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Avisos 
 
Party Print (TM) e Hot Folder Print (TM) 
© DNP Photo Imaging America, Inc 2013. Todos os Direitos Reservados. 
Party Print/Hot Folder Print (TM) Acordo de Licença  de Software 
ANTES DE UTILIZAR ESTE SOFTWARE LEIA ATENTAMENTE OS SEGUINTES TERMOS E CONDIÇÕES. 
A UTILIZAÇÃO DESTE SOFTWARE INDICA A SUA ACEITAÇÃO DOS PRESENTES TERMOS E CONDIÇÕES. SE NÃO 
CONCORDAR COM ESTES TERMOS E CONDIÇÕES, DEVOLVA IMEDIATAMENTE ESTE SOFTWARE AO SEU 
FORNECEDOR. 
O presente Acordo de Licença de Software constitui um documento legal entre si (uma entidade singular) e a DNP Photo 
Imaging America, 
Inc (o “Licenciante”) para o Software Party Print (TM), Hot Folder Print (TM), e Software [Servidor] que inclui o Party Print 
System e o sistema Party Print Utility (o “Software ”). O Software inclui o software instalado, os meios associados, quaisquer 
materiais impressos e qualquer documentação em formato eletrónico. Ao utilizar o Software, você aceita os termos do presente 
Acordo de Licença de Software. 
O Licenciante concede-lhe uma licença não exclusiva e intransmissível para utilização de uma cópia do Software apenas no 
código de objeto. 
Propriedade Detida pelo Licenciante 
A DNP Photo Imaging America, Inc todos os títulos de propriedade e direitos de autor sobre/relativos ao Software e o 
Licenciante detém todos os direitos e autoridade necessários para conceder a presente licença. A sua licença não lhe confere 
qualquer direito ou propriedade sobre o Software, nem constitui uma venda de quaisquer direitos sobre o Software. O único 
direito conferido é o direito de utilização do Software em conformidade com os termos do presente Acordo de Licença de 
Software. Todos os direitos que não lhe são especificamente conferidos ao abrigo do presente Acordo de Licença de Software 
estão reservados ao Licenciante. 
Apenas pode efetuar uma única cópia do Software sob a forma de cópia de segurança, desde que esta inclua todos os avisos 
e marcas, incluindo direitos de autor, marcas registadas e outras advertências de propriedade conforme no original. A referida 
cópia de segurança do Software apenas pode ser utilizada caso o Software original esteja danificado de tal modo que seja 
impossível a sua utilização, tendo de permanecer na sua posse e sob seu controlo. 
É proibido copiar o software para uma rede pública. É proibido e não pode permitir a terceiros modificar, desmontar, 
descompilar, traduzir, praticar engenharia inversa, reproduzir, criar trabalhos derivados ou melhorar o Software. 
É proibido e não pode permitir a terceiros alugar, arrendar, vender, sublicenciar ou de qualquer outro modo transferir o 
Software a quaisquer terceiros. 
Adicionalmente a quaisquer outros direitos que possa deter, o Licenciante pode rescindir o presente Acordo de Licença de 
Software em caso de incumprimento, da sua parte, dos termos e condições aqui expostos. Nesse caso, está obrigado a cessar 
qualquer utilização do Software e destruir todas as cópias do Software, assim como todas as suas partes de componentes. 
A critério exclusivo do Licenciante, este pode, de tempos a tempos, fornecer-lhe atualizações do Software. Qualquer uma das 
referidas atualizações passará a fazer parte do Software licenciado a si ao abrigo deste acordo e estará sujeita a todos os 
termos e condições do presente Acordo de Licença de Software. 
Renúncia de Garantias 
O Licenciante renuncia expressamente a quaisquer garantias relativas ao Software. O SOFTWARE É FORNECIDO NO 
ESTADO EM QUE SE ENCONTRA ("AS IS"), SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, 
INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, 
AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO, NÃO INFRAÇÃO E O 
RISCO TOTAL RELATIVAMENTE À QUALIDADE E AO DESEMPENHO DO PRODUTO LICENCIADO RECAEM SOBRE SI. 
Limitação de Responsabilidade 
Em caso algum o Licenciante poderá ser responsabilizado por quaisquer danos diretos, especiais, acidentais, indiretos e 
consequentes de qualquer tipo, incluindo, sem limitação, danos por perda de lucros, vendas ou dados ou por interrupção de 
atividade) decorrentes da utilização ou na incapacidade de utilização do Software, mesmo que o Licenciante tenha advertido 
para a possibilidade desses danos. Em qualquer caso, a responsabilidade total do Licenciante, decorrente de qualquer 
disposição, estará limitada ao montante pago efetivamente por si pelo Software. Visto que alguns estados e jurisdições não 
permitem a exclusão ou limitação de responsabilidade, a informação anterior pode não se aplicar a si. 
Se qualquer uma das disposições do Acordo de Licença de Software for, por qualquer motivo, declarada inválida por um 
tribunal de jurisdição competente, isso não afetará as restantes disposições do Acordo. 
Lei Aplicável 
O presente Acordo de Licença de Software será regido pelas leis do Estado da Carolina do Norte, independentemente de 
quaisquer princípios de conflito de leis. 
Termo 
O presente Acordo de Licença produz efeitos até ao seu termo. Pode rescindir o presente Acordo de Licença devolvendo o 
Produto Licenciado ao Licenciante. O Licenciante pode rescindir este Acordo de Licença se violar qualquer um dos termos e 
condições. Em caso de rescisão, por qualquer motivo, do presente Acordo de Licença, deverá devolver o Produto Licenciado 
ao Licenciante. Todas as disposições do presente Acordo relativas a renúncias de garantias, limitações de garantia, reparações 
ou danos, assim como aos direitos de propriedade do Licenciante, perdurarão após a rescisão. 
CONFIRMA QUE LEU E COMPREENDEU ESTE ACORDO E ACEITA  ESTAR VINCULADO POR ESTES TERMOS. 
CONCORDA AINDA QUE ESTE ACORDO CONSTITUI A ENUNCIAÇ ÃO COMPLETA E EXCLUSIVA DO ACORDO ENTRE 
SI E O LICENCIANTE, E SUBSTITUI QUALQUER PROPOSTA O U ACORDO ANTERIOR, ORAL OU ESCRITO, ASSIM 
COMO QUAISQUER OUTRAS COMUNICAÇÕES RELATIVAS AO SOF TWARE OBJETO DESDE ACORDO. 
DNP IMS America, Corp. * 4524 Enterprise Dr NW * Concord, NC 28027 * USA © 2012 - 2013 DNP IMS America, Cop. Todos 
os direitos reservados. 
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Party Print Utility  é um utilitário que lhe permite configurar os principais parâmetros do 
PartyPrint como, por exemplo, o período de impressão, o idioma, a personalização de 
modelos, o número máximo de imagens por sessão, os formatos de impressão e margens... 
e verificar o estado da impressora.
Hot Folder Print Utility  (HFP) é um utilitário que verifica pastas de ficheiros em busca de 
ficheiros de imagem compatíveis para envio para uma impressora configurada para 
impressão. As pastas são nomeadas de acordo com o tamanho de i
realizado. O HFP imprime apenas uma cópia de cada imagem e, de seguida, move o 
ficheiro de imagem para uma pasta de arquivo, que recebe o nome do dia em que o HFP é 
utilizado. O HFP permite adicionar margens às impressões utilizando os co
HFP. 
Party Print  (PP) é um software que permite aos utilizadores transferir fotografias do 
telemóvel/dispositivos digitais por Wi
dispositivo. O Servidor PP recebe as imagens de dispositivos sem 
a executar. O PP possui uma proteção de ecrã/anel de captação para promover o serviço. O 
PP também possui funções administrativas para configuração do sistema.
Party Print Utility, Hot Folder Print Utility
idiomas e são instalados como um pacote.
 

Network 
Dongle 
Laptop or Desktop Computer 
On/Off 
N600 Wireless Router 
Printer 
 
 

 
Nesta versão do Party Print foram adicionadas as seguintes funcionalidades:
O software Party Print Utility
configuração do Party Print. Poderá configurar rapidamente todos os parâmetros.
Rastreio de IP Dinâmico  - Agora, em vez de ter de definir manualmente o endereço IP do 
sistema PP, o endereço IP é detetado automaticamente quando o sistema é iniciado. Isto 
significa um menor tempo de configuração e definição sobre o servidor.
Ajuda e Mensagens Personalizadas
ajuda ou de mensagem de modo a exibir a configuração de mensagens pretendida.
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Sobre os Programas 

é um utilitário que lhe permite configurar os principais parâmetros do 
PartyPrint como, por exemplo, o período de impressão, o idioma, a personalização de 
modelos, o número máximo de imagens por sessão, os formatos de impressão e margens... 

estado da impressora. 
(HFP) é um utilitário que verifica pastas de ficheiros em busca de 

ficheiros de imagem compatíveis para envio para uma impressora configurada para 
impressão. As pastas são nomeadas de acordo com o tamanho de impressão que será 
realizado. O HFP imprime apenas uma cópia de cada imagem e, de seguida, move o 
ficheiro de imagem para uma pasta de arquivo, que recebe o nome do dia em que o HFP é 
utilizado. O HFP permite adicionar margens às impressões utilizando os co

(PP) é um software que permite aos utilizadores transferir fotografias do 
telemóvel/dispositivos digitais por Wi-Fi, por meio de uma aplicação instalada no seu 
dispositivo. O Servidor PP recebe as imagens de dispositivos sem fios e guarda
a executar. O PP possui uma proteção de ecrã/anel de captação para promover o serviço. O 
PP também possui funções administrativas para configuração do sistema.
Party Print Utility, Hot Folder Print Utility  e Party Print  estão disponíveis em vários 
idiomas e são instalados como um pacote. 

 
Rede 
Chave anticópia 
Portátil ou Computador de secretária
On/Off 
Router sem fios N600 
Impressora 

NOVIDADES 

Nesta versão do Party Print foram adicionadas as seguintes funcionalidades:
O software Party Print Utility  - Uma nova ferramenta que permite simplificar a 
configuração do Party Print. Poderá configurar rapidamente todos os parâmetros.

Agora, em vez de ter de definir manualmente o endereço IP do 
sistema PP, o endereço IP é detetado automaticamente quando o sistema é iniciado. Isto 
significa um menor tempo de configuração e definição sobre o servidor. 
Ajuda e Mensagens Personalizadas  - Agora é possível personalizar 3 ecrãs HTML de 
ajuda ou de mensagem de modo a exibir a configuração de mensagens pretendida.

é um utilitário que lhe permite configurar os principais parâmetros do 
PartyPrint como, por exemplo, o período de impressão, o idioma, a personalização de 
modelos, o número máximo de imagens por sessão, os formatos de impressão e margens... 

(HFP) é um utilitário que verifica pastas de ficheiros em busca de 
ficheiros de imagem compatíveis para envio para uma impressora configurada para 

mpressão que será 
realizado. O HFP imprime apenas uma cópia de cada imagem e, de seguida, move o 
ficheiro de imagem para uma pasta de arquivo, que recebe o nome do dia em que o HFP é 
utilizado. O HFP permite adicionar margens às impressões utilizando os comandos Admin. 

(PP) é um software que permite aos utilizadores transferir fotografias do 
Fi, por meio de uma aplicação instalada no seu 

fios e guarda-as no HFP 
a executar. O PP possui uma proteção de ecrã/anel de captação para promover o serviço. O 
PP também possui funções administrativas para configuração do sistema. 

íveis em vários 

Portátil ou Computador de secretária 

Nesta versão do Party Print foram adicionadas as seguintes funcionalidades: 
Uma nova ferramenta que permite simplificar a 

configuração do Party Print. Poderá configurar rapidamente todos os parâmetros. 
Agora, em vez de ter de definir manualmente o endereço IP do 

sistema PP, o endereço IP é detetado automaticamente quando o sistema é iniciado. Isto 

Agora é possível personalizar 3 ecrãs HTML de 
ajuda ou de mensagem de modo a exibir a configuração de mensagens pretendida. 



