
IMPRESSÃO EM FORMULÁRIO CONTÍNUO RAZÃO (1/2 FOLHA), em impressora matricial,  
no Sistema de Automação Comercial para Lojas de Roupas e Calçados 

 
 

I) Criar uma impressora de texto para o formulário Razão 
 
Clique em  Iniciar, Impressoras e aparelhos de fax 
 
Escolha Adicionar uma impressora e selecione Impressora local conectada a este computador e deixe 
desmarcado Detectar e instalar automaticamente a impressora Plug&Play  e clique em Avançar 
 
Escolha a porta do computador onde a impressora estiver conectada (LPT1 ou USB) e clique em Avançar 
 
Escolha a impressora: Fabricante: Genérico, Impressoras: Generic/Text  e clique em Avançar  
Obs.:  escolha Genérico e depois Generic/Text  caso você queira imprimir usando caracteres normais, caso 
contrário escolha a sua impressora original. 
 
Deixe marcado Manter o driver existente e clique em Avançar  
 
Defina o nome da impressora como Impressora de Texto Form.Razão e selecione não para definição como 
impressora padrão e clique em Avançar 
 
Sem imprimir página de teste, clique em Avançar e depois em Concluir. 
 
 

II) Criar o formulário  (talvez tenha que “Executar como Administrador” – use botão direito do mouse) 

 
- Em Iniciar, Impressoras e aparelhos de fax vá para Arquivo, Propriedades do Servidor 
 
- Marque 'Criar um novo formulário',  e entre com: 
 
Nome do formulário: Formulário cont. Razão 
Descrição do formulário (medidas): 
Tamanho do papel:          Margens da área de impressão: 

Largura: 21,59cm           Esquerda:  0,00cm   Superior:  0,00cm    

Altura:  13,97cm           Direita:   0,00cm   Inferior:  0,00cm    

Clique em 'Salvar Formulário' 
 
Entre em  Painel de Controle, Impressoras 
Clique com o botão direito do mouse sobre a impressora  Impressora de Texto Form.Razão e escolha 
Propriedades. 
 
- Abra  Configurações do dispositivo, “Atribuição de formulário a bandeja” , em Alimentação por tracionador 
escolha  Formulário cont.Razão, Ok 
 
- Na guia 'Geral'. clique em 'Preferências de impressão...', e depois 'Avançado' (pode ser diferente com 
outras impressoras) 
 Mude 'Tamanho do papel' para o nome que você deu para o formulário Formulário cont.Razão. Clique OK e 
OK, Aplicar e OK  p/ finalizar 
 
Quando o usuário for imprimir em formulário contínuo Razão usando a impressora matricial no programa de 
Automação Comercial, selecione a impressora que contenha a definição desse formulário  (Impressora de 
Texto Form.Razão)  
Obs.:  Pode ser necessário desligar e ligar novamente a impressora após criar esta configuração. 
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