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Dúvida:
Quais são os requisitos mínimos para a instalação do sistema Frente de Loja ou Supervisor no Windows 10 - 64 Bits?
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Observação:
Este documento tem como objetivo apontar os requisitos mínimos para que o sistema Frente de Loja ou Supervisor funcionem de forma
adequada no sistema operacional Windows 10 - 64 Bits.

1 - Requisitos

1 - A versão do Windows 10 - 64 Bits deve ser a versão Profissional