SISTEMA DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL

MANUAL DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO
Apresentação
O SysMarket é um sistema de automação comercial. Com um fantástico sistema de vendas
com frente de caixa completo, controla as formas de recebimento à vista, parcelado, cartão, cheque
e até vendas faturadas para os clientes. Cadastro e venda de produtos com suporte ou código de
barra, sistema de leitura de código de barra por balanças eletrônicas. Cadastro de Fornecedores,
Produtos, Clientes, Usuários, Contas a Pagar e Receber, Controle de Compras, recursos para
anotações agendadas com avisos sonoros em quase todos os programas. Diversos tipos de
relatórios financeiros e acompanhamento de vendas por período e balancete dinâmico. Controle de
pagamento de faturados por valor, Sistema de Backup completo com manutenção no Banco de
Dados e controle de acesso aos programas, bloqueio de clientes inadimplentes. Acompanhamento
de vendas por período, controle de estoque por unidades, metros, kilos, preços variáveis, preços
variáveis por medida com cálculo automático. Além de possuir um layout (visual) agradável, e de
fácil entendimento e dinâmico, possui várias teclas de atalho para agilizar seu dia-a-dia.

Faça o Download da Instalação Completa do SysMarket com Banco de Dados.
Acesse o site www.sysmarket.com.br e centro da página principal localize o botão conforme
imagem abaixo, clique e informe se a Versão do Windows é 32 Bits ou 64 Bits e aguarde o término
do download. O Tamanho do Arquivo de Instalação é de 145 MB já com o banco de dados SQL
Server. Veja abaixo como fazer o download da versão correta.

Clique no BOTÃO

E em seguida em selecione a opção

Atenção: Essa instalação somente deverá ser usada em 1 computador (principal ou servidor) dentro da
empresa. Caso decida usar o SysMarket em mais computares em rede dentro da sua empresa, nunca use
essa licença, use somente a Instalação em Rede sem o Banco de Dados.

Iniciando a Instalação SysMarket (No Servidor ou Computador Principal)
Após o término do download você irá instalar o arquivo Instala_SysMarket_SQL32.exe ou
Instala_SysMarket_SQL64.exe, para isso recomendamos que você sempre instale como
ADMINISTRADOR, (obrigatório em Windows Vista, Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 2008 / 2012 ou Superior). Para
fazer a instalação: Basta clicar com o botão direito sobre o ícone da instalação e em seguida clicar em
Executar como Administrador. Conforme mostra a imagem abaixo.
Execute a Instalação como Administrador para
que o SysMarket tenha acesso completo em seu
computador, Caso contrário os componentes do
Banco de Dados SQL Server poderá não ser
instalado com sucesso
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Passos da Instalação

Após o clicar para iniciar a instalação do SysMarket, uma tela de instalação será exibida conforme
demonstra as imagens abaixo. Siga o passo-a-passo até terminar a instalação.
1º Passo:
Selecione o Idioma Português (Brasil)

Clique em OK
Algumas mensagens poderão ocorrer caso a instalação verifique alguma inconsistência do
banco de dados SQL Server com o seu computador. Siga sempre as mensagens informadas pelo
instalador e evite problemas na instalação.
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2º Passo:
Marque a Opção “Eu aceito os termos do Contrato” e clique em Avançar
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3º Passo:
Clique em Avançar.

4º Passo:
Em algumas versões do Windows XP, 2003 ou Vista poderá será solicitado o download e a
instalação de alguns componentes da Microsoft. Como exemplo o Microsoft Windows Installer 4.5 e o
Microsoft .Net Framework 2.0. Eles são necessários para a instalação do Banco de Dados SQL Server
2008. Se você não possuir internet, tente baixar de outro computador e instale manualmente os

componentes antes de iniciar a instalação do SysMarket. Lembre-se de desmarcar a opção abaixo,
caso contrário à instalação não continuará, pois tentará fazer o download dos componentes.
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Clique em Instalar, para iniciar o download e instalação desses componentes.