 

Software Party Print Utility
 
NOTA: Antes de iniciar o Software Party Print Utility certifique
anticópia USB e de que a sua impressora série DS ou RX se encontra ligada à sua 
impressora por USB e que esta se encontra ligada.
Para a instalação, consulte o manual de Configuração.
 

 

Para iniciar o Party Print Utility faça duplo clique sobre o respetiv
que se encontra no ambiente de trabalho.

 
Alterar o idioma 

 
Selecione o idioma pretendido no separador existente no menu e clique em 
para guardar o idioma. A alteração de idioma efetuada neste ponto aplica
HFP. 
 
Informação da impressora 

 

Passar o rato sobre o botão "Printer" (Impressora) permite
informação da(s) impressora(s):

 
Printer : Tipo de impressora (DS40, DS80, 
RX1) 
Status : estado atual da impressora (Pausa, 
Em impressão, Erro, etc.) 
MediaType : tamanho do meio instalado

LifeCounter : n.º total de impressões 
efetuadas utilizando a impressora.
 
Página de Ajuda (Help) 

 

Clique no botão "View Help Page" para mostrar a Página de Ajuda. Pode 
imprimi-la clicando no ícone da impressora.

 

 
Período de Impressão 
 
Pode configurar o período de impressão:
OFF: Sem limite de tempo. Todas as 
poderão ser impressas. 
ON: Limite de tempo. De modo a definir um limite de tempo, introduza uma Data de Início 
assim como uma Data de Fim. Apenas as fotografias efetuadas durante esse período de 
tempo poderão ser impressas.
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Software Party Print Utility  

: Antes de iniciar o Software Party Print Utility certifique-se de que introduziu a Chave 
anticópia USB e de que a sua impressora série DS ou RX se encontra ligada à sua 
impressora por USB e que esta se encontra ligada. 
Para a instalação, consulte o manual de Configuração. 

Para iniciar o Party Print Utility faça duplo clique sobre o respetiv
que se encontra no ambiente de trabalho. 

 

Selecione o idioma pretendido no separador existente no menu e clique em 
para guardar o idioma. A alteração de idioma efetuada neste ponto aplica-

Passar o rato sobre o botão "Printer" (Impressora) permite
informação da(s) impressora(s): 

: Tipo de impressora (DS40, DS80, Firmware : firmware instalado

: estado atual da impressora (Pausa, CVD: ficheiro de configuração de cor de 
firmware 

: tamanho do meio instalado Sheets Rem : n.º de impressões restantes 
no meio. 

: n.º total de impressões 
efetuadas utilizando a impressora. 

S/N: número de série da impressora

Clique no botão "View Help Page" para mostrar a Página de Ajuda. Pode 
la clicando no ícone da impressora. 

 

Pode configurar o período de impressão: 
OFF: Sem limite de tempo. Todas as fotografias, independentemente da data de captação, 

ON: Limite de tempo. De modo a definir um limite de tempo, introduza uma Data de Início 
assim como uma Data de Fim. Apenas as fotografias efetuadas durante esse período de 

erão ser impressas.  

se de que introduziu a Chave 
anticópia USB e de que a sua impressora série DS ou RX se encontra ligada à sua 

Para iniciar o Party Print Utility faça duplo clique sobre o respetivo ícone 

Selecione o idioma pretendido no separador existente no menu e clique em Apply  (Aplicar) 
-se ao PP, PPU e 

Passar o rato sobre o botão "Printer" (Impressora) permite-lhe aceder à 

: firmware instalado 

: ficheiro de configuração de cor de 

: n.º de impressões restantes 

impressora 

Clique no botão "View Help Page" para mostrar a Página de Ajuda. Pode 

fotografias, independentemente da data de captação, 

ON: Limite de tempo. De modo a definir um limite de tempo, introduza uma Data de Início 
assim como uma Data de Fim. Apenas as fotografias efetuadas durante esse período de 



 

Imagens por sessão 

*Recomenda-se uma definição igual ou inferior a 100
 
Personalização 

Pode visualizar a sua personalização, clicando no botão 
Se desejar, também pode regressar ao modelo padrão; para visualizar o modelo padrão, clique no 
botão Visualize  (Visualizar). 
Clique no botão Apply  (Aplicar) para guardar a sua personalização.
 
* Tem de introduzir pelo menos um texto (máximo de 20 caractere
formato .png (Altura min. = 674 e Largura = 985 polegadas). Caso não satisfaça as recomendações 
anteriores, será exibida uma mensagem de erro.
 
Arquivo 

 
Formato de Impressão e Margens

 
Print Size (Formato de Impressão):
Define o formato de impressão clicando num dos formatos propostos.

 
Certifique-se de selecionar um formato adaptado às suas impressoras e meios.

Borders (Margens) : 
Pode escolher uma das margens predefinidas ou criar as suas margens pessoais e, de 
selecioná-la por meio do menu descendente que se encontra à esquerda. Pode selecionar e 
visualizar as margens disponíveis deslizando para baixo as janelas que se encontram à direita. Por 
definição, não se encontra selecionada qualquer margem.
Clique no botão View  (Visualizar) para visualizar a margem numa página inteira.
Clique no botão Apply  (Aplicar) para concluir a definição da margem.
*Para criar uma margem, consulte o capítulo “Criar uma margem” deste manual.
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Define o número máximo de imagens que pode 
ser enviado a partir da aplicação Party Print 
para dispositivos móveis/Wi-Fi.
ON: o número máximo de imagens enviadas de 
uma única vez será definido pelo número 
introduzido na caixa "Images" (Imagens)
OFF: a aplicação apenas pode transferir 1 
fotografia 

se uma definição igual ou inferior a 100 

 

O software "Party Print Utility" permite
personalizar a página inicial da aplicação "Party 
Print Mobile". Siga as instruções clicando no 
botão Instructions  (Instruções).
Pode introduzir um texto, assim como uma 
imagem*. Para inserir a sua imagem, cliqu
botão Browse  (Procurar). 
Pode visualizar exemplos, clicando no botão 
Example 1, Example 2  e Example 3

Pode visualizar a sua personalização, clicando no botão Visualize  (Visualizar). 
Se desejar, também pode regressar ao modelo padrão; para visualizar o modelo padrão, clique no 

(Aplicar) para guardar a sua personalização. 

* Tem de introduzir pelo menos um texto (máximo de 20 caracteres por linha) e uma imagem no 
formato .png (Altura min. = 674 e Largura = 985 polegadas). Caso não satisfaça as recomendações 
anteriores, será exibida uma mensagem de erro. 

 

ON: Arquiva as fotografia impressas. Pode 
consultar as fotografias seguin
abaixo: C:\DNP\HotFolderPrint
OFF: Não serão arquivadas quaisquer 
fotografias Clicando no botão Delete
apaga todas as fotografias arquivadas.

Formato de Impressão e Margens 

Print Size (Formato de Impressão):  
Define o formato de impressão clicando num dos formatos propostos. 

se de selecionar um formato adaptado às suas impressoras e meios.

Pode escolher uma das margens predefinidas ou criar as suas margens pessoais e, de 
la por meio do menu descendente que se encontra à esquerda. Pode selecionar e 

visualizar as margens disponíveis deslizando para baixo as janelas que se encontram à direita. Por 
definição, não se encontra selecionada qualquer margem. 

(Visualizar) para visualizar a margem numa página inteira. 
(Aplicar) para concluir a definição da margem. 

*Para criar uma margem, consulte o capítulo “Criar uma margem” deste manual. 

Define o número máximo de imagens que pode 
ser enviado a partir da aplicação Party Print 

Fi. 
ON: o número máximo de imagens enviadas de 
uma única vez será definido pelo número 
introduzido na caixa "Images" (Imagens) 
OFF: a aplicação apenas pode transferir 1 

O software "Party Print Utility" permite-lhe 
personalizar a página inicial da aplicação "Party 
Print Mobile". Siga as instruções clicando no 

(Instruções). 
Pode introduzir um texto, assim como uma 
imagem*. Para inserir a sua imagem, clique no 

Pode visualizar exemplos, clicando no botão 
Example 3 . 

Se desejar, também pode regressar ao modelo padrão; para visualizar o modelo padrão, clique no 

s por linha) e uma imagem no 
formato .png (Altura min. = 674 e Largura = 985 polegadas). Caso não satisfaça as recomendações 

ON: Arquiva as fotografia impressas. Pode 
consultar as fotografias seguindo a ligação 

HotFolderPrint\Print\Archive 
OFF: Não serão arquivadas quaisquer 

Delete   (Eliminar) 
apaga todas as fotografias arquivadas. 

 

se de selecionar um formato adaptado às suas impressoras e meios. 

Pode escolher uma das margens predefinidas ou criar as suas margens pessoais e, de seguida, 
la por meio do menu descendente que se encontra à esquerda. Pode selecionar e 

visualizar as margens disponíveis deslizando para baixo as janelas que se encontram à direita. Por 

 

  



 

Guardar os seus parâmetros 
 

 
Depois de configurar os parâmetros do Party Print Utility:
Save & Launch Party Print : Guarda os seus parâmetros e lança o software Party Print.
Save & Exit : Guarda os seus parâmetros e sai do Party Print Utility para o Ambiente de trabalho do 
Windows. 
Close : Encerra o software Party Print Utility e vai para o Ambiente de trabalho do Windows.
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pois de configurar os parâmetros do Party Print Utility: 
: Guarda os seus parâmetros e lança o software Party Print.

: Guarda os seus parâmetros e sai do Party Print Utility para o Ambiente de trabalho do 

Encerra o software Party Print Utility e vai para o Ambiente de trabalho do Windows.

 

: Guarda os seus parâmetros e lança o software Party Print. 
: Guarda os seus parâmetros e sai do Party Print Utility para o Ambiente de trabalho do 

Encerra o software Party Print Utility e vai para o Ambiente de trabalho do Windows. 



 

Utilizar o Software Hot Folder Print
NOTA: Antes de iniciar o utilitário Hot Folder Print (HFP) certifique
DS ou RX está ligada à sua impressora por USB e que esta se encontra ligada (o HFP suporta DS40, 
DS80 e DS-RX1). 
Pode ter de instalar o programa de controlo da impressora antes de a sua impressora aparecer no 
computador. 
Quando for lançado o HotFolderPrint Utility, não é possível im
do Windows ou de software de terceiros (Photoshop, Darkroom, etc...). Se pretender utilizar 
livremente a sua impressora, pare o HotFolderPrint Utility.
 

 

Faça duplo clique sobre o ícone HotFolder no seu Ambiente de 
o Hot Folder Print Utility.

 
Se o ícone Hot Folder Print não for corretamente apresentado, pode reiniciar o sistema ou premir a 
tecla F5 para recarregar o Ambiente de trabalho do sistema.
 

Percorrer a Interface de Operador do HFP
 

 
1. Caixa de Informações da Impressora
mostra rapidamente informação sobre a sua impressora
 
Printer : Tipo de impressora (DS40, DS80, RX1)
Status : estado atual da impressora (Pausa, Em 
impressão, Erro, etc.) 

MediaType : tamanho do meio instalado

LifeCounter : n.º total de impressões efetuadas 
utilizando a impressora. 
 
2. Comandos da Aplicação 
Para e retoma a monitorização da pasta de impressão.

 
: Para, ou pausa, a monitorização das pastas de formato de impressão de modo a não 
efetuar mais impressões.

 
: Retoma a monitorização das pastas de formato de impressão.

 
NOTA: desligar (off) a monitorização não para imediatamente a impressão. Primeiro a impressora tem 
de esvaziar as impressões na cache.
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Utilizar o Software Hot Folder Print  
: Antes de iniciar o utilitário Hot Folder Print (HFP) certifique-se de que a sua impressora série 

impressora por USB e que esta se encontra ligada (o HFP suporta DS40, 

Pode ter de instalar o programa de controlo da impressora antes de a sua impressora aparecer no 

Quando for lançado o HotFolderPrint Utility, não é possível imprimir por meio do programa de controlo 
do Windows ou de software de terceiros (Photoshop, Darkroom, etc...). Se pretender utilizar 
livremente a sua impressora, pare o HotFolderPrint Utility. 

