Tutorial de utilização Microsoft Office Lens
O Microsoft Office Lens é um aplicativo utilizado para realizar digitalização de
documentos. Para realizar o download do mesmo. Abra a loja de aplicativos de seu
celular e procure pelo nome “Microsoft Office Lens”.
E siga os passos a seguir para a utilização.
Observação: Esse tutorial foi feito com base no sistema Android. Porém, a utilização em outros
sistemas é a mesma.
Após instalado clique em Abrir.

No primeiro acesso ao aplicativo irá pedir para que você conceda algumas permissões para
que o aplicativo funcione corretamente.
Clique em Permitir.

Após ter aceitados os permissões. Basta prosseguir com o tutorial de inicialização.
Clique sobre a câmera para dar início.

Basta prosseguir com as telas que irão aparecer.
Clicando em Avançar, Aceitar ou Não Aceitar o envio de dados opcionais (esse passo é de sua
escolha.) e por fim em Fechar.

Com o passo a passo concluido. Irá ser aberto a tela principal do aplicativo, onde é apenas, a
câmera do celular aberta para você realizar suas digitalizações.
Para realizar sua primeira digitalização. Coloque o documentos sobre uma superficie plana e
bem iluminada. Para que a câmera consiga capturar todos os detalhes.
Em seguida aponte a câmera para o documento até que a borda laranja fique apenas ao redor
do seu documento, conforme na imagem abaixo:

Clique para tirar a foto. E o aplicativo começara a processar sua digitalização:
Caso a foto fique torta como abaixo, não tem problema o aplicativo corrigirá para você. Se
preocupe apenas com a qualidade da imagem.
A linha ao redor indica o recorte que o aplicativo irá fazer.
Clique em Confirmar para ver como ficou.

Se estiver visível para você, basta apenas clicar em Concluído.

Após o clique em Concluído, será aberto a tela onde você deve escolher a opção de tipo de
arquivo que deseja salvar. Exemplo PDF.
E altere o título do arquivo, para que fique mais fácil de identificar.
Clique em Salvar.

Em seguida seu arquivo irá aparecer.

Pronto! Você digitalizou seu documento.
Basta agora encaminhar da forma que desejar.

