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1 - Configuração de Impressoras  

Para que o sistema ParkMaster possa funcionar adequadamente, será necessário criar algumas impressoras 

de acordo com a figura abaixo: 
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1 - Impressora Entrada   
 
No Windows XP 
 

1. Clique no Menu Iniciar > Configurações. 
2. Clique em “Adicionar nova impressora”. 
3. Selecione o botão “Avançar” do assistente de configuração de impressoras.  
4. Selecione a opção “Impressora local conectada a este computador”, e pressione o botão “Avançar”. 
5. Selecione a porta onde a impressora está conectada e pressione o botão “Avançar”. Normalmente é 

utilizada a porta LPT1. 
6. Selecione o Fabricante “Genérico”, na lista da esquerda, a Impressora “Generic/Text Only”, no lado 

direito e pressione o botão “Avançar”. 
7. Caso apareça a pergunta “Deseja manter o driver existente?”, selecione a opção de “Manter o driver 

existente” e pressione o botão “Avançar”. 
8. Digite o nome da impressora “ENTRADA” e pressione o botão “Avançar”. 
9. Selecione a opção de “Não compartilhar a impressora” e pressione o botão “Avançar”. 
10. Selecione a opção “Não” para imprimir página teste e pressione o botão “Avançar”. 
11. Pressione o botão de “Concluir”. 
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2 - Impressora Recibo   
 
No Windows XP 
 

1. Clique no Menu Iniciar > Configurações. 
2. Clique em “Adicionar nova impressora”. 
3. Selecione o botão “Avançar” do assistente de configuração de impressoras.  
4. Selecione a opção “Impressora local conectada a este computador”, e pressione o botão “Avançar”. 
5. Selecione a porta onde a impressora está conectada e pressione o botão “Avançar”. Normalmente é 

utilizada a porta LPT1. 
6. Selecione o Fabricante “Genérico”, na lista da esquerda, a Impressora “Generic/Text Only”, no lado 

direito e pressione o botão “Avançar”. 
7. Caso apareça a pergunta “Deseja manter o driver existente?”, selecione a opção de “Manter o driver 

existente” e pressione o botão “Avançar”. 
8. Digite o nome da impressora “RECIBO” e pressione o botão “Avançar”. 
9. Selecione a opção de “Não compartilhar a impressora” e pressione o botão “Avançar”. 
10. Selecione a opção “Não” para imprimir página teste e pressione o botão “Avançar”. 
11. Pressione o botão de “Concluir”. 
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3 - Impressora Pátio 
 
No Windows XP 
 

1. Clique no Menu Iniciar > Configurações. 
2. Clique em “Adicionar nova impressora”. 
3. Selecione o botão “Avançar” do assistente de configuração de impressoras.  
4. Selecione a opção “Impressora local conectada a este computador”, e pressione o botão “Avançar”. 
5. Selecione a porta onde a impressora está conectada e pressione o botão “Avançar”. Normalmente é 

utilizada a porta LPT1. 
6. Selecione o Fabricante “Genérico”, na lista da esquerda, a Impressora “Generic/Text Only”, no lado 

direito e pressione o botão “Avançar”. 
7. Caso apareça a pergunta “Deseja manter o driver existente?”, selecione a opção de “Manter o driver 

existente” e pressione o botão “Avançar”. 
8. Digite o nome da impressora “PATIO” e pressione o botão “Avançar”. 
9. Selecione a opção de “Não compartilhar a impressora” e pressione o botão “Avançar”. 
10. Selecione a opção “Não” para imprimir página teste e pressione o botão “Avançar”. 
11. Pressione o botão de “Concluir”. 
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4 - Impressora Fechamento 
 