Faça duplo clique sobre o ícone HotFolder no seu Ambiente de trabalho para iniciar 
o Hot Folder Print Utility. 

Se o ícone Hot Folder Print não for corretamente apresentado, pode reiniciar o sistema ou premir a 
tecla F5 para recarregar o Ambiente de trabalho do sistema. 

Percorrer a Interface de Operador do HFP

1. Caixa de Informações da Impressora  
mostra rapidamente informação sobre a sua impressora 

: Tipo de impressora (DS40, DS80, RX1) Firmware : firmware instalado 
: estado atual da impressora (Pausa, Em CVD: ficheiro de configuração de cor de 

firmware 

: tamanho do meio instalado 
Sheets Rem:  n.º de impressões restantes no 
meio. 

: n.º total de impressões efetuadas S/N: número de série da impressora

Para e retoma a monitorização da pasta de impressão. 
: Para, ou pausa, a monitorização das pastas de formato de impressão de modo a não 
efetuar mais impressões. 

: Retoma a monitorização das pastas de formato de impressão. 

monitorização não para imediatamente a impressão. Primeiro a impressora tem 
de esvaziar as impressões na cache.  

 
se de que a sua impressora série 

impressora por USB e que esta se encontra ligada (o HFP suporta DS40, 

Pode ter de instalar o programa de controlo da impressora antes de a sua impressora aparecer no 

primir por meio do programa de controlo 
do Windows ou de software de terceiros (Photoshop, Darkroom, etc...). Se pretender utilizar 

trabalho para iniciar 

Se o ícone Hot Folder Print não for corretamente apresentado, pode reiniciar o sistema ou premir a 

Percorrer a Interface de Operador do HFP  

 

 
onfiguração de cor de 

n.º de impressões restantes no 

: número de série da impressora 

: Para, ou pausa, a monitorização das pastas de formato de impressão de modo a não 

monitorização não para imediatamente a impressão. Primeiro a impressora tem 



 

3. Comandos Administrativos  
 

Tocar no ícone  de ferramentas, abre o Menu "Admin Control" (Comando Administrativo). Para 
mais informações sobre os comandos Administrativos, consulte a secção "Administrador do HFP".
 
4. Explorador de Pastas 

Tocar no ícone  relativo às pastas abre a pasta monitorizada
 
5. Número da versão 
O número da versão de software encontra
 

Imprimir fotos utilizando o Software HFP
O explorador de pastas permite-lhe selecionar a pasta de saída do HFP. Copie imagens 
pasta e a imagem é enviada automaticamente para a impressora. O nome da pasta indica o formato 
de impressão. 
Pode escolher entre as seguintes opções:
• 3.5x5 (9x13 cm) • 4x6 (10x15 cm) • 5x7 (13x18 cm)
• 6x8 (15x20 cm) • 6x9 (15x23 cm)
• 8x10 (20x25 cm) • 8x12 (20x30 cm)
 

Percorrer a Interface de Administrador do HFP
Ao longo da interface de Administrador, as definições dos seguintes botões permanecem inalteradas:

• Botão "Save & Exit to Desktop
• Botão "Save & Exit" : guarda e sai para a interface do HFP
• Botão "Revert" : Desfaz quaisquer alterações efetuadas *não desfaz depois de guardar as 
alterações. 

 
Separador "System" (Sistema) 
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de ferramentas, abre o Menu "Admin Control" (Comando Administrativo). Para 
mais informações sobre os comandos Administrativos, consulte a secção "Administrador do HFP".

relativo às pastas abre a pasta monitorizada no Explorador do Windows

O número da versão de software encontra-se listado para fins de apoio técnico. 

Imprimir fotos utilizando o Software HFP
lhe selecionar a pasta de saída do HFP. Copie imagens 

pasta e a imagem é enviada automaticamente para a impressora. O nome da pasta indica o formato 

Pode escolher entre as seguintes opções: 
• 3.5x5 (9x13 cm) • 4x6 (10x15 cm) • 5x7 (13x18 cm) 
• 6x8 (15x20 cm) • 6x9 (15x23 cm) 

(20x25 cm) • 8x12 (20x30 cm) 

Percorrer a Interface de Administrador do HFP
Ao longo da interface de Administrador, as definições dos seguintes botões permanecem inalteradas:

Botão "Save & Exit to Desktop ": guarda e sai para o Ambiente de trabalho
: guarda e sai para a interface do HFP 

: Desfaz quaisquer alterações efetuadas *não desfaz depois de guardar as 

 

1. Cursor "Archive Images"
I: copia as imagens enviadas para a pasta
para o arquivo 
O: não copia as imagens enviadas para o 
arquivo 
 
2. Cursor "Start Minimized"
I: o programa inicia minimizado
O: o programa inicia normalmente
 
3. Cursor "Auto Correct"
I: aplica a correção automática de cores
O: não aplica qualquer correção
automática de cores 
 

 

de ferramentas, abre o Menu "Admin Control" (Comando Administrativo). Para 
mais informações sobre os comandos Administrativos, consulte a secção "Administrador do HFP". 

no Explorador do Windows 

Imprimir fotos utilizando o Software HFP  
lhe selecionar a pasta de saída do HFP. Copie imagens para uma 

pasta e a imagem é enviada automaticamente para a impressora. O nome da pasta indica o formato 

Percorrer a Interface de Administrador do HFP  
Ao longo da interface de Administrador, as definições dos seguintes botões permanecem inalteradas: 

": guarda e sai para o Ambiente de trabalho 

: Desfaz quaisquer alterações efetuadas *não desfaz depois de guardar as 

Cursor "Archive Images"  
: copia as imagens enviadas para a pasta 

: não copia as imagens enviadas para o 

2. Cursor "Start Minimized"  
: o programa inicia minimizado 
: o programa inicia normalmente 

3. Cursor "Auto Correct"  
: aplica a correção automática de cores 
: não aplica qualquer correção 



 

Separador "Borders" (Margens)
 

 
1. Selecionar o Formato de Impressão (Print Size)
Caixa pendente  com tamanhos de impressão; selecione um tamanho para visualizar essas margens.
 
2. Botão Adicionar Margem (Add Border) (+)
toque no botão para abrir uma caixa de diálogo de modo a adicionar margens horizontais e verticais 
novas no Formato de Impressão (Print Size) selecionado.
 
3. Informação de Margem (Border Information)
Name: nome da margem 
Enabled : selecione para imprimir uma marge
(Print Size) selecionado. 
Border preview : pré-visualização horizontal e vertical da margem
Botão "Edit" : (caneta) toque no botão para abrir a ferramenta de edição da margem.
Delete : (caixote do lixo) prima para remover a margem do sistema.
 
Separador "Color Adjust" (Ajuste de cor)
 
O separador de ajuste de cor ajusta a cor global da impressão. Os ajuste aqui realizados aparecerão 
em todas as impressões. 
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Separador "Borders" (Margens)  

 

1. Selecionar o Formato de Impressão (Print Size)  
com tamanhos de impressão; selecione um tamanho para visualizar essas margens.

2. Botão Adicionar Margem (Add Border) (+)  
botão para abrir uma caixa de diálogo de modo a adicionar margens horizontais e verticais 

novas no Formato de Impressão (Print Size) selecionado. 

3. Informação de Margem (Border Information)  

: selecione para imprimir uma margem em todas as impressões do Formato de Impressão 

visualização horizontal e vertical da margem 
: (caneta) toque no botão para abrir a ferramenta de edição da margem.

ara remover a margem do sistema. 

Separador "Color Adjust" (Ajuste de cor)  

O separador de ajuste de cor ajusta a cor global da impressão. Os ajuste aqui realizados aparecerão 

 

Cursor Vermelho  
Mova o cursor para a direita para 
vermelho; mova o cursor para a esquerda para 
intensificar o vermelho 
Cursor Verde 
Mova o cursor para a direita para atenuar o 
verde; mova o cursor para a esquerda para 
intensificar o verde 
Cursor Azul 
Mova o cursor para a direita para atenuar o 
azul; mova o cursor para a esquerda para 
intensificar o azul 
 

 

com tamanhos de impressão; selecione um tamanho para visualizar essas margens. 

botão para abrir uma caixa de diálogo de modo a adicionar margens horizontais e verticais 

m em todas as impressões do Formato de Impressão 

: (caneta) toque no botão para abrir a ferramenta de edição da margem. 

O separador de ajuste de cor ajusta a cor global da impressão. Os ajuste aqui realizados aparecerão 

Mova o cursor para a direita para atenuar o 
vermelho; mova o cursor para a esquerda para 

Mova o cursor para a direita para atenuar o 
verde; mova o cursor para a esquerda para 

Mova o cursor para a direita para atenuar o 
azul; mova o cursor para a esquerda para 



 

Adicionar Margens 

 
6. OK: Guarda as margens utilizando o texto introduzido no campo "Border Name" (Nome da margem) como o 
nome. 
Clique em Cancel  (Cancelar) para voltar ao separador "Border" (Margem).

7. As margens serão guardadas na seguinte pasta:
C:\DNP\HotFolderPrint\Borders\[formato]
em que [formato] é o formato de impressão da 
margem, e [nome] é o texto introduzido no campo 
"Border Name" (Nome da Margem). 
 
8. O HFP irá inserir automaticamente a sua 
fotografia na margem correta com base em 
metadados da imagem. 

 
Editar Margens 

 
6. Assim que for aplicada, qualquer zona da margem dentro da área escurecida será sobreposta sobre a sua 
imagem. 
 
Criar Margens 
As margens têm de cumprir os seguintes critérios:
•Cada uma das margens requer um ficheiro de tamanho total com 300 dpi de resolução para as orie
horizontal e vertical. 
•O ficheiro de resolução total tem de ser o formato de impressão previsto (por exemplo, 4x6, 5x7) a 300 dpi. Os 
ficheiros de orientação vertical e horizontal têm de ser guardados em formato PNG, modo RGB, com um fundo 
transparente e com uma abertura definida para a imagem.
• Regra geral, a abertura na margem deve possuir a mesma relação largura/altura da imagem geral (por 
exemplo: 4:6), embora a abertura não tenha de ser necessariamente retangular e possa ter vários 
de extremidade. Esta pode ser editada com a
Ferramenta "Border" (Margem) no Admin do HFP depois de carregar a margem no sistema.
•Todos os ficheiros devem ser DESCOMPRIMIDOS (sem compressão LZW).
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1. Para adicionar uma margem, primeiro selecione 
um formato de impressão. 
2. Prima o botão "+" que se encontra no separador 
"Border" (Margem); abre a caixa de diálogo 
Border" (Adicionar Margem). 
3. Cada uma das margens necessita de uma versão 
horizontal (paisagem) e vertical (retrato) da margem 
para impressão. 
4. Prima "Load Horizontal" para selecionar a versão 
horizontal da margem. Prima "Load Vertical" para 
selecionar a versão vertical da margem. O software 
irá detetar automaticamente a área da fotografia 
para ajustar, consulte Editar Margens.
5. Tem de introduzir um nome no campo "Border 
Name" (Nome da margem) antes de guardar o 
ficheiro. 

margens utilizando o texto introduzido no campo "Border Name" (Nome da margem) como o 

(Cancelar) para voltar ao separador "Border" (Margem). 

