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GUIA RÁPIDO - OUTRAS DÚVIDAS - DE INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO 



Problemas na Instalação e Atualização

Configuração Mínima
Para instalação completa do BH ISS Digital, recomenda-se o equipamento a seguir:
Equipamento IBM-PC ou compatível
·	Processador Pentium 133 MHz ou superior;
·	32 MB de memória;
·	Sistema operacional: Windows 95 com Internet Explorer 5.0 ou superior, ou Windows 98, ME ou superior;
·	50 MB de espaço em disco;
·	CD-ROM com velocidade dupla;
·	Para Windows 98, configuração de vídeo de 256 cores;
·	Configuração de tela 800x600 pixels. 
Impressora
·	Jato de tinta, laser, cera ou fusão térmica;
·	Cor: Preto;
·	Tamanho do papel: A4 cor branca;
·	Orientação: Retrato;
·	Qualidade: Alta.
Aplicação não instala ou não inicia
1.	Certifique-se que seu download foi bem sucedido, ou seja, não houve interrupções durante a transferência e seu arquivo esta integro e completo do tamanho correto. Para conferir isto basta verificar se o arquivo tem mais de 22 Megabytes (no caso de download do arquivo único) ou no caso dos disquetes que vc possui todos os 17 arquivos de 1,38 Mb cada um.
2.	Certifique-se que a sua versão do BHISS DIGITAL é compatível com sua versão do Windows. Caso tenha dúvidas cheque à seção  “Manual de download do BHISS DIGITAL” acima (no índice analítico deste documento). 
3.	Caso vc estiver recebendo a seguinte mensagem de erro (ou mensagem similar envolvendo a palavra “...printer...”):
     Certifique-se que sua impressora (ou impressora na rede, se for o caso)        
     esta devidamente conectada e instalada. Caso não haja como instalá-la ou 
     conectá-la propriamente proceda à sua exclusão no Windows em Painel 
     de Controle -> Impressoras -> Excluir (clicando com o botão direito  
     em excluir na impressora que não se encontra mais conectada à rede). 
     Após isso a aplicação voltara a abrir.


As identificações de meses e moedas não são as do Brasil
	Configure o Windows em botão Iniciar, Configurações, Painel de Controle, Configurações Regionais para Português(Brasileiro).

Travando com windows 98
	Verifique se a configuração da resolução do monitor do seu computador está configurada para 256 cores ou superior.
	Como fazer:
	Clique no botão iniciar, configurações, painel de controle, vídeo, configurações;
	Cores: 256 cores ou superior (é necessário ter o disco de instalação do Windows ou o disco de instalação da placa de vídeo, caso a opção não permita mais de 16 cores).

Para instalar o novo drive utilize o botão avançadas da tela de configurações, a aba adaptador, botão alterar, botão avançar, opção exiba uma lista com ..., o botão com disco e informe o diretório onde se encontra o drive da placa de vídeo (o drive da placa de vídeo normalmente se encontra  no CD de drivers que veio na junto com o PC,  diretório VGA\... ).

Mensagem VBA??.DLL não registrada
	O Windows não contém o arquivo regsvr32.exe no diretório windows\system.
Como fazer:
1.	Desinstale o sistema em botão iniciar, painel de controle, adicionar/remover programas: selecione o sistema e clique no botão adicionar/remover.
2.	Copie o arquivo regsvr32.exe de um outro windows ou solicite ao setor de suporte do sistema, este arquivo.
3.	Após a cópia do arquivo para o diretório  windows/system, instale o sistema novamente.

Mensagem EOUTOFRESOURCES
	Algum software instalado recentemente ou uma atualização do Windows atualizou o Windows com arquivos antigos.
	Como fazer:
1.	Salve o banco de dados atual, fazendo uma cópia do arquivo *.mdb existente no diretório do  sistema.
2.	Para verificar o diretório do sistema, veja em propriedades do botão do sistema. 
3.	Desinstale o sistema em botão iniciar, painel de controle, adicionar/remover programas : selecione o sistema e clique no botão adicionar/remover.
4.	Instale o sistema novamente; (caso os procedimentos acima não solucione o problema,  faça a reinstalação do windows.)

Mensagem Parâmetro Inválido
	O Windows deve estar com os recursos de memória esgotados, muitos aplicativos aberto ao mesmo tempo, encerre os aplicativos abertos e tente novamente, ou reinicie o Windows.

Mensagem Classe não registrada;
	Leia o arquivo readme.txt na página da prefeitura (www.pbh.gov.br) em download / Problemas de instalação do Microsoft Access.
	Envie a especificação do software utilizado em seu computador:
·	Versão do Windows; Versão do Office, Versão do Access.
Para o e-mail suporte@issdigital.com.br e aguarde orientações.

Não Imprime
	Atualize pela internet ou solicite a um revendedor o drive da impressora atual e reinstale a impressora padrão, REINICIE o Windows após a instalação.

Não consegue fazer Backup em disquete.
	Deverá atualizar a versão para a mais recente.

Atualizou o sistema e  aparece a seguinte mensagem: LOCALIZE O BANCO DO SISTEMA QUE INSTALOU.	
	Solicite para localizar o arquivo *.Mdb.
Para localizar este arquivo clicar em Iniciar / Pesquisar / Arquivos ou pastas.
O nome do arquivo localizado deverá ser: BHISSDIGITAL.mdb
Se não houver este arquivo provavelmente foi feito uma atualização incorreta ou foi excluído propositalmente.
Recomendamos que instale novamente o sistema e volte o backup.
Se não houver backup infelizmente todas as informações foram perdidas. Será necessário redigitar tudo novamente.
Recomende fazer sempre backup após efetuar qualquer lançamento.

Erro na Chamada da função.
Falta descrever a solução.....



Atualização do Sistema em uma máquina que é servidora.
	Será necessário atualizar a máquina que é o servidor. Depois basta levar o executável BHISSDigital.exe para as outras máquinas.

Programa executou uma operação ilegal e será fechado.
	Solicite que feche todos os programas. Reinicie a máquina e abra somente o BHISSDigital. Se não estiver na versão mais atual recomendar atualizar.

Quer saber como fazer atualização em rede.
	Se o sistema já estiver instalado em uma máquina favor acessar – Ajuda / Conteúdo / Instalação e Configuração/ Instalação em rede. Seguir todos os procedimentos.
	Se não tiver o sistema instalado baixar o manual completo da versão que está disponibilizada na página da prefeitura (www.pbh.gov.br) ou da fazenda (www.fazenda.pbh.gov.br)  e seguir todos os passos para instalação.

Atualizou o Sistema só que ao abrir o sistema continua na versão anterior.
	Solicitar que acesse pelo Windows Explorer em:
C:\Arquivos de programas\ISS Digital\BHISSDigital\BHZ\100\ BHISSDigital.exe
Clicar duas vezes no arquivo BHISSDigital.exe para abri-lo.  Se abrir na versão correta favor solicitar que crie um novo atalho na área de trabalho. Caso contrário o sistema  está instalado em outro local. Diferente do local padrão. 

·	

