
MANUAL DE USO



1) ENVIO DE IMPRESSÃO WEB:

Para realizar a impressão WEB, o aluno deve acessar o link: url uninter: (impressao@uninter.com)

Irá aparecer a seguinte tela:

O aluno deverá inserir seu usuário e senha, e irá aparecer a tela de acesso do ALUNO:



O aluno deverá selecionar o botão “IMPRESSÃO WEB”:

Irá aparecer a tela para escolher os arquivos a serem impressos, ir na opção “submeter um trabalho”:



Irá aparecer a tela de quantidades de impressões e seleção do arquivo:

Ir no botão UPLOAD DO COMPUTADOR, para selecionar o arquivo desejado:

Após inserido o arquivo desejado ir no botão ENVIO e FINALIZAÇÃO:



O Documento será enviado para a fila de impressão NUVEM:

Após realizado o envio, o aluno deverá dirigir-se até a impressora da instituição mais próxima, e realizar a libera-
ção do documento inserindo o seu usuário e senha:

Irá aparecer os trabalhos de impressão para serem liberados no perfil do usuário:

A impressão irá sair na impressora a qual o usuário se autenticou;



2) COMPRAR CREDITO DE IMPRESSÃO VIA PAY-PAL:

O Aluno deverá criar uma conta pay-pal, para poder realizar as transações de crédito junto a UNINTER;

Para acessar a tela acréscimo de crédito, o aluno deverá acessar o link: URL UNINTER: (impressao@uninter.com)

Irá aparecer a seguinte tela:

O aluno deverá inserir seu usuário e senha, e irá aparecer a tela de acesso do ALUNO:

O aluno deverá ir até o botão ADD CREDIT:



Irá aparecer a tela para inserir o valor de crédito, o aluno deve escolher entre R$2,00; R$5,00 e R$10,00:

Após inserir o valor o Aluno deverá selecionar o botão ADD VALUE:

O sistema irá direcionar o acesso WEB para a página do Pay-PAL para que o usuário acesse a sua conta, ou crie 



uma conta:

Se o usuário já possuir uma conta Pay-Pal ele deverá inserir seu e-mail e senha:

E irá aparecer os dados de sua conta, para realizar novas compras em PAY-PAL:



Para finalizar a comprar selecionar o botão PAGAR AGORA;

Se o aluno não possuir uma conta Pay-Pal, será necessário criar a conta. Quando redirecionado para a página Pay-
-Pal, o aluno deverá selecionar o botão CRIAR UMA CONTA:

Irá aparecer a tela para o usuário inserir os dados do seu cartão de crédito, bem como seus dados pessoais:



Após preenher os dados ir no botão continuar e completar o cadastro inserindo conta de e-mail e senha;

Após finalizado o cadastro a compra do crédito será realizada automaticamente;

Após a transação realizada com sucesso, o saldo será creditado automaticamente na conta do aluno:
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