7. As margens serão guardadas na seguinte pasta: 
[formato]\[nome] 

em que [formato] é o formato de impressão da 
margem, e [nome] é o texto introduzido no campo 

 

8. O HFP irá inserir automaticamente a sua 
fotografia na margem correta com base em 

 

1. Para editar uma margem, primeiro selecione uma 
margem no Separador "Border" (Margem); abre a 
caixa de diálogo "Edit Border" (Editar Margem).
2. Cada uma das margens necessita de uma versão 
horizontal (paisagem) e vertical (retrato) da margem 
para impressão. 
3. Pode ajustar o tamanho da área em que a imagem 
irá aparecer agarrando e arrastando os círculos sobre 
a margem. A área escurecida indica a área onde a 
imagem irá aparecer. 
4. Para mover toda a área, agarre a caixa e mova
para o local onde pretende que a imagem apareça.
5. Clique em OK para guardar as margens utilizando 
o texto introduzido no campo "Border Name" (Nome 
da margem) como o nome. Clique em Cancel 
(Cancelar) para trabalhar e voltar ao separador 
"Border" (Margem). 

aplicada, qualquer zona da margem dentro da área escurecida será sobreposta sobre a sua 

As margens têm de cumprir os seguintes critérios: 
•Cada uma das margens requer um ficheiro de tamanho total com 300 dpi de resolução para as orie

•O ficheiro de resolução total tem de ser o formato de impressão previsto (por exemplo, 4x6, 5x7) a 300 dpi. Os 
ficheiros de orientação vertical e horizontal têm de ser guardados em formato PNG, modo RGB, com um fundo 

rente e com uma abertura definida para a imagem. 
• Regra geral, a abertura na margem deve possuir a mesma relação largura/altura da imagem geral (por 

4:6), embora a abertura não tenha de ser necessariamente retangular e possa ter vários 
de extremidade. Esta pode ser editada com a 
Ferramenta "Border" (Margem) no Admin do HFP depois de carregar a margem no sistema.
•Todos os ficheiros devem ser DESCOMPRIMIDOS (sem compressão LZW). 

1. Para adicionar uma margem, primeiro selecione 

2. Prima o botão "+" que se encontra no separador 
"Border" (Margem); abre a caixa de diálogo "Add 

3. Cada uma das margens necessita de uma versão 
horizontal (paisagem) e vertical (retrato) da margem 

4. Prima "Load Horizontal" para selecionar a versão 
horizontal da margem. Prima "Load Vertical" para 

ionar a versão vertical da margem. O software 
irá detetar automaticamente a área da fotografia — 
para ajustar, consulte Editar Margens. 
5. Tem de introduzir um nome no campo "Border 
Name" (Nome da margem) antes de guardar o 

margens utilizando o texto introduzido no campo "Border Name" (Nome da margem) como o 

 

1. Para editar uma margem, primeiro selecione uma 
margem no Separador "Border" (Margem); abre a 
caixa de diálogo "Edit Border" (Editar Margem). 
2. Cada uma das margens necessita de uma versão 
horizontal (paisagem) e vertical (retrato) da margem 

3. Pode ajustar o tamanho da área em que a imagem 
irá aparecer agarrando e arrastando os círculos sobre 
a margem. A área escurecida indica a área onde a 

4. Para mover toda a área, agarre a caixa e mova-a 
que a imagem apareça. 

5. Clique em OK para guardar as margens utilizando 
o texto introduzido no campo "Border Name" (Nome 
da margem) como o nome. Clique em Cancel 
(Cancelar) para trabalhar e voltar ao separador 

aplicada, qualquer zona da margem dentro da área escurecida será sobreposta sobre a sua 

•Cada uma das margens requer um ficheiro de tamanho total com 300 dpi de resolução para as orientações 

•O ficheiro de resolução total tem de ser o formato de impressão previsto (por exemplo, 4x6, 5x7) a 300 dpi. Os 
ficheiros de orientação vertical e horizontal têm de ser guardados em formato PNG, modo RGB, com um fundo 

• Regra geral, a abertura na margem deve possuir a mesma relação largura/altura da imagem geral (por 
4:6), embora a abertura não tenha de ser necessariamente retangular e possa ter vários tratamentos 

Ferramenta "Border" (Margem) no Admin do HFP depois de carregar a margem no sistema. 
 



 

Parar o Programa 

Para impedir a impressão dos ficheiros, toque no botão quadrado de paragem 
na zona inferior central da interface. As impressões já enviadas e que se encontrem na memória da 
impressora serão impressas. 
 
UMA ADVERTÊNCIA RELATIVA À IMPRESSÃO:
ainda em funcionamento irá enviar as impressões para a pasta correspondente, mas estas NÃO 
serão impressas até que o Hot Folder Print Utility esteja novamente em funcionamento.
 

Sair do Programa 
 

 
Para sair do programa, toque no X que se encontra no canto superior direito.
 
UMA ADVERTÊNCIA RELATIVA À IMPRESSÃO:
ainda em funcionamento irá enviar as impressões para a pasta correspondente, mas estas NÃO 
serão impressas até que o Hot Folder Print Utility esteja em funcionamento.
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icheiros, toque no botão quadrado de paragem 
na zona inferior central da interface. As impressões já enviadas e que se encontrem na memória da 

UMA ADVERTÊNCIA RELATIVA À IMPRESSÃO:  Parar o Hot Folder Print Utility com o Party Print 
ainda em funcionamento irá enviar as impressões para a pasta correspondente, mas estas NÃO 
serão impressas até que o Hot Folder Print Utility esteja novamente em funcionamento.

sair do programa, toque no X que se encontra no canto superior direito. 

UMA ADVERTÊNCIA RELATIVA À IMPRESSÃO:  Fechar o Hot Folder Print Utility com o Party Print 
ainda em funcionamento irá enviar as impressões para a pasta correspondente, mas estas NÃO 

rão impressas até que o Hot Folder Print Utility esteja em funcionamento. 

 

 que se encontra 
na zona inferior central da interface. As impressões já enviadas e que se encontrem na memória da 

Parar o Hot Folder Print Utility com o Party Print 
ainda em funcionamento irá enviar as impressões para a pasta correspondente, mas estas NÃO 
serão impressas até que o Hot Folder Print Utility esteja novamente em funcionamento. 

 

Fechar o Hot Folder Print Utility com o Party Print 
ainda em funcionamento irá enviar as impressões para a pasta correspondente, mas estas NÃO 



 

Utilizar o Party Print
 

 

NOTA: antes de iniciar o Party Print, certifique
Utility. 
Faça duplo clique sobre o ícone HotFolder no seu Ambiente de
iniciar o Hot Folder Print Utility.

 

Iniciar o Party Print
 
É necessária uma resolução de monitor mínima de 102 4x768. A janela do <Party Print> passará 
para ecrã inteiro quando executar a aplicação
 

 

Faça duplo clique sobre o ícone do 
iniciar o programa; iniciará automaticamente o HFP+PP.

 

Quando o Party Print iniciar, este passará 
para modo de ecrã inteiro. 
Na página principal dispõe das seguintes 
opções: 

• Tarefas Administrativas 
• Visualizar proteção de 
ecrã/apresentação de diapositivos
• Visualizar ecrã Ajuda 

 

 
Para sair do programa, toque no logótipo do Party Print que se encontra no canto superior esquerdo. 
Quando surgir o teclado, introduza a palavra
Application" (Sair da Aplicação) 
 
Aceder à Ajuda (Help) 
 
Selecionar o botão "Help" (Ajuda) que se 
encontra na parte inferior do ecrã exibe o Ecrã 
de Ajuda. 
Este ecrã pode ser impresso selecionando o 
botão "Printer" (Impressora) que 
baixo das instruções. 
Quando imprime as instruções, o Party Print 
envia automaticamente uma cópia das 
instruções para a impressora associada.
 
NOTA: a imagem das instruções não será 
guardada na pasta de arquivo. 
 
OK: Fecha o Ecrã de Ajuda e volta ao ecrã principal Printer: Envia uma cópia das instruções de ajuda 
para a impressora utilizando o formato predefinido.
 
O botão "PrintHelp" pode não aparecer corretamente no ecrã de Ajuda se a resolução do monitor for 
superior ou inferior à resolução solicitada 
 
  

15 

Utilizar o Party Print  

: antes de iniciar o Party Print, certifique-se de iniciar o Hot Folder Print 

Faça duplo clique sobre o ícone HotFolder no seu Ambiente de
iniciar o Hot Folder Print Utility. 

Iniciar o Party Print  

É necessária uma resolução de monitor mínima de 102 4x768. A janela do <Party Print> passará 
para ecrã inteiro quando executar a aplicação  

Faça duplo clique sobre o ícone do Party Print no seu Ambiente de trabalho para 
iniciar o programa; iniciará automaticamente o HFP+PP. 

Quando o Party Print iniciar, este passará 

Na página principal dispõe das seguintes 

ecrã/apresentação de diapositivos 

Para sair do programa, toque no logótipo do Party Print que se encontra no canto superior esquerdo. 
Quando surgir o teclado, introduza a palavra-passe (por definição: 4103). Prima OK e "Exit 

 

Selecionar o botão "Help" (Ajuda) que se 
encontra na parte inferior do ecrã exibe o Ecrã 

Este ecrã pode ser impresso selecionando o 
botão "Printer" (Impressora) que se encontra por 

Quando imprime as instruções, o Party Print 
envia automaticamente uma cópia das 
instruções para a impressora associada. 

NOTA: a imagem das instruções não será 

Fecha o Ecrã de Ajuda e volta ao ecrã principal Printer: Envia uma cópia das instruções de ajuda 
para a impressora utilizando o formato predefinido. 

O botão "PrintHelp" pode não aparecer corretamente no ecrã de Ajuda se a resolução do monitor for 
superior ou inferior à resolução solicitada - 1024x768. 

 

se de iniciar o Hot Folder Print 

Faça duplo clique sobre o ícone HotFolder no seu Ambiente de trabalho para 

É necessária uma resolução de monitor mínima de 102 4x768. A janela do <Party Print> passará 

Party Print no seu Ambiente de trabalho para 

 

Para sair do programa, toque no logótipo do Party Print que se encontra no canto superior esquerdo. 
4103). Prima OK e "Exit 

 

Fecha o Ecrã de Ajuda e volta ao ecrã principal Printer: Envia uma cópia das instruções de ajuda 

O botão "PrintHelp" pode não aparecer corretamente no ecrã de Ajuda se a resolução do monitor for 



 

Aceder às Opções Administrativas
 
Para aceder às Opções Administrativas (Administrative Options), prima e mantenha o logótipo do Party Print que 
se encontra no canto superior esquerdo.

 

Quando surgir o teclado, introduza a palavra
(predefinição é 4103) e prima OK. 
A partir deste ponto pode aceder aos seguintes itens:
Admin : abre o menu "Administrative Settings" 
(Definições Administrativas) 
Shutdown System : desligar o computador
Restart System : reiniciar o computador
Exit Application : sair da aplicação e voltar ao 
Ambiente de trabalho 
Cancel : sair do menu "Administrative Options" 
(Opções Administrativas) e voltar ao ecrã principal

 
Percorrer a Interface 
 
Existem três ecrãs na atual interface "Admin":
•System Settings (Definições do Sistema)
Print. 
•Server Settings (Definições do Servidor)
•Message Settings (D efinições de Mensagem)
Os botões seguintes aparecem na parte inferior de cada ecrã "Admin". Use os botões para navegar pela 
interface "Admin" conforme necessário.
 

