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1. Instalação do driver de impressão 
Acesse o endereço https://support.hp.com/br-pt/drivers e selecione a opção “Impressora”. 
 

  

https://support.hp.com/br-pt/drivers


Insira o modelo da impressora: “samsung m4080” e clique em “Enviar”. 
 

 
Verifique se a versão do sistema detectado corresponde ao em uso. Se divergir, clique em               

“Alterar” e escolha o que corresponde ao seu equipamento. 
Faça download do driver. 
 

 
 
  



Descompacte o arquivo baixado. 

 
Acesse a pasta “PrinterDriver”. 

 
Execute o arquivo “Install Software”. 

 
Prossiga com a instalação. 



 
Selecione a última opção, “Indique se pretende instalar o software sem ligação da impressora”. 

 
  



Selecione “Controlador de impressão”, caso não esteja selecionado e em “Seguinte”. 

 
Nesse momento será solicitado uma elevação de permissão para executar a instalação. Informe             

suas credenciais de usuário do sistema. 

 
Aguarde o processo de instalação concluir. 

 
  



2. Adicionando impressora 
Vá às configurações de impressoras do sistema. Isso é possível através  

1) da última etapa de instalação do driver de impressão, clicando em “Adicionar impressora” 

 
2) ou acessando “Preferências do sistema” e, em seguida, “Impressoras e Scanners” 

 

 
Clique no botão “+”, que se encontra no canto inferior esquerdo do painel lateral. 

 
 



Na aba “IP” entre com as informações da impressora desejada. 
Os campos devem ser preenchidos da seguinte maneira: 

● Endereço: o endereço da impressora pode ser obtido em https://www.icmc.usp.br (menu           
Serviços -> Impressão).  

● Protocolo: selecione “HP Jetdirect - Socket” 
● Nome: defina o nome de exibição da impressora no sistema 
● Localização: apenas para distinção entre outras impressoras de mesmo modelo. Por           

vezes esse campo é preenchido automaticamente no momento em que é informado o             
endereço da impressora no primeiro campo. 

● Usar: selecione o driver “Samsung M4080x Series PS” caso não tenha sido preenchido             
automaticamente. Para selecionar um driver que não está na lista suspensa, clique em             
“Selecionar Software…”, em seguida preencha o campo de busca com a expressão            
“m408x” para filtrar a lista de drivers disponíveis, então selecione o drive e clique em               
“OK” 

 

  

https://www.icmc.usp.br/


A seguir temos um exemplo com os parâmetro de inclusão da impressora Audit. 

 
Por fim, clique em “Adicionar” para concluir a inclusão da impressora no sistema.  



3. Configuração do perfil de impressão 
Depois da impressora instalada, abra um aplicativo qualquer, como o “TextEdit”. 

 
Selecione a opção de imprimir. 

 
Se o diálogo de impressão não estiver exibindo todas as opções, clique em “Mostrar Detalhes” 

 
Na lista suspensa, clique em “Tratamento de tarefa”, em seguida clique na aba “Contabilização              

de Tarefas”. 



Altere o “Tipo de Contabilização” para “Contabilização” e, nos campos abaixo, informe as             
credenciais “ID de Utilizador” e a senha (Palavra-passe). Suas credenciais podem ser consultadas no              
endereço https://printer-ids.icmc.usp.br (autenticando com seu número USP e senha única). 

 
ATENÇÃO: A SENHA DA IMPRESSORA NÃO É A SENHA ÚNICA. 

 
 
Em “Pré-Ajustes”, selecione a opção “Salvar Ajustes Atuais como Pré-Ajuste...” 

 
 
  

https://printer-ids.icmc.usp.br/


Escolha um nome para o campo “Nome do Pré-Ajuste” e selecione a opção “Todas as               
impressoras”. 

 
ATENÇÃO: SELECIONANDO A OPÇÃO “Todas as impressoras” NÃO É PRECISO          

REFAZER ESSE PASSO NOVAMENTE SE INSTALAR OUTRA IMPRESSORA DO MESMO          
MODELO. 

 
 
No momento da impressão de um documento, lembre-se de escolher o Pré-Ajuste criado no item               

anterior. 

 
 