Caso não esteja conectado a internet poderá fazer a instalação manual. Baixando esses
componentes através dos links:
 Microsoft Windows Installer 4.5
 Microsoft .Net Framework 2.0
 Microsoft .Net Framework 3.5
 Microsoft .Net Framework 4.0
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Se necessários, após o download a instalação dos componentes ocorrerá de forma transparente:
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Extraindo os arquivos de instalação do Banco de Dados SQL Server

Em seguida a Tela da Instalação do SQL Server 2008 R2 será exibida, aguarde até que a instalação
seja concluída, esse processo poderá demorar alguns minutos já que é a instalação principal para o
funcionamento correto do SysMarket. Aguarde até finalizar.

Após a instalação do banco de dados SQL Server 2008 R2 será exibida informações de Backup e
Segurança do Banco de Dados SQL Server, conforme abaixo. Leia atentamente e evite transtornos futuros.
Lembre fazer backup do banco de dados do SysMarket é como guardar suas musicas, fotos e documentos. E
em caso de pane a única forma de recuperar seu sistema por completo e restaurando o backup do seu banco
de dados. Assim que finalizar a leitura Clique em Avançar para finalizar.
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Reinicie o Computador para completar a Instalação.

Reiniciando o Computador e Configurando o SysMarket
Ao reiniciar o computador SE aparecer mensagem de erro ao tentar registrar dll, apenas clique em
Ignorar, isso ocorre devido ao seu sistema operacional já possuir as dlls. Execute o programa SysMarket ou
o programa ServidorSQL (utilitário do banco de dados do SysMarket). O ServidorSQL, esse programa irá
configurar automaticamente seu banco de dados e já irá iniciará o programa.
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Caso a tela do SysMarket não seja exibida conforme demonstra a imagem abaixo, poderá ter ocorrido
erro na instalação do banco de dados SQL Server. Neste caso veja na próxima página como verificar e/ou
analisar se sua instalação foi efetuada corretamente.

USUÁRIO PADRÃO

NOME
SYSMARKET
SENHA
SYSMARKET
Lembre-se de Alterar a
Senha após a compra das
licenças desejadas

Utilizando o SysMarket em Rede com Outros Computadores
Para colocar o SysMarket em Rede é muito simples. Por usar um sistema de banco de dados SQL
Server, o sistema basicamente precisa que o computador Servidor (Onde está instalado o banco de dados)
esteja com um IP Fixo e que os demais computadores estejam Pingando esse IP do Servidor.
Após instalar o SysMarket em seu computador principal (Servidor) e certificar que o SysMarket esteja
funcionando e exibindo a tela de login a cima, será necessário configurar um IP FIXO para esse computador
(Servidor). Veja o Ex: de Configuração do IP Fixo abaixo. Lembrando que esse é apenas um exemplo simples
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de numeração de IP, recomendamos um técnico em informática com conhecimentos básicos de montagem
de rede.

OBSERVAÇÕES
A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO
DA REDE DE COMPUTADORES
PARA
UTILIZAÇÃO
DO
SYSMARKET BEM COMO USO DE
INTERNET
É
DE
TOTAL
RESPONSABILIDADE DO CLIENTE,
EM NENHUMA HIPOTESE A EQUIPE
DE SUPORTE DA SYSMARKET
PODERÁ AJUDAR A CONFIGURAR
REDE INTERNA DOS CLIENTES.
AS
INSTRUÇÕES
A
SEGUIR
SERVEM APENAS COMO MODELO
PARA CONFIGURAÇÃO DE UMA
REDE BÁSICA DO WINDOWS.
RECOMENDA-SE SEMPRE USAR
UM TECNICO EM INFORMATICA
COM
CONHECIMENTOS
EM
MONTAGEM
DE
REDE,
O
DESEMPENHO, DISPONIBILIDADE
E FUNCIONAMENTO DEPENDERÁ
ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE DO
BOM FUNCIONAMENTO DA REDE
DE
COMPUTADORES
CONFIGURADA.