 
1. Exit (Sair): 
O utilizador deve clicar neste botão para sair do ecrã "Admin" e voltar ao ecrã da aplicação 1) 
efetuadas alterações, surge uma janela pop
(Gostaria de guardar as alterações?).
Opções: "Yes" (Sim), "No" (Não) ou "Cancel"
2) - Se não tiverem sido efetuadas alterações, fecha o ecrã "Admin" e o utilizador volta ao ecrã da aplicação.
"Yes" (Sim): Guarda as alterações e o utilizador volta ao ecrã da aplicação
"No" (Não): Não guarda as alterações e o utilizador volta
"Cancel" (Cancelar): Fecha a janela de diálogo e permanece no ecrã atual
 
2. "Exit to Desktop" (Sair para o Ambiente de Trabalho)
O utilizador deve clicar neste botão para sair da aplicação e voltar ao Ambiente de trabalho do sistema 
1) - Se foram efetuadas alterações, surge uma janela pop
changes” (Gostaria de guardar as alterações?).
Opções: "Yes" (Sim), "No" (Não) ou "Cancel" (Cancelar)
2) - Se não tiverem sido efetuadas alterações, fecha o ecrã "Admin" e o utilizador volta ao ecrã da aplicação.
"Yes" (Sim): Guarda as alterações, fecha a aplicação e o utilizador volta ao Ambiente de trabalho do sistema 
anfitrião 
"No" (Não): Não guarda as alterações, fecha a aplicação e o
anfitrião 
"Cancel" (Cancelar): Fecha a janela de diálogo e permanece no ecrã atual
 
3. "Save" (Guardar) 
Guarda as alterações. O utilizador permanece no separador atual
4. "Revert" (Desfazer) 
O utilizador utiliza o botão "Revert " para voltar a colocar todos os ficheiros e definições no último estado 
conhecido. Este será o estado imediatamente anterior ao atual importar/guardar
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Aceder às Opções Administrativas  

Para aceder às Opções Administrativas (Administrative Options), prima e mantenha o logótipo do Party Print que 
se encontra no canto superior esquerdo. 

surgir o teclado, introduza a palavra-passe 

A partir deste ponto pode aceder aos seguintes itens: 
: abre o menu "Administrative Settings" 

: desligar o computador 
: reiniciar o computador 
: sair da aplicação e voltar ao 

: sair do menu "Administrative Options" 
(Opções Administrativas) e voltar ao ecrã principal 

interface "Admin": 
•System Settings (Definições do Sistema) : Use este separador para alterar as definições da aplicação Party 

Server Settings (Definições do Servidor) : Altera as definições de conexão de dispositivos ao sistema.
efinições de Mensagem) : Permite mensagens personalizadas. 

Os botões seguintes aparecem na parte inferior de cada ecrã "Admin". Use os botões para navegar pela 
interface "Admin" conforme necessário. 

para sair do ecrã "Admin" e voltar ao ecrã da aplicação 1) 
efetuadas alterações, surge uma janela pop-up com o seguinte texto “Would you like to save your changes” 
(Gostaria de guardar as alterações?). 
Opções: "Yes" (Sim), "No" (Não) ou "Cancel" (Cancelar) 

Se não tiverem sido efetuadas alterações, fecha o ecrã "Admin" e o utilizador volta ao ecrã da aplicação.
"Yes" (Sim): Guarda as alterações e o utilizador volta ao ecrã da aplicação 
"No" (Não): Não guarda as alterações e o utilizador volta ao ecrã da aplicação 
"Cancel" (Cancelar): Fecha a janela de diálogo e permanece no ecrã atual 

2. "Exit to Desktop" (Sair para o Ambiente de Trabalho) 
O utilizador deve clicar neste botão para sair da aplicação e voltar ao Ambiente de trabalho do sistema 

Se foram efetuadas alterações, surge uma janela pop-up com o seguinte texto “Would you like to save your 
changes” (Gostaria de guardar as alterações?). 
Opções: "Yes" (Sim), "No" (Não) ou "Cancel" (Cancelar) 

s alterações, fecha o ecrã "Admin" e o utilizador volta ao ecrã da aplicação.
"Yes" (Sim): Guarda as alterações, fecha a aplicação e o utilizador volta ao Ambiente de trabalho do sistema 

"No" (Não): Não guarda as alterações, fecha a aplicação e o utilizador volta ao Ambiente de trabalho do sistema 

"Cancel" (Cancelar): Fecha a janela de diálogo e permanece no ecrã atual 

Guarda as alterações. O utilizador permanece no separador atual 

utiliza o botão "Revert " para voltar a colocar todos os ficheiros e definições no último estado 
conhecido. Este será o estado imediatamente anterior ao atual importar/guardar 

 

Para aceder às Opções Administrativas (Administrative Options), prima e mantenha o logótipo do Party Print que 

 

 

: Use este separador para alterar as definições da aplicação Party 

: Altera as definições de conexão de dispositivos ao sistema. 

Os botões seguintes aparecem na parte inferior de cada ecrã "Admin". Use os botões para navegar pela 

 

para sair do ecrã "Admin" e voltar ao ecrã da aplicação 1) - Se foram 
up com o seguinte texto “Would you like to save your changes” 

Se não tiverem sido efetuadas alterações, fecha o ecrã "Admin" e o utilizador volta ao ecrã da aplicação. 

O utilizador deve clicar neste botão para sair da aplicação e voltar ao Ambiente de trabalho do sistema anfitrião: 
up com o seguinte texto “Would you like to save your 

s alterações, fecha o ecrã "Admin" e o utilizador volta ao ecrã da aplicação. 
"Yes" (Sim): Guarda as alterações, fecha a aplicação e o utilizador volta ao Ambiente de trabalho do sistema 

utilizador volta ao Ambiente de trabalho do sistema 

utiliza o botão "Revert " para voltar a colocar todos os ficheiros e definições no último estado 



 

Configurações do sistema 

 
1. As definições de palavra-passe referem
Administrativas (Administrative Options).
Require Password: 
ON: exigir palavra-passe 
OFF: não exigir palavra-passe 
Admin Password : palavra-passe para o ecrã "Administrative Options" (Opções Administrativas)
Re-enter Password : se alterar a palavra
 
2. Definições de "Slide Show" (Apresentação de diapositivos): define o que é exibido no ecrã 
principal. 
Video/Pics : alterna entre uma apresentação de diapositivos d
suportados apresentados abaixo).
Path  (Percurso): utilize "Browse" para selecionar o ficheiro (filme) ou a pasta (apresentação de 
diapositivos) a utilizar no ecrã principal.
Ficheiros de Imagem; Ficheiros de Filme
• JPG • MOV 
• TIF/TIFF • MWV 
• BMP • MP4 
• PNG 
 

 
4. PrintHelp : mostrar o botão "Print" (Impressão) (à 
Yes: mostra o botão "Print" (Impressão) no ecrã Ajuda (Help)
No: não mostra o botão "Print" (Impressão) no ecrã Ajuda (Help)
 

5. Print : imprime o ficheiro de Ajuda utilizando o 
formato predefinido 

 
O botão "PrintHelp" pode não aparecer corretamente no ecrã de Ajuda se a resolução do monitor for 
inferior à resolução solicitada - 1024x768.
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passe referem-se à palavra-passe necessária para aceder às Opções 
Administrativas (Administrative Options). 

passe para o ecrã "Administrative Options" (Opções Administrativas)
: se alterar a palavra-passe, reintroduza a palavra-passe antes de guardar.

2. Definições de "Slide Show" (Apresentação de diapositivos): define o que é exibido no ecrã 

: alterna entre uma apresentação de diapositivos de vídeo ou fotografias (formatos 
suportados apresentados abaixo). 

: utilize "Browse" para selecionar o ficheiro (filme) ou a pasta (apresentação de 
diapositivos) a utilizar no ecrã principal. 
Ficheiros de Imagem; Ficheiros de Filme 

 

3. Image Display Time : para a apresentação 
de diapositivos, (Fotografias selecionadas) 
introduza o número de segundos que cada 
imagem deve aparecer no ecrã 3

: mostrar o botão "Print" (Impressão) (à direita) no ecrã Ajuda (Help) 
Yes: mostra o botão "Print" (Impressão) no ecrã Ajuda (Help) 
No: não mostra o botão "Print" (Impressão) no ecrã Ajuda (Help) 

: imprime o ficheiro de Ajuda utilizando o 

não aparecer corretamente no ecrã de Ajuda se a resolução do monitor for 
1024x768. 

 

 

passe necessária para aceder às Opções 

passe para o ecrã "Administrative Options" (Opções Administrativas) 
passe antes de guardar. 

2. Definições de "Slide Show" (Apresentação de diapositivos): define o que é exibido no ecrã 

e vídeo ou fotografias (formatos 

: utilize "Browse" para selecionar o ficheiro (filme) ou a pasta (apresentação de 

: para a apresentação 
de diapositivos, (Fotografias selecionadas) 
introduza o número de segundos que cada 
imagem deve aparecer no ecrã 3 

 

 

não aparecer corretamente no ecrã de Ajuda se a resolução do monitor for 



 

Definições do Servidor 
 

 
As definições do servidor controlam a resposta do servidor do Party Print a pedidos de impressão 
provenientes da aplicação Party Print instalada em dispositivos móveis e/ou Wi
A partir deste ecrã é possível definir o intervalo de data/hora permitido para as fotografias 
selecionadas para impressão, definir quantas imagens podem ser selecionadas para impressão 
uma única vez e definir a pasta de saída para a impressão (também define o formato de impressão).
 

1. Printing Period  define a data de início e de fim das fotografias que podem ser enviadas, 
incluindo impressões existentes. Isto permitirá evitar que as pes
móvel enviem fotos tiradas antes data de início/fim, assim como fotos tiradas depois da 
data/hora de fim (receberão uma mensagem de erro “out of date range” 
data"). 
Se em OFF: a aplicação pode 
Se em ON: 
Start Date : a primeira data/hora em que a foi tirada a fotografia a imprimir (determinada por 
dados criados pelo ficheiro)
End Date : a última data/hora em que a foi tirada a fotografia a 
dados criados pelo ficheiro). Não defina uma data de fim anterior à data de início.
 

2. Max Images per Session
da aplicação Party Print para dispositivos móveis/Wi
ON: o número máximo de imagens enviadas de uma única vez será definido pelo número 
introduzido na caixa "Images" (Imagens)
OFF: a aplicação apenas pode transferir 1 fotografia
Images : o utilizador introduz o número máximo de imagens que um utilizador pode 
numa sessão. 
*Recomenda-se uma definição igual ou inferior a 100
 

3. Output Folder Path define o formato de impressão definindo a pasta em que o servidor 
guardará as imagens no diretório do Hot Folder Print. Por exemplo, para impressões 4” x 6” 
numa única ocasião: 

1. Selecione "Browse" para abrir a janela de navegação
2. Navegue até ao diretório C:
3. Selecione a pasta 
4. Prima OK para selecionar a pasta
O caminho C:\\DNP
(Caminho de Carregamento).
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As definições do servidor controlam a resposta do servidor do Party Print a pedidos de impressão 
da aplicação Party Print instalada em dispositivos móveis e/ou Wi-Fi.

A partir deste ecrã é possível definir o intervalo de data/hora permitido para as fotografias 
selecionadas para impressão, definir quantas imagens podem ser selecionadas para impressão 
uma única vez e definir a pasta de saída para a impressão (também define o formato de impressão).

define a data de início e de fim das fotografias que podem ser enviadas, 
incluindo impressões existentes. Isto permitirá evitar que as pessoas que utilizam a aplicação 
móvel enviem fotos tiradas antes data de início/fim, assim como fotos tiradas depois da 
data/hora de fim (receberão uma mensagem de erro “out of date range” - 

: a aplicação pode transferir fotografias independentemente da data (Android)

: a primeira data/hora em que a foi tirada a fotografia a imprimir (determinada por 
dados criados pelo ficheiro) 

: a última data/hora em que a foi tirada a fotografia a imprimir (determinada por 
dados criados pelo ficheiro). Não defina uma data de fim anterior à data de início.

Max Images per Session  define o número máximo de imagens que pode ser enviado a partir 
da aplicação Party Print para dispositivos móveis/Wi-Fi. 
ON: o número máximo de imagens enviadas de uma única vez será definido pelo número 
introduzido na caixa "Images" (Imagens) 
OFF: a aplicação apenas pode transferir 1 fotografia 

: o utilizador introduz o número máximo de imagens que um utilizador pode 

se uma definição igual ou inferior a 100 

define o formato de impressão definindo a pasta em que o servidor 
guardará as imagens no diretório do Hot Folder Print. Por exemplo, para impressões 4” x 6” 

1. Selecione "Browse" para abrir a janela de navegação 
2. Navegue até ao diretório C:\DNP\HotFolderPrint\Prints\ 
3. Selecione a pasta 4x6 

para selecionar a pasta 
DNP\\HotFolderPrint\\Prints\\4x6 aparecerá no campo 

(Caminho de Carregamento). 
 

 

As definições do servidor controlam a resposta do servidor do Party Print a pedidos de impressão 
Fi. 

