
CONSISANET 
OPÇÃO DE IMPRESSÃO FRENTE-E-VERSO  

 

Entre suas inúmeras vantagens, o sistema Consisanet dispõe de uma importante e prática opção na impressão 

de documentos, a alternativa de impressão em frente-e-verso. Essa opção trás além da intenção econômica, 

diminuindo o desperdício de papel, uma finalidade ecológica, visto que diminui em grande escala o acúmulo 

de lixo. 

Praticamente todos os relatórios que podem ser impressos através do sistema Consisanet possuem essa opção, 

basta ter configurado uma impressora que tenha essa função, visto que, não são todas as impressoras que têm 

essa alternativa. 

O sistema já vem configurado de tal forma que ao imprimir um documento frente 

e verso há uma mudança automática da inscrição “folha” (que aparece no canto 

superior direito da pagina), para a inscrição “página”. Assim a numeração das 

paginas é feita de forma automática.  

A escolha por imprimir frente-e-verso ou não, é feita na segunda tela de 

impressão, logo abaixo do campo para escolha da impressora. Vale lembrar que 

essa opção é apenas para o modo “gráfico”, 

visto que o modo “texto” é para impressoras 

matriciais e, portanto, não possui impressão 

frente-e-verso.  

 

Se ao adicionar em seu computador, uma 

impressora que possua a função frente-e-verso, 

e mesmo assim não for liberada esta opção na 

impressão de documentos no sistema 

Consisanet, faz-se necessária à configuração 

das propriedades da impressora para que então 

se possa usufruir desse recurso.  

Ao confirmar a impressão frente-e-verso nas propriedades da impressora, aparecerá, a tela de auxílio do 

Windows, que informará qual são os procedimentos que devem ser feitos para imprimir corretamente, sendo 

que os passos são iguais para qualquer documento em frente-e-verso. 
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Para aqueles usuários que não possuem impressoras com esse dispositivo o sistema dispõem da possibilidade 

de emitir os relatórios em “Fonte Reduzida”. Fazendo uma economia de até 30% no número de folhas 

impressas. Para emitir com fonte reduzida basta marcar o campo “Imprimir C/ Fonte Reduzida”, ao 

solicitar a emissão dos Relatórios. 

 