Passo-a-Passo para Montagem da Simples da Rede de Computadores SysMarket
1º Passo: Monte sua rede de computadores, colocando todos os computadores no mesmo Grupo de
Trabalho ou Domínio, certifique que todos os computadores conectados ao seu Roteador, Hub estão na
mesma faixa de números de IP's
2º Passo: No computador principal (Servidor) que você instalou o banco de dados SQL Server, você
deverá definir um IP Fixo de Rede, ou seja, um endereço fixo para que os outros computadores consigam
sempre localizar esse computador servidor. Os demais computadores não necessitam ter IP Fixo. O IP
Dinâmico funcionará normalmente para os demais computadores. Não é necessário compartilhar nenhuma
pasta do sistema, ou qualquer basta no servidor. Somente é necessário definir um IP Fixo para seu Servidor.
3º Passo: Ainda no computador principal (Servidor), vá até o Painel de Controle do Windows e Clique
em Firewall do Windows, adicione uma nova regra para desbloquear a porta 1433 (Conexão de Rede do
SQL Server).
4º Passo: Em Windows (Vista, 7, 8, 10 ou superior) recomenda-se habilitar todas as regras de
Compartilhamento de Impressoras e Arquivos do Firewall do Windows, por padrão esses os novos
Sistemas Operacionais Windows, vem protegido para evitar conexões de outros computadores em Rede. Em
caso de dúvida contate um técnico.
5º Passo: Baixe a Instalação em Rede, ou seja, sem banco de dados SQL Server. Conforme abaixo:

http://www.sysmarket.com.br/downloads/Instala_SysMarket_Rede.exe
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6º Passo: Execute a instalação, e avance até terminar a instalação. Caso seja solicitado e necessário,
reinicie seu computador, em seguida execute o programa ServidorSQL que, possui um atalho na área de
trabalho do seu computador cliente de rede. Após executar, conforme abaixo. No campo IP ou Servidor
SQL, informe o número do IP FIXO que foi configurado para seu servidor principal.

6º Passo: Agora se certifique que este computador está conseguindo Pingar o computador Servidor
(Onde está instalado o Banco de Dados). Para isso clique em Pingar Servidor para certificar que o
SysMarket está encontrando o computador Servidor. Se a mensagem Success for apresentada, basta clicar
no botão Testar e Conectar. Aguarde até o sistema seja totalmente configurado e você já poderá usá-lo
através do usuário e senha já cadastrado. Se a mensagem dada for Failure, quer dizer que o SysMarket não
consegue encontrar o computador com o IP informado. Nesse caso recomenda-se analisar as regras de
Firewall do Windows, principalmente o Desbloqueio da Porta 1433 do SQL Server no servidor, em caso de
maiores dúvidas contate um técnico em informática.

Obs. A equipe do SysMarket não poderá configurar a rede de computadores para o cliente. A
configuração da rede será o ponto chave para o bom funcionamento do sistema. Somente em casos mais
simples a equipe do SysMarket poderá efetuar ajustes de configurações de rede a fim de facilitar a
comunicação entre os computadores e o sistema.
Em hipótese nenhuma somos responsáveis por qualquer tipo de configuração da rede do cliente.
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Verificando a Instalação do Banco de Dados SQL Server no Servidor
Caso o SysMarket não inicie seu funcionamento recomendamos seguir os passos abaixo para
identificar o possível problema com a instalação do SQL Server.
Através do Menu Iniciar, localize a Pasta Microsoft SQL Server 2008 R2 >> Ferramentas de
Configuração e execute o Programa SQL Server Configuration Manager, caso não localize recomendamos
fazer a instalação manual do SQL Server ( execute a instalação do arquivo SQLEXPR_x86_PTB.exe a partir
da pasta C:\SysMarket\SQL2008\ dentro do seu computador), assim em caso de algum erro, terá condições
de identificar o problema que está ocorrendo durante a instalação do SQL Server.

Ao Executar o programa SQL Server Configuration Manager a tela de configuração dos serviços do SQL
Server será exibida, observe se os serviços principais estão em Execução.

E para que o SysMarket possa funcionar corretamente é necessário SQL Server (MSSQLSERVER) esteja
com o ESTADO deverá estar Em Execução conforme demonstra a figura acima. Dê um duplo clique sobre o
SQL Server (MSSQLSERVER) para exibir os detalhes do serviço de banco de dados.
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Agora clique na Aba (guia) Serviço para identificarmos o nome do Serviço SQL que está configurado.
Normalmente sempre é o Nome do Computador, este mesmo nome deverá ser usado no ServidorSQL