A partir deste ecrã é possível definir o intervalo de data/hora permitido para as fotografias 
selecionadas para impressão, definir quantas imagens podem ser selecionadas para impressão de 
uma única vez e definir a pasta de saída para a impressão (também define o formato de impressão). 

define a data de início e de fim das fotografias que podem ser enviadas, 
soas que utilizam a aplicação 

móvel enviem fotos tiradas antes data de início/fim, assim como fotos tiradas depois da 
 "fora do intervalo de 

transferir fotografias independentemente da data (Android) 

: a primeira data/hora em que a foi tirada a fotografia a imprimir (determinada por 

imprimir (determinada por 
dados criados pelo ficheiro). Não defina uma data de fim anterior à data de início. 

define o número máximo de imagens que pode ser enviado a partir 

ON: o número máximo de imagens enviadas de uma única vez será definido pelo número 

: o utilizador introduz o número máximo de imagens que um utilizador pode enviar 

define o formato de impressão definindo a pasta em que o servidor 
guardará as imagens no diretório do Hot Folder Print. Por exemplo, para impressões 4” x 6” 

aparecerá no campo Upload Path  



 

Upload Path : caminho para a pasta
Browse : selecione para abrir a janela de navegação

 
Separador "Message" (Mensagem)
 
O novo separador "Message" (Mensagem) permite
ficheiros de ajuda aos seus eventos. A personalização também aceita mensagens específicas de 
idiomas, pelo que é fácil personalizar as suas mensagens para diferentes mercados linguísticos. As 3 
mensagens personalizadas aparecem no dispositivo ou telefone d

Há 3 mensagens que podem ser personalizadas:
• Help : A página de Ajuda incorporada no dispositivo pode ser personalizada, conforme 

necessário, com informação específica de um evento ou idiomas.
• Special : O ecrã de iniciação que é apresentado 

dispositivo móvel também pode ser personalizado ou substituído.
• Disclaimer : O aviso de direitos de autor também pode ser personalizado.

 
Os 3 ficheiros podem ser repostos no ficheiro anterior utilizando o botão "Revert".
botão "Revert" e, de seguida, selecione uma pasta. Se efetuar esta ação sem uma pasta selecionada 
não haverá qualquer reposição. 
 
Regras para Novos Ficheiros 
As regras que se seguem têm de ser seguidas quando criar ou importar novos fic
As importações são a nível de pasta, não a nível de ficheiro. Quando selecionar as mensagens 
importadas, está a selecionar uma pasta, não ficheiros individuais. Todos os ficheiros necessários 
para uma mensagem (ficheiro de texto, ficheiro HTML, fic
numa pasta. Por exemplo, se pretende importar um novo ficheiro de ajuda, então o ficheiro HTML e 
quaisquer ficheiros de configuração ou de imagem devem estar numa única pasta.
São permitidas sub-pastas. 
 
Os ficheiros são guardados em pastas específicas de idiomas. Todos os ficheiros de mensagem 
importados são guardados na pasta de idioma apropriada no seguinte diretório:
C:/DNP/PARTYPRINT/[IDIOMA] em que [idioma] é o código do idioma.
 
Seguem-se os preparativos para definir ficheiros HTML utilizando o separador "Admin":
A estrutura de ficheiro para dividir o HTML em tipo de mensagem e idioma.
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: caminho para a pasta 
: selecione para abrir a janela de navegação 

Separador "Message" (Mensagem)  

O novo separador "Message" (Mensagem) permite-lhe adicionar mensagens HTML personalizadas e 
ficheiros de ajuda aos seus eventos. A personalização também aceita mensagens específicas de 
idiomas, pelo que é fácil personalizar as suas mensagens para diferentes mercados linguísticos. As 3 
mensagens personalizadas aparecem no dispositivo ou telefone do utilizador. 

Há 3 mensagens que podem ser personalizadas: 
: A página de Ajuda incorporada no dispositivo pode ser personalizada, conforme 

necessário, com informação específica de um evento ou idiomas. 
: O ecrã de iniciação que é apresentado aquando do início do Party Print no 

dispositivo móvel também pode ser personalizado ou substituído. 
: O aviso de direitos de autor também pode ser personalizado.

Os 3 ficheiros podem ser repostos no ficheiro anterior utilizando o botão "Revert".
botão "Revert" e, de seguida, selecione uma pasta. Se efetuar esta ação sem uma pasta selecionada 

 

As regras que se seguem têm de ser seguidas quando criar ou importar novos fic
As importações são a nível de pasta, não a nível de ficheiro. Quando selecionar as mensagens 
importadas, está a selecionar uma pasta, não ficheiros individuais. Todos os ficheiros necessários 
para uma mensagem (ficheiro de texto, ficheiro HTML, ficheiros de imagem, etc.) têm de se encontrar 
numa pasta. Por exemplo, se pretende importar um novo ficheiro de ajuda, então o ficheiro HTML e 
quaisquer ficheiros de configuração ou de imagem devem estar numa única pasta.

iros são guardados em pastas específicas de idiomas. Todos os ficheiros de mensagem 
importados são guardados na pasta de idioma apropriada no seguinte diretório: 
C:/DNP/PARTYPRINT/[IDIOMA] em que [idioma] é o código do idioma. 

ra definir ficheiros HTML utilizando o separador "Admin":
A estrutura de ficheiro para dividir o HTML em tipo de mensagem e idioma. 

 

lhe adicionar mensagens HTML personalizadas e 
ficheiros de ajuda aos seus eventos. A personalização também aceita mensagens específicas de 
idiomas, pelo que é fácil personalizar as suas mensagens para diferentes mercados linguísticos. As 3 

 

: A página de Ajuda incorporada no dispositivo pode ser personalizada, conforme 

aquando do início do Party Print no 

: O aviso de direitos de autor também pode ser personalizado. 

Os 3 ficheiros podem ser repostos no ficheiro anterior utilizando o botão "Revert". Para isso, prima o 
botão "Revert" e, de seguida, selecione uma pasta. Se efetuar esta ação sem uma pasta selecionada 

As regras que se seguem têm de ser seguidas quando criar ou importar novos ficheiros. 
As importações são a nível de pasta, não a nível de ficheiro. Quando selecionar as mensagens 
importadas, está a selecionar uma pasta, não ficheiros individuais. Todos os ficheiros necessários 

heiros de imagem, etc.) têm de se encontrar 
numa pasta. Por exemplo, se pretende importar um novo ficheiro de ajuda, então o ficheiro HTML e 
quaisquer ficheiros de configuração ou de imagem devem estar numa única pasta. 

iros são guardados em pastas específicas de idiomas. Todos os ficheiros de mensagem 

ra definir ficheiros HTML utilizando o separador "Admin": 



 

4.1 Mensagem especial de cariz internacional
Segue-se a especificação relativa às mensagens especiais.
- Fluxo de trabalho 
 
1. Verificar a ligação à rede Wi-Fi

1-1. Se há ligação à rede Wi
-Mostra o HTML do idioma selecionado a partir do servidor ou
-Mostra o HTML do idioma predefinido a partir do servidor ou
-Mostra o HTML do idioma predefinido a partir da aplicação

1-2. Se não há ligação à rede Wi
-Mostra o HTML do idioma selecionado a partir da aplicação ou
-Mostra o HTML do idioma predefinido a partir da aplicação

 
Idioma configurado na 
aplicação 
Inglês 
Alemão 
Francês 
Japonês 
Italiano 
Espanhol 
Russo 
Grego 
Turco 
Outros 
 
- Antes de utilizar a função 
1. Preparar os HTML predefinidos (Startup.html) para todos os utilizadores.
2. Colocar os HTML predefinidos em:
C:\Program Files\Apache Software Foundation
3. Preparar os HTML de cariz internacional (Startup_xx.html) obedecendo às configurações acima.
4. Importar os HTML de cariz internacional a partir do separador "Message" (Mensagem).
 
Veja o exemplo que se segue. Part
com sucesso ao servidor da Web.
 
 Idioma suportado 1
 Francês
A partir do servidor da 
Web 

Startup_fr.html

 não existe
 ↓ 
A partir do servidor da 
Web 

Startup.html

 não existe
 ↓ 
A partir da aplicação Startup.html
 

 
User can not find any way. 
Can not configure any way. 
User can find when you have put a proper file.

User can always find. 
Figura 1. Exemplo de mensagem especial
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4.1 Mensagem especial de cariz internacional 
se a especificação relativa às mensagens especiais. 

Fi 
1. Se há ligação à rede Wi-Fi: 

Mostra o HTML do idioma selecionado a partir do servidor ou 
Mostra o HTML do idioma predefinido a partir do servidor ou 
Mostra o HTML do idioma predefinido a partir da aplicação 

2. Se não há ligação à rede Wi-Fi: 
Mostra o HTML do idioma selecionado a partir da aplicação ou 
Mostra o HTML do idioma predefinido a partir da aplicação 

ISO 639 
Nome do ficheiro no servidor 

da Web 
en ../en/Startup_en.html 
de ../de/Startup_de.html 
fr ../fr/Startup_fr.html 
ja ../ja/Startup_Ja.html 
it ../it/Startup_it.html 
es ../es/Startup_es.html 
ru ../ru/Startup_ru.html 
el ../el/Startup_el.html 
tr ../tr/Startup_tr.html 
 ../Startup.html 

1. Preparar os HTML predefinidos (Startup.html) para todos os utilizadores. 
2. Colocar os HTML predefinidos em: 

Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\uploadimage
3. Preparar os HTML de cariz internacional (Startup_xx.html) obedecendo às configurações acima.
4. Importar os HTML de cariz internacional a partir do separador "Message" (Mensagem).

Veja o exemplo que se segue. Parta-se do princípio de que a aplicação consegue estabelecer ligação 
com sucesso ao servidor da Web. 

Configuração do dispositivo 
Idioma suportado 1 Idioma suportado 2 Idioma não suportado
Francês Alemão Árabe
Startup_fr.html Startup_de.html  

não existe não existe não existe
↓ ↓ 

Startup.html   

não existe não existe não existe
↓ ↓ 

Startup.html   

 

O utilizador não consegue encontrar uma
Não consegue configurar uma via.

User can find when you have put a proper file. O utilizador consegue encontrar quando tiver 
indicado um ficheiro adequado.
O utilizador consegue encontrar sempre.

Figura 1. Exemplo de mensagem especial 

uploadimage\specialmessage 
3. Preparar os HTML de cariz internacional (Startup_xx.html) obedecendo às configurações acima. 
4. Importar os HTML de cariz internacional a partir do separador "Message" (Mensagem). 

se do princípio de que a aplicação consegue estabelecer ligação 

Idioma não suportado 
Árabe 

não existe 

não existe 

O utilizador não consegue encontrar uma via. 
Não consegue configurar uma via. 
O utilizador consegue encontrar quando tiver 
indicado um ficheiro adequado. 
O utilizador consegue encontrar sempre. 

 



 

4.2 Mensagens de renúncia de garantias de cariz internacional
Segue-se a especificação relativa às mensagens de renúncia de garantias.
Se existir algum HTML (idioma selecionado ou predefinido) no servidor e estiver d
ligação Wi-Fi, a mensagem aparece quando for selecionado o botão "Submit" (enviar).
Se não pretender utilizar a mensagem de renúncia de garantias, certifique
quaisquer ficheiros HTML (Agreement*.html) na localização do se
- Fluxo de trabalho 

1. Verificar a ligação à rede Wi
1-1. Se há ligação à rede Wi
-Mostra o HTML do idioma selecionado a partir do servidor ou
-Mostra o HTML do idioma predefinido a partir do servidor ou
-Não mostra nada 

1-2. Se não há ligação à rede Wi
-Não mostra nada 

 
Idioma configurado na 
aplicação 
Inglês 
Alemão 
Francês 
Japonês 
Italiano 
Espanhol 
Russo 
Grego 
Turco 
Outros 
 
- Antes de utilizar a função 
1. Preparar os HTML predefinidos (Agreement.html) para todos os utilizadores.
2. Colocar os HTML predefinidos em
C:\Program Files\Apache Software Foundation
3. Preparar os HTML de cariz internacional 
acima. 
4. Importar os HTML de cariz internacional a partir do separador "Message" (Mensagem).
Veja o exemplo que se segue. Parta
com sucesso ao servidor da Web.
 
