
Instalação impressora porta local 

 

Esta instalação só é necessária realizar em máquinas fora do domínio. 

 

1- Em primeiro lugar terá de fazer download do controlador, encontrando o mesmo em 

Drivers e Downloads - Xerox Global Print Driver - Windows 10 x64 - Xerox  escolhendo 

a segunda opção “V3 Xerox Global Print Driver PostScript”. Onde terá de concordar 

com termos e condições e de seguida clicar em visite. 

 

 

2- Depois de feito o download terá de extrair os ficheiros. Para extrair os ficheiros tem de 

carregar com o lado direito do rato na pasta e na opção 7-Zip escolher “extrair para 

aqui”, podendo também utilizador outro software de descompactação.  

 

  

https://www.support.xerox.com/pt-pt/product/global-printer-driver/downloads?platform=win10x64&language=pt


3- De seguida acede ao painel de controlo. Para tal carregue no menu iniciar, escreva 

“Painel de Controlo” e abra a aplicação. 

 

 

4- Como mostra na imagem selecionar a opção “ícones pequenos” 

 

 

  



5- De seguida escolher a opção “Dispositivos e Impressoras” 

 

6- Adicionar novo dispositivo 

 

7- Escolher a opção “A impressora que pretendo não se encontra listada” 

 

  



8- Marcar opção de acordo com a imagem e clicar seguinte 

 

9- Marcar a opção “criar uma nova porta:” e clicar seguinte 

 

10- Introduzir nome da porta: \\vipsprintserver.ipsantarem.local\IPSPrinter 

 

  



10.1- Se a porta já existir escolher a opção “utilizar uma porta existente” e escolher a 

porta \\vipsprintserver.ipsantarem.local\IPSPrinter e clicar seguinte. 

 

11- Para instalar o controlador da impressora terá de clicar em “Disco” 

 

  



12- Clicar em “Procurar…” 

 

13- Instalar o controlador que se encontra dentro da pasta 

“UNIV_5.810.8.0_PS_x64_Driver.inf”, podendo encontrar a mesma na pasta para onde 

o descompactou no passo 2 e de seguida clicar “Abrir” 

 

14- Clicar em “ok” 

 



14.1- No caso de aparecer uma janela com a mensagem “o Windows detetou 

que já existe um controlador para esta impressora”, escolher a opção substituir 

o controlador atual e clicar seguinte. 

 

 

15- Escolher “Xerox Global Print Driver PS” e clicar seguinte 

 

  



16- Escolher um nome para a impressora ou deixar o default e clicar seguinte 

 

17- Se aparecer uma janela de partilha da impressora, selecionar a opção “Não partilhar 

impressora” e clicar seguinte 

 

18- A impressora está instalada! 

 

De seguida é necessário criar credenciais no Windows 

19- Painel controlo selecionar a opção “Gestor de credenciais” 

 



20- Escolher a opção “Credenciais do Windows” e de seguida “Adicionar uma credencial 

do Windows” 

 

21- Introduzir no “endereço internet ou de rede”: 

\\vipsprintserver.ipsantarem.local\IPSPrinter e de seguida o domínio\utilizador e 

password 

 

Exemplos de nome de utilizador: 

Escola Superior Agrária: esa\utilizador 

Escola Superior de Educação:  ese\utilizador 

Escola Superior de Desporto:  esd\utilizador 

Escola Superior de Gestão e Tecnologia:  esg\utilizador 

Escola Superior de Saúde:  ess\utilizador 

 

22- Testar impressão 

 

 


