7)
 Área de escaneamento (8)

 

1
2

3
4
5

6
7

8

c Clique em Visualizar.
A imagem inteira é escaneada para o computador e exibida na área de escaneamento (8).
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d Clique e arraste qualquer um dos quadrados nos cantos ou as linhas pontilhadas horizontais e verticais
para alterar o tamanho da área de escaneamento.
Clique e arraste dentro da área de escaneamento para movê-la.

 

e Clique em Digitalizar.
O aparelho começa a escanear o documento.
A área selecionada do documento será exibida na janela do aplicativo.

Usar Serviços Web a partir do equipamento Brother

O menu que permite que você utilize Serviços Web para escanear será exibido na tela de seu equipamento
Brother se você tiver instalado o controlador (driver) para escanear via Serviços Web.

OBSERVAÇÃO
• Se a tela mostrar Memória Cheia, diminua a configuração de Tamanho do papel ou de

Resolução (DPI).
• Certos caracteres nas mensagens exibidas na tela podem ser substituídos por espaços quando as

configurações de idioma de seu sistema operacional e de seu equipamento Brother forem diferentes.

 

a Coloque seu documento no aparelho.

b Pressione  (DIGITALIZAR).

c Pressione a ou b para selecionar Serviço Web.
Pressione OK.

d Pressione a ou b para escolher o tipo de escaneamento que você deseja fazer.
Pressione OK.

e Pressione a ou b para escolher o computador destino para o qual deseja enviar.
Pressione OK.

f Pressione Iniciar.
O aparelho inicia o processo de escaneamento.
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Ajustar as configurações de escaneamento para os Serviços Web

Se a tela mostrar Memória Cheia, diminua a configuração de Tamanho do papel ou de
Resolução (DPI).

a (Windows Vista®)

Clique em  > Painel de Controle. Clique em Hardware e Sons e depois em

Scanners e câmeras.
(Windows® 7)

Clique em  > Dispositivos e Impressoras.

(Windows® 8)
Mova o mouse até o canto inferior direito da sua área de trabalho. Quando a barra de menu aparecer,
clique em Configurações e depois em Painel de Controle. No grupo Hardware e Sons, clique em
Exibir impressoras e dispositivos.

b (Windows Vista®)
Clique em seu aparelho e depois clique no botão Perfis de Digitalização.
A caixa de diálogo Perfis de Digitalização será exibida.
(Windows® 7 e Windows® 8)
Clique com o botão direito do mouse no ícone do aparelho e depois selecione Perfis de digitalização...
A caixa de diálogo Perfis de Digitalização será exibida.

c Escolha o perfil de escaneamento que deseja utilizar. Certifique-se de que o dispositivo selecionado em
Scanner seja um equipamento Brother que aceite Serviços Web para escaneamento.

d Clique em Definir como Padrão.

e Clique em Editar... A caixa de diálogo Editar Perfil Padrão será exibida.

f Escolha as configurações Origem, Tamanho do papel, Formato de Cor, Tipo de arquivo,
Resolução (DPI), Brilho e Contraste.

g Clique em Salvar Perfil. As configurações serão aplicadas ao escanear usando o protocolo de Serviços
Web.

OBSERVAÇÃO
Caso seja solicitado a escolher um aplicativo de escaneamento, selecione Fax e Scanner do Windows®

ou a Galeria de Fotos do Windows® a partir da lista.

 