 Idioma suportado 1
 Francês
A partir do servidor da 
Web 

Agreement_fr.html

 não existe
 ↓ 
A partir do servidor da 
Web 

Agreement.html

 não existe
 ↓ 
A partir da aplicação  
 

 
User can not find any way. 
Can not configure any way. 
User can find when you have put a proper file.

User can always find. 
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4.2 Mensagens de renúncia de garantias de cariz internacional 
se a especificação relativa às mensagens de renúncia de garantias. 

Se existir algum HTML (idioma selecionado ou predefinido) no servidor e estiver d
Fi, a mensagem aparece quando for selecionado o botão "Submit" (enviar).

Se não pretender utilizar a mensagem de renúncia de garantias, certifique-se de que não coloca 
quaisquer ficheiros HTML (Agreement*.html) na localização do servidor. 

1. Verificar a ligação à rede Wi-Fi 
1. Se há ligação à rede Wi-Fi: 

Mostra o HTML do idioma selecionado a partir do servidor ou 
Mostra o HTML do idioma predefinido a partir do servidor ou 

ligação à rede Wi-Fi: 

ISO 639 
Nome do ficheiro no servidor 

da Web 
en ../en/Agreement_en.html 
de ../de/Agreement_de.html 
fr ../fr/Agreement_fr.htmI 
ja ../ja/Agreement_ja.html 
it ../it/Agreement_it.htmI 
es ../es/Agreement_es.html 
m ../ru/Agreement_ru.html 
el ../el/Agreement_el.html 
tr ../tr/Agreement_tr.html 
 ../Agreement.html 

1. Preparar os HTML predefinidos (Agreement.html) para todos os utilizadores. 
2. Colocar os HTML predefinidos em 

Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\uploadimage
3. Preparar os HTML de cariz internacional (Agreement_xx.html) obedecendo às configurações 

4. Importar os HTML de cariz internacional a partir do separador "Message" (Mensagem).
Veja o exemplo que se segue. Parta-se do princípio de que a aplicação consegue estabelecer ligação 

servidor da Web. 
Configuração do dispositivo 

Idioma suportado 1 Idioma suportado 2 Idioma não suportado
Francês Alemão Árabe
Agreement_fr.html Agreement_de.html  

não existe não existe não existe
↓ ↓ 

Agreement.html   

não existe não existe não existe
↓ ↓ 

 

O utilizador não consegue encontrar uma via.
Não consegue configurar uma via.

when you have put a proper file. O utilizador consegue encontrar quando tiver indicado 
um ficheiro adequado. 
O utilizador consegue encontrar sempre.

Figura 2. Exemplo de Acordo 

Se existir algum HTML (idioma selecionado ou predefinido) no servidor e estiver disponível uma 
Fi, a mensagem aparece quando for selecionado o botão "Submit" (enviar). 

se de que não coloca 

uploadimage\agreement 
(Agreement_xx.html) obedecendo às configurações 

4. Importar os HTML de cariz internacional a partir do separador "Message" (Mensagem). 
se do princípio de que a aplicação consegue estabelecer ligação 

Idioma não suportado 
Árabe 

não existe 

não existe 

O utilizador não consegue encontrar uma via. 
Não consegue configurar uma via. 
O utilizador consegue encontrar quando tiver indicado 

O utilizador consegue encontrar sempre. 
 



 

4.3 Ajuda de cariz internacional 
Segue-se a especificação relativa à Ajuda para ficheiros de ajuda de cariz internacional no servidor 
da Web 
- Fluxo de trabalho 
1. Verificar a ligação à rede Wi-Fi

1-1. Se há ligação à rede Wi
-Mostra o HTML do idioma selecionado a partir do servidor ou
-Mostra o HTML do 
-Mostra o HTML do idioma predefinido a partir da aplicação

1-2. Se não há ligação à rede Wi
-Mostra o HTML do idioma selecionado a partir da aplicação ou
-Mostra o HTML do idioma predefinido a partir da aplic

 
Idioma configurado na 
aplicação 

ISO 639

Inglês en 
Alemão de 
Francês fr 
Japonês ja 
Italiano it 
Espanhol es 
Russo ru 
Grego el 
Turco tr 
Outros  
 
• O Administrador tem de selecionar o idioma para utilizar a funcionalidade "importar"
 
- Antes de utilizar a função 
1. Preparar os HTML de cariz internacional (Help_xx.html) obedecendo às configurações acima.
2. Importar os HTML de cariz internacional a part
 
Veja o exemplo que se segue. Parta
com sucesso ao servidor da Web.
 
 Idioma suportado 1
 Francês 
A partir do servidor 
da Web 

Help_fr.html 

 não existe 
 ↓ 
A partir do servidor 
da Web 

 

 não existe 
 ↓ 
A partir da 
aplicação 

Help_fr.html 

  
  
A partir da 
aplicação 

 

 

User can not find any way 
Can not configure any way 
User can find when you have put a proper file

User can always find 
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ção relativa à Ajuda para ficheiros de ajuda de cariz internacional no servidor 

Fi 
1. Se há ligação à rede Wi-Fi: 

Mostra o HTML do idioma selecionado a partir do servidor ou 
Mostra o HTML do idioma selecionado a partir da aplicação ou 
Mostra o HTML do idioma predefinido a partir da aplicação 

2. Se não há ligação à rede Wi-Fi: 
Mostra o HTML do idioma selecionado a partir da aplicação ou 
Mostra o HTML do idioma predefinido a partir da aplicação 

ISO 639 
Nome do ficheiro no 

servidor da Web (para iOS) 
Nome do ficheiro no servidor 

da Web (para Android)
 ../en/Help_iPhone_en.html ../en/Help_Android_en.html
 ../de/Help_iPhone_de.html ../de/Help_Android_de.html
 ../fr/Help_iPhone_fr.html ../fr/Help_Android_fr.html
 ../ja/Help_iPhone_ja.html ../ja/Help_Android_ja.html
 ../it/Help_iPhone_it.html ../it/Help_Android_it.html
 ../es/Help_iPhone_es.html ../es/Help_Android_es.html
 ..ru/Help_iPhone_ru.html ../ru/Help_Android_ru.html
 ../el/Help_iPhone_el.html ../el/Help_Android_el.html
 ..tr/Help_iPhone_tr.html ../tr/Help_Android_tr.html

 

Administrador tem de selecionar o idioma para utilizar a funcionalidade "importar"

1. Preparar os HTML de cariz internacional (Help_xx.html) obedecendo às configurações acima.
2. Importar os HTML de cariz internacional a partir do separador "Message" (Mensagem).

Veja o exemplo que se segue. Parta-se do princípio de que a aplicação consegue estabelecer ligação 
com sucesso ao servidor da Web. 

Configuração do dispositivo 
Idioma suportado 1 Idioma suportado 2 Idioma não 

Alemão Árabe 
 Help_de.html  

não existe não existe
↓ ↓ 

não existe não existe
↓ ↓ 

 Help_de.html  

 não existe
 ↓ 
 Help.html

 
O utilizador não consegue encontrar uma via
Não consegue configurar uma via

User can find when you have put a proper file O utilizador consegue encontrar quando tiver indicado 
um ficheiro adequado 
O utilizador consegue encontrar sempre

 

ção relativa à Ajuda para ficheiros de ajuda de cariz internacional no servidor 

Nome do ficheiro no servidor 
da Web (para Android) 

../en/Help_Android_en.html 

../de/Help_Android_de.html 
../fr/Help_Android_fr.html 
../ja/Help_Android_ja.html 
../it/Help_Android_it.html 

../es/Help_Android_es.html 
../ru/Help_Android_ru.html 
../el/Help_Android_el.html 
../tr/Help_Android_tr.html 

 

Administrador tem de selecionar o idioma para utilizar a funcionalidade "importar" 

1. Preparar os HTML de cariz internacional (Help_xx.html) obedecendo às configurações acima. 
ir do separador "Message" (Mensagem). 

se do princípio de que a aplicação consegue estabelecer ligação 

Idioma não suportado 

não existe 

não existe 

não existe 

Help.html 

O utilizador não consegue encontrar uma via 
Não consegue configurar uma via 

encontrar quando tiver indicado 

O utilizador consegue encontrar sempre 



 

Resolução de problemas do Sistema
Problemas na instalação do programa
Requisitos: Antes de instalar o programa Party Print, que inclui o 
se de que o seu sistema cumpre os seguintes requisitos:

• Sistema operativo Windows 8 ou 7 PRO 
• Sistema operativo Windows XP 
• Windows Media Player 11 ou 
• NET versão 4 
• Entrada LAN (Ethernet) no computador
• USB 2.0 
• Não se encontram instaladas versões anteriores de Apache Tomcat
• Não se encontram instaladas aplicações de Firewall de terceiros
• Firewall do Windows é suportado

 
Chave anticópia: a Chave anticópia incluída é necessária para o funcionamento do Party Print. Se o software de 
controlo da chave anticópia não estiver instalado (ou incorretamente instalado), ou se a chave anticópia não 
estiver inserida, as aplicações móveis não consegue
 
Problemas de Execução do Hot Folder Print Utility
A margem não é impressa: Há várias causas para que a margem não seja impressa.
• certifique-se de que a margem está instalada na pasta correta

1. Abra "Admin Controls" (Comandos Administr
Impressão (Print Size) a partir do menu pendente

2. Se a margem não constar na lista, instale a margem utilizando as instruções Adicionar Margem (Add 
Border) que se encontram na página 5

• certifique-se de que a margem está ativada no separador "Admin controls/Border" (Comandos 
Administrativos/Margens) 

1. Em "Admin Controls" (Comandos Administrativos) > "Borders" (Margens), selecione o Formato de 
Impressão (Print Size) a partir do menu pendente

2. Encontre a margem na lista e verifique se existe uma marca de seleção junto do indicador "Enabled" 
(Ativado). Se não existir uma marca de seleção, selecione a caixa junto de "Enabled" (Ativado).

A margem não é impressa corretamente (a imagem é demasiado grande ou peq
da margem pode não estar corretamente configurado.
• confirme se os canais alfa da margem estão corretamente definidos.

1. Em "Admin Controls" (Comandos Administrativos) > "Borders" (Margens), selecione o Formato de 
Impressão (Print Size) a partir do menu pendente

2. Encontre a margem na lista e clique no ícone da caneta para editar.
3. Utilize os círculos para definir a área de impressão da imagem na margem. As áreas de margem que se 

sobreponham à caixa irão cobrir a imagem. Clique 

Problemas de Execução do Hot Folder Print Utility (co ntinuação)
A margem não é carregada no programa: as margens têm de estar guardadas no formato correto e têm de 
possuir as margens horizontais e verticais para 
• certifique-se de que a margem possui uma versão horizontal e vertical e que se encontra guardada no formato 
correto. 

1. As margens necessitam de uma versão horizontal (paisagem) e vertical (retrato) da margem com uma 
relação largura/altura correta para funcionar corretamente.
2. As margens devem encontrar
recortada onde deve aparecer a imagem.
3. Após o carregamento da margem, utilize os círculos para definir a área d
margem (página 6). As áreas de margem que se sobreponham à caixa irão cobrir a imagem.
4. Clique em OK para guardar as alterações.
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Resolução de problemas do Sistema  
Problemas na instalação do programa  
Requisitos: Antes de instalar o programa Party Print, que inclui o Hot Folder Print Utility e o Party Print, certifique
se de que o seu sistema cumpre os seguintes requisitos: 

• Sistema operativo Windows 8 ou 7 PRO - 32 ou 64 bit 
• Sistema operativo Windows XP - Service Pack 3 - 32 bit 
• Windows Media Player 11 ou posterior 

• Entrada LAN (Ethernet) no computador 

• Não se encontram instaladas versões anteriores de Apache Tomcat 
• Não se encontram instaladas aplicações de Firewall de terceiros 
• Firewall do Windows é suportado 

: a Chave anticópia incluída é necessária para o funcionamento do Party Print. Se o software de 
controlo da chave anticópia não estiver instalado (ou incorretamente instalado), ou se a chave anticópia não 
estiver inserida, as aplicações móveis não conseguem ligar ao servidor. 

