Procedimentos para Instalação da DES 3.0.
3.0
1. Acessar o portal BHISSDigital e acessar o menu Sistemas->DES->Instalação
Sistemas
>Instalação conforme
indicação abaixo:

2. Clicar no link assinalado abaixo:

3. Prosseguir da seguinte forma de acordo com o navegador utilizado:
3.1. Google Chrome:
•

Caso seja exibida a mensagem abaixo no rodopé da página clicar em “Manter”.

•

Após o arquivo ser salvo clicar no botão assinalado e depois em “Abrir”.

3.2. Mozilla Firefox:
•

Selecionar a opção abaixo e clicar em “OK”.
“OK”

3.3. Internet Explorer:
Em todos os testes realizados o IE acessou o sistema automaticamente quando clicamos no link.
Pode ocorrer em algumas situações que apareça uma janela e o usuário precise clicar em uma
opção definida como “abrir” ou informação similar.

4. O processo de instalação será feito automaticamente

5. Marcar as 2 opções abaixo na tela de Advertência de Segurança e clique em “Executar”
“Executar”:

6. Na primeira execução o tipo de instalação do sistema deverá ser configurado:
•

Instalação “Local”:
o Instalação padrão em que uma única máquina irá acessar o banco de dados
dados:

•

Instalação em “Rede”:
o Uma máquina deverá ser configurada como Servidor;
Servidor
o As máquinas que irão acessar o banco de dados do servidor deverão
deverão ser configuradas
como Cliente e o IP ddo Servidor deverá ser informado;
o Essa é a forma de conexão em rede padrão;
padrão

•

o Instalado desta forma o sistema exige que a DES sempre esteja
steja em execução no
servidor;
o Se a execução for encerrada no servidor os clientes perderão a conexão com o banco
de dados.
Instalação em “Rede” – 2ª forma:
o Existe outra forma de configurar o servidor
servidor em rede sem que para isso a DES
necessite estar
ar constantemente em execução;
o Essa é uma configuração avançada e exige conhecimento
conhecimentos técnicos para ser
executada;
o Por este motivo não aconselhamos que pessoas sem o conhecimento técnico
apropriado executem a tarefa;
o Os passos são:
1 – Instalar a DES no servidor e configurá-la
configurá como Servidor;
2 – Esse passo é necessário para que o banco de dados
dados seja criado no servidor
servidor;
3 – A partir da primeira execução o banco de dados será criado na pasta padrão:
“C:\BHISSDIGITAl
BHISSDIGITAl\des\database\”.
4 – Acessar o site www.h2database.com (somente em inglês) , ir até a área de
Download e baixar o instalador ;

5 – Instalar o H2 Database Engine;
Engine

6 – O servidor deverá ser inicializado através do “prompt” de comando através do comando:
h2 –tcpAllowOthers
7 – A porta padrão é a 9092, caso deseje alterar deverá usar o parâmetro
parâmet –tcpPort
tcpPort seguido do
número da porta a ser usada.

8 – Nesse tipo de instalação o banco de dados da DES poderá:
poderá
o Ser
er colocado em um local diferente da pasta padrão;
padrão
o Assim
ssim como em um mesmo servidor poderá
poder existir mais de um banco de dados em
pastas diferentes e utilizados por diferentes clientes;
clientes
o Caso a porta de conexão e/ou o caminho do BD forem alterados, os mesmos deverão
ser informados na configuração da DES no Cliente para estabelecer a conexão.
9 – Se a DES for configurada em rede e houver servidor “proxy” configurado deve
deve-se
verificar a configuração de rede do Java através do Painel de Controle:

10 – Caso esteja utilizando as definições do browser, deverá verificar a configuração de
“proxy” do navegador
egador padrão:

11 – Na tela de configurações avançadas a opção “Usar o mesmo servidor proxy para todos
os protocolos” deverá estar desmarcada. O Endereço do “Proxy” e a Porta deverão estar em
branco no item “Socks”. Caso contrário não será possível a DES cliente conectar-se
conectar
ao
servidor.

12 – Os diretórios padrões para Cópia de Segurança, Importação e Exportação de dados
podem ser alterados .
13 – Uma conta de email também poderá ser configurada caso o usuário tenha interesse em
enviar arquivos diretamente pela DES conforme abaixo:
o SMTP: Endereço do servidor de email SMTP do provedor. Ex.: smtp.gmail.com
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
o usuário do email

14 – Caso o usuário necessite restaurar as configurações originais dos Diretórios,
Diretórios Porta e
Caminho do BD no servidor deverá clicar no botão “Restaurar Config. Padrão” no canto
inferior esquerdo da tela.

