
Como utilizar o PRINTER
 (Sistema de Impressão do IFRS)

(Criado pelos estagiários do curso Técnico em Informática, Alexandre Blasi e 
Isadora Diesel)



Primeiramente Acesse o site do 
Instituto federal - Campus Ibirubá



Acesse “Espaço do servidor”



Ao abrir está página, use a roda do mouse para descer a tela



Agora clique em “Impressão”



Alternativamente, você pode abrí-lo em seu navegador 
pesquisando por “printer ifrs ibirubá”.

Em seguida é só abrir o site do Campus.



Abrirá essa página. 

Basta apenas clicar em “PRINTER”, na 
barra superior.



Agora que você usou um dos 
métodos acima, você será 

redirecionado para tela da Página de 
Login do sistema.

Para acessar, é necessário que realize o 
Login, preenchendo-o com seus dados.



Essa é a Página de Início do sistema. 
Aqui você encontra várias informações, como 

também o seu Número de impressões, as 
Impressões por impressoras, etc.

Número de impressões.

Impressões por impressora.

Informações do 
Sistema e 
Técnicas.

Sair do sistema.



Ao clicar em seu nome ou no ícone de 
configurações, aparecerá uma nova opção escrita 

“Minha Conta”, clique nela.



Ao clicá-la, você estará na sua página. Nela, aparecem suas informações de conta -com 
a opção alterar-, e também terá a opção Gerar relatório do usuário, onde o usuário tem 

um controle de quantas impressões ele teve durante o tempo solicitado.

Dados do usuário. Gerar relatório de 
impressões.



Para gerar um relatório, basta 
selecionar o período que deseja saber e 

clicar em “Emitir”.

*OBS: Nesse caso não temos 
exemplos pois o usuário não possui 

nenhuma impressão.

Aparecerá uma lista com suas 
impressões e respectivas datas e locais.



Para imprimir um arquivo, basta clicar em “Impressão” (na barra 
lateral esqueda). 

Então você carrega seu arquivo (somente PDF), e 
selecione as outras opções de acordo com sua 

preferência e clique em “Imprimir”.



E pronto! 
Este foi um breve tutorial de como utilizar o sistema PRINTER, criado pelo 

IFRS Campus Ibirubá. 

Agradecemos a oportunidade e espero que tenham gostado! ^-^
Att. Estagiários