Problemas de Execução do Hot Folder Print Utility  
A margem não é impressa: Há várias causas para que a margem não seja impressa. 

se de que a margem está instalada na pasta correta 
Abra "Admin Controls" (Comandos Administrativos) > "Borders" (Margens), e selecione o Formato de 
Impressão (Print Size) a partir do menu pendente 
Se a margem não constar na lista, instale a margem utilizando as instruções Adicionar Margem (Add 
Border) que se encontram na página 5 

de que a margem está ativada no separador "Admin controls/Border" (Comandos 

Em "Admin Controls" (Comandos Administrativos) > "Borders" (Margens), selecione o Formato de 
Impressão (Print Size) a partir do menu pendente 

rgem na lista e verifique se existe uma marca de seleção junto do indicador "Enabled" 
(Ativado). Se não existir uma marca de seleção, selecione a caixa junto de "Enabled" (Ativado).

A margem não é impressa corretamente (a imagem é demasiado grande ou pequena na margem): o canal alfa 
da margem pode não estar corretamente configurado. 
• confirme se os canais alfa da margem estão corretamente definidos. 

Em "Admin Controls" (Comandos Administrativos) > "Borders" (Margens), selecione o Formato de 
(Print Size) a partir do menu pendente 

Encontre a margem na lista e clique no ícone da caneta para editar. 
Utilize os círculos para definir a área de impressão da imagem na margem. As áreas de margem que se 
sobreponham à caixa irão cobrir a imagem. Clique em OK para guardar as alterações.

Problemas de Execução do Hot Folder Print Utility (co ntinuação)  
A margem não é carregada no programa: as margens têm de estar guardadas no formato correto e têm de 
possuir as margens horizontais e verticais para funcionar corretamente: 

se de que a margem possui uma versão horizontal e vertical e que se encontra guardada no formato 

1. As margens necessitam de uma versão horizontal (paisagem) e vertical (retrato) da margem com uma 
ra/altura correta para funcionar corretamente. 

2. As margens devem encontrar-se em formato PNG com um fundo transparente e ter uma "abertura" 
recortada onde deve aparecer a imagem. 
3. Após o carregamento da margem, utilize os círculos para definir a área de impressão da imagem na 
margem (página 6). As áreas de margem que se sobreponham à caixa irão cobrir a imagem.
4. Clique em OK para guardar as alterações. 

 

Hot Folder Print Utility e o Party Print, certifique-

: a Chave anticópia incluída é necessária para o funcionamento do Party Print. Se o software de 
controlo da chave anticópia não estiver instalado (ou incorretamente instalado), ou se a chave anticópia não 

ativos) > "Borders" (Margens), e selecione o Formato de 

Se a margem não constar na lista, instale a margem utilizando as instruções Adicionar Margem (Add 

de que a margem está ativada no separador "Admin controls/Border" (Comandos 

Em "Admin Controls" (Comandos Administrativos) > "Borders" (Margens), selecione o Formato de 

rgem na lista e verifique se existe uma marca de seleção junto do indicador "Enabled" 
(Ativado). Se não existir uma marca de seleção, selecione a caixa junto de "Enabled" (Ativado). 

 
uena na margem): o canal alfa 

Em "Admin Controls" (Comandos Administrativos) > "Borders" (Margens), selecione o Formato de 

Utilize os círculos para definir a área de impressão da imagem na margem. As áreas de margem que se 
em OK para guardar as alterações. 

 

A margem não é carregada no programa: as margens têm de estar guardadas no formato correto e têm de 

se de que a margem possui uma versão horizontal e vertical e que se encontra guardada no formato 

1. As margens necessitam de uma versão horizontal (paisagem) e vertical (retrato) da margem com uma 

se em formato PNG com um fundo transparente e ter uma "abertura" 

e impressão da imagem na 
margem (página 6). As áreas de margem que se sobreponham à caixa irão cobrir a imagem. 



 

Problemas de Execução do Party Print
Não é possível visualizar o servidor do Party Print: há 
conseguirem estabelecer ligação ao servidor do Party Print
• Certifique-se de que o servidor se encontra corretamente configurado

1. Certifique-se de que o router está ligado e tem energia
2. Verifique se o router est
destinada à sua ligação de internet
3. Entre no seu router para verificar as definições

• O endereço IP é 1 ou 254
• A subrede do router deve estar definida para 255.255.255.0
• O router deve estar 

5. Verifique se o computador tem o funcionamento em rede ativado
6. Certifique-se de que o firewall permite à porta 8080 receber o tráfego de entrada
7. Certifique-se de que a Chave anticópia está inserida

 
Não é possível enviar fotografias (data fora do intervalo): o intervalo de data encontra
uma forma que não permite o envio da imagem
• abra o menu "Administrative Settings" (Definições Administrativas) > Separador "Server" (Servidor)

1. Verifique se "Printing Per
Se não pretende restrições de data, mude para OFF
2. Verifique se o intervalo de data está definido de modo a incluir a data e hora atual

 
Não é possível enviar fotografias (nenhuma informação): O Party Print TEM de te
anticópia de modo a funcionar 
• Verifique se a Chave anticópia está inserida; tente movê
• Verifique a Chave anticópia abrindo o atalho "UploadImageSettings" existente no Ambiente de 
trabalho. 

1. Na página Web que abre, se a Chave anticópia não estiver inserida ou não funcionar, será 
exibida a seguinte mensagem no ecrã: “Invalid Dongle” (Chave anticópia inválida).
 

Problemas de Execução da Aplicação Party Print no D ispositivo
A aplicação não abre: deve instalar a versão mais recente da aplicação no seu telefone ou dispositivo 
sem fios. 
• Verifique a versão da aplicação no ecrã

1. sob a forma de "pop-up" em dispositivos iOS
2. Em "Settings" > "App Info on Android Devices"

• Verifique se há atualizações das a
 
Não consigo encontrar a aplicação na App Store: As aplicações encontram
sistemas iOS da Apple e Android. Procure na App Store ou no Google Play a aplicação “Party Print
 
A aplicação não funciona: Certifique
• Sistemas iOS da Apple, versão 5 ou posterior
• Sistemas Android, versão 2.1 ou posterior
 
A aplicação não consegue ligar ao servidor: a aplicação tem de 
estar ligada ao Party Print sem fios de modo a enviar imagens 
para o servidor. 
• A partir de "Settings" (Definições) > ecrã "Wi
redes Wi-Fi disponíveis 

1. Em "Choose a Network" (Escolher uma Rede)... em iOS 
da Apple 
2. Em "Wi-Fi" em SO Android Pode ter de procurar as redes 
disponíveis 

• Se tiver renomeado o servidor, certifique
utilizadores têm conhecimento do novo nome do servidor.
• Se não conseguir encontrar a rede sem fios entre as redes 
disponíveis, confirme as definições 
novamente. 
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Problemas de Execução do Party Print  
Não é possível visualizar o servidor do Party Print: há várias causas para os dispositivos não 
conseguirem estabelecer ligação ao servidor do Party Print 

se de que o servidor se encontra corretamente configurado 
se de que o router está ligado e tem energia 

2. Verifique se o router está corretamente ligado e se o computador não está ligado à porta 
destinada à sua ligação de internet 
3. Entre no seu router para verificar as definições 

O endereço IP é 1 ou 254 
A subrede do router deve estar definida para 255.255.255.0 
O router deve estar definido com servidor DHCP 

5. Verifique se o computador tem o funcionamento em rede ativado 
se de que o firewall permite à porta 8080 receber o tráfego de entrada
se de que a Chave anticópia está inserida 

fotografias (data fora do intervalo): o intervalo de data encontra
uma forma que não permite o envio da imagem 
• abra o menu "Administrative Settings" (Definições Administrativas) > Separador "Server" (Servidor)

1. Verifique se "Printing Period" (Período de Impressão) está "ON" 
Se não pretende restrições de data, mude para OFF 
2. Verifique se o intervalo de data está definido de modo a incluir a data e hora atual

Não é possível enviar fotografias (nenhuma informação): O Party Print TEM de te

• Verifique se a Chave anticópia está inserida; tente movê-la para uma porta USB diferente.
• Verifique a Chave anticópia abrindo o atalho "UploadImageSettings" existente no Ambiente de 

a Web que abre, se a Chave anticópia não estiver inserida ou não funcionar, será 
exibida a seguinte mensagem no ecrã: “Invalid Dongle” (Chave anticópia inválida).

Problemas de Execução da Aplicação Party Print no D ispositivo  
talar a versão mais recente da aplicação no seu telefone ou dispositivo 

• Verifique a versão da aplicação no ecrã 
up" em dispositivos iOS 

2. Em "Settings" > "App Info on Android Devices" 
• Verifique se há atualizações das aplicações na App Store (iOS) ou na Google Play Store (Android).

Não consigo encontrar a aplicação na App Store: As aplicações encontram-se disponíveis para os 
sistemas iOS da Apple e Android. Procure na App Store ou no Google Play a aplicação “Party Print

A aplicação não funciona: Certifique-se de que o seu sistema operativo suporta o Party Print
• Sistemas iOS da Apple, versão 5 ou posterior 
• Sistemas Android, versão 2.1 ou posterior 

A aplicação não consegue ligar ao servidor: a aplicação tem de 
estar ligada ao Party Print sem fios de modo a enviar imagens 

• A partir de "Settings" (Definições) > ecrã "Wi-Fi", consulte as 

1. Em "Choose a Network" (Escolher uma Rede)... em iOS 

roid Pode ter de procurar as redes 

• Se tiver renomeado o servidor, certifique-se de que os 
utilizadores têm conhecimento do novo nome do servidor. 
• Se não conseguir encontrar a rede sem fios entre as redes 
disponíveis, confirme as definições do router e tente 

 

várias causas para os dispositivos não 

á corretamente ligado e se o computador não está ligado à porta 

se de que o firewall permite à porta 8080 receber o tráfego de entrada 

fotografias (data fora do intervalo): o intervalo de data encontra-se definido de 

• abra o menu "Administrative Settings" (Definições Administrativas) > Separador "Server" (Servidor) 

2. Verifique se o intervalo de data está definido de modo a incluir a data e hora atual 

Não é possível enviar fotografias (nenhuma informação): O Party Print TEM de ter inserida a Chave 

la para uma porta USB diferente. 
• Verifique a Chave anticópia abrindo o atalho "UploadImageSettings" existente no Ambiente de 

a Web que abre, se a Chave anticópia não estiver inserida ou não funcionar, será 
exibida a seguinte mensagem no ecrã: “Invalid Dongle” (Chave anticópia inválida). 

talar a versão mais recente da aplicação no seu telefone ou dispositivo 

plicações na App Store (iOS) ou na Google Play Store (Android). 

se disponíveis para os 
sistemas iOS da Apple e Android. Procure na App Store ou no Google Play a aplicação “Party Print.” 

se de que o seu sistema operativo suporta o Party Print 
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Problemas com a Impressora da série DS (DS40, DS80,  DS-RX1) 
A impressora não imprime: certifique-se de que a sua impressora se encontra ligada, tem energia e 
encontra-se em bom estado. 
• Verifique a parte frontal da impressora 

1. As luzes estão acesas 
2. Não há luzes vermelhas ou intermitentes 

Se a impressora se encontrar em estado de erro, siga o guia de resolução de problemas fornecido no 
manual da impressora para voltar a colocar a impressora em estado de prontidão. 
• Verifique se a impressora está a comunicar com o computador 

1. Abra o Hot Folder Print e veja se a impressora aparece na Caixa de Informações da 
Impressora 
2. Inspecione ambas as extremidades dos cabos para averiguar se estão ligados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dai Nippon Printing Co., Ltd. 
As especificações deste produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 


