
                                                                                                                         

Procedimentos para 
 

1. Na primeira execução o tipo de instalação do sistema deverá ser configurado (

• Local: Instalação padrão em que um única máquina irá acessar o 

• Rede: Uma máquina deverá ser configurada como Servidor. As máquina que irão acessar o 

banco de dados do servidor deverão ser configuradas como Cliente e o IP do Servidor deverá 

ser informado. 

• Os diretórios padrões para Cópia de Segurança, I

alterados a critério do usuário (

• Uma conta de e-mail também poderá ser configurada caso o usuário prentenda enviar arquivos 

diretamente pela DES conforme abaixo (

o SMTP:  Endereço do servidor de email SMTP do

o Porta: Porta do servidor de email SMTP do provedor.  Ex.: 465;

o Usuário:  email do usuário. Ex.:  jose@gmail.com;

o Senha: Senha do usuário do email.

2. As configurações do sistema podem ser alteradas a 

funcionalidade própria na DES. 

 

                                                                                                               

para Configuração – DES 3.0. 

Na primeira execução o tipo de instalação do sistema deverá ser configurado (1): 

Local: Instalação padrão em que um única máquina irá acessar o banco de dados

Rede: Uma máquina deverá ser configurada como Servidor. As máquina que irão acessar o 

banco de dados do servidor deverão ser configuradas como Cliente e o IP do Servidor deverá 

Os diretórios padrões para Cópia de Segurança, Importação e Exportação de dados podem ser 

alterados a critério do usuário (2); 

mail também poderá ser configurada caso o usuário prentenda enviar arquivos 

diretamente pela DES conforme abaixo (3): 

SMTP:  Endereço do servidor de email SMTP do provedor.  Ex.: smtp.gmail.com;

Porta: Porta do servidor de email SMTP do provedor.  Ex.: 465; 

Usuário:  email do usuário. Ex.:  jose@gmail.com; 

Senha: Senha do usuário do email. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As configurações do sistema podem ser alteradas a qualquer tempo pelo usuário através da 

 

banco de dados; 

Rede: Uma máquina deverá ser configurada como Servidor. As máquina que irão acessar o 

banco de dados do servidor deverão ser configuradas como Cliente e o IP do Servidor deverá 

mportação e Exportação de dados podem ser 

mail também poderá ser configurada caso o usuário prentenda enviar arquivos 

provedor.  Ex.: smtp.gmail.com; 

qualquer tempo pelo usuário através da 