Agora Abra programa ServidorSQL e no campo IP ou Servidor SQL informe o nome do
identificado.
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Dentro do Programa ServidorSQL Clique no Botão Diagnosticar SQL
Deverá aparecer a tela abaixo, a mensagem:
“O teste de diagnóstico do SQL Server foi executado com sucesso e os arquivos de
configurações do SQL Server foram encontrados na pasta principal. A instalação do SQL Server
parece ter sido concluída com sucesso.“
Agora basta clicar no botão Testar e Conectar, que fará toda a configuração do servidor selecionado
para que o SysMarket possa sempre ser iniciado corretamente. Sempre que necessitar utilize esse botão. O
Botão Pingar faz um teste de conexão de rede com o IP ou Nome da Máquina informada.
Utilize os outros botões abaixo para analisar, configurar, verificar e importar dados para SQL.
Vejam os Detalhes das Funcionalidades:

Veja abaixo a função
detalhada de cada
funcionalidade dos
botões ao lado.
1.
Verifica se o Serviço do Banco de Dados SQL Server está instalado corretamente e
exibe informações sobre a instalação.
2.
Instala, ou seja, anexa o Banco de Dados do SysMarket localizado na Pasta
C:\SysMarket\DataBase\ no Serviço do Banco de Dados SQL Server em execução.
3.
Desinstala, ou seja, desanexa o Banco de Dados do SysMarket localizado na Pasta
C:\SysMarket\DataBase\ no Serviço do Banco de Dados SQL Server em execução.
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4.
Importa todos os dados do banco de dados Access do arquivo
C:\SysMarket\Data\SysMarket.mdb para o banco de dados SQL.
5.
Exibe as informações de configurações avançadas do SysMarket. Atenção não
recomendamos que façam alterações nessas configurações do SQL Server. Isso poderá impactar no
funcionamento do direto do SysMarket com o Serviço do SQL Server instalado.

Utilizando o SysMarket pela 1ª Vez
Após o SysMarket ser iniciado você que ainda não possui um senha de acesso deverá utilizar a
seguinte senha:

Usuário Padrão do Sistema
USUÁRIO:
SENHA:

SYSMARKET
SYSMARKET

Obs: Após a compra de sua licença altere este usuário e senha
1. Será exibido a tela de boas vindas e de configurações da sua empresa no SysMarket
2. Clique em Usar Versão Demonstração caso ainda não possua sua licença de uso.
Assim você poderá utilizar essa versão durante 30 dias e concretizar até 100 vendas.
Nesta versão você também poderá cadastrar todos os seus usuários, produtos,
clientes e fornecedores e fazer todos os testes necessários.
3. Nessa versão demonstração você não poderá mudar os dados cadastrais. Somente
Após adquirir sua licença de uso do SysMarket você poderá preencher seus dados e
assim seu sistema estará pronto para trabalhar definitivamente. Quando for fornecida
sua serial nenhum dado cadastrado será perdido.
4. Caso queira limpar todos os testes que foram feitos, basta usar o programa Limpar
Dados que fica na pasta raiz do SysMarket = C:\SysMarket\LimparDados.exe. OBS:
Solicite
a
senha
ao
nosso
suporte
via
e-mail
ou
help
desk:
sysmarket@sysmarket.com.br
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Migrando SQL Server 2000 / MSDE para o Banco de Dados SQL Server 2008
Para migrar o banco de dados SQL Server 2000 ou Microsoft SQL Server Desktop Engineer
(MSDE) é muito simples. Recomendamos fazer isso fora do horário de funcionamento da
empresa, a fim de se enviar problemas quanto a utilização do SysMarket, já que o sistema
ficará fora do ar por cerca de 1 a 2 horas. Siga os passos abaixo antes de executar a nova
instalação para que não tenha problemas em relação a migração do banco de dados:
1. No servidor atual do SysMarket. Faça um backup do seu banco de dados, consulte o

manual de backup caso tenha dúvidas. Recomendamos copiar o backup para um pendrive e certificar que está OK.
2. Agora é necessário remover o Microsoft SQL Server 2000 e ou Microsoft SQL Server
Desktop Engineer. Vá até o Painel de Controle >> Adicionar ou Remover Programas, e
remova os programas do banco de dados SQL Server antigo.
3. Após remover o Sistema Antigo do Banco de Dados SQL Server, reinicie seu
computador e em seguida faça a instalação do sistema com o SQL Server 2008
normalmente, conforme descreve esse manual de instalação e configuração.
Suporte
SysMarket – Sistema de Automação Comercial
Email: sysmarket@sysmarket.com.br
Suporte: www.sysmarket.com.br/contato.asp
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