No Windows XP 
 

1. Clique no Menu Iniciar > Configurações. 
2. Clique em “Adicionar nova impressora”. 
3. Selecione o botão “Avançar” do assistente de configuração de impressoras.  
4. Selecione a opção “Impressora local conectada a este computador”, e pressione o botão “Avançar”. 
5. Selecione a porta onde a impressora está conectada e pressione o botão “Avançar”. Normalmente é 

utilizada a porta LPT1. 
6. Selecione o Fabricante “Genérico”, na lista da esquerda, a Impressora “Generic/Text Only”, no lado 

direito e pressione o botão “Avançar”. 
7. Caso apareça a pergunta “Deseja manter o driver existente?”, selecione a opção de “Manter o driver 

existente” e pressione o botão “Avançar”. 
8. Digite o nome da impressora “FECHAMENTO” e pressione o botão “Avançar”. 
9. Selecione a opção de “Não compartilhar a impressora” e pressione o botão “Avançar”. 
10. Selecione a opção “Não” para imprimir página teste e pressione o botão “Avançar”. 
11. Pressione o botão de “Concluir”. 
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5 - Impressora Epson LX-300 
 
No Windows XP 
 

1. Clique no Menu Iniciar > Configurações. 
2. Clique em “Adicionar nova impressora”. 
3. Selecione o botão “Avançar” do assistente de configuração de impressoras.  
4. Selecione a opção “Impressora local conectada a este computador”, e pressione o botão “Avançar”. 
5. Selecione a porta onde a impressora está conectada e pressione o botão “Avançar”. Normalmente é 

utilizada a porta LPT1. 
6. Selecione o Fabricante “EPSON”, na lista da esquerda, a Impressora “Epson LX-300”, no lado direito 

e pressione o botão “Avançar”. 
7. Caso apareça a pergunta “Deseja manter o driver existente?”, selecione a opção de “Manter o driver 

existente” e pressione o botão “Avançar”. 
8. Digite o nome da impressora “FECHAMENTO” e pressione o botão “Avançar”. 
9. Selecione a opção de “Não compartilhar a impressora” e pressione o botão “Avançar”. 
10. Selecione a opção “Não” para imprimir página teste e pressione o botão “Avançar”. 
11. Pressione o botão de “Concluir”. 
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6 - Criar Novo Formulário   

 
No Windows XP 
 

1. Selecione a opção “Propriedades do Servidor”, na opção de menu “Arquivo” da janela de 
Impressoras e Aparelhos de Fax. 

2. Clique na caixa de verificação “Criar novo formulário”, digite “RECIBO” no campo “Nome do 
formulário”, altere o tamanho do papel nos campos “Largura: 15” e “Altura: 15”, clique no botão 
“Salvar formulário” e pressione o botão “Fechar”. 

3. Caso o botão “Salvar formulário” não esteja habilitado após digitar o nome do formulário “RECIBO”, 
significa que o formulário já esta criado. 
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7 - Configurar Tamanho do Papel   

 
No Windows XP 

1. Clique o botão direito do mouse sobre a impressora “RECIBO” e selecione a opção “Propriedades”. 

 

2. Clique no botão “Preferências de Impressão” da guia “Geral” das propriedades da impressora. 
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3. Clique na guia “Papel/Qualidade” e pressione o botão “Avançado”. 

 

4. Selecione a opção “RECIBO”, no tamanho do papel e pressione o botão “OK”. 

 

5. Selecione a opção “Cont. alimentação – sem quebra”, na fonte de papel e pressione o botão “OK”. 
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6. Voltando nas propriedades da impressora, Clique na guia “Avançado” e clique no botão “Padrões de 

Impressão”. 

 

 

7. Clique na guia “Papel/Qualidade” e pressione o botão “Avançado”. 
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8. Selecione a opção “RECIBO”, no tamanho do papel e pressione o botão “OK”. 

 

9. Selecione a opção “Cont. alimentação – sem quebra”, na fonte de papel e pressione o botão “OK”. 
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10. Voltando nas propriedades da impressora, Clique na guia “Configurações do Dispositivo” e selecione 

a opção “RECIBO” em todas as “Atribuições de Formulário a Bandeja” e pressione o botão “OK”. 

 

 

11. Repita os mesmos procedimentos acima para criar a impressora “PATIO”. 

12. Repita os mesmos procedimentos acima para criar a impressora “FECHAMENTO”. 

13. Não é necessário mexer nas propriedades da impressora “EPSON LX-300”. 
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Para mais informações envie um e-mail para: 

suporte@parkmaster.com.br 
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