INSTALAÇÃO DO GESCOM 1.06.
Esta é a sequência de instalação da nova versão do Gescom. Para instalar corretamente
o sistema, coloque o conector hlock na saída USB do servidor e siga rigorosamente os
passos abaixo:
Passo 1 Desinstalação da versão antiga (se existe em todos os computadores
clientes da rede)
•
•
•
•
•
•
•

Desligue todos os aplicativos abertos e desative o seu antivírus durante a
instalação.
No Windows clicar no botão Iniciar e escolher Configurações e painel de
controle.
Clique no ícone: Adicionar ou remover programas.
Aparecerá a tela: Propriedades de adicionar ou remover programas, clicar em
Gescom.
Clique no botão: Adicionar ou remover
Confirmar a tela de deleção, clicar no botão Sim
O desinstalador irá automaticamente desinstalar o Gescom e ao final, clicar no
botão Ok.

Passo 2 Cópia do CD para o disco rígido do computador
•
•
•
•
•
•

Inserir o CD do Gescom na unidade de CD-ROM.
Certifique-se de estar logado como administrador.
Carregar o Windows explorer
Procurar o Setup no CD e executar como administrador.
Clicar em OK:
Abrir-se-á a rotina de instalação.. Siga as instruções... No final clicar no botão
Finish.

Passo 3 Cadastro dos usuários e configuração da rede
•

Esta configuração deve ser feito pelo administrador do sistema Gescom, somente
na primeira vez.

Passo 4 Cadastro do(s) estoque(s) de trabalho
•

Esta configuração deve ser feito pelo administrador do sistema Gescom, somente
na primeira vez.

Passo 5 Instalação da(s) base(s) de dados da rede
•
•

Esta configuração deve ser feita pelo administrador do banco de dados que
instalará o SQL SERVER e o banco de dados inicial, somente na primeira vez.
Habilite as portas TCP 1433 e UDP 1434 no firewall do servidor.

Passo 6 Configuração do hardlock
•
•
•
•

Esta configuração deve ser feita pelo administrador uma única vez.
Coloque o programa c:\gescom\extra\NeoKeyNetService.exe para ser chamado
automaticamente quando o servidor for iniciado.
O arquivo de configurações c:\gescom\extra\NeoKeyNetService.ini pode ser
editado e deve ser mantido na pasta.
Habilite a porta TCP 30005 no firewall do servidor.

Passo 7 Atalhos
Você poderá colocar atalhos do help na sua área de trabalho. O atalho
do help está na pasta c:\Gescom\Atalho
Passo 8 Atualização do banco de dados
Leia as instruções para atualizar o banco de dados para esta versão no
arquivo c:\Gescom\Sequencia_Atualizacao.pdf.

Muito obrigado, em caso de dúvida contate-me:
Edson Tadeu Moreira
ESC Engenharia de Sistemas do Conhecimento
Tel: (0xx31) 34638897 ou
Cel: (31) 999816211
e-mail etmo@terra.com.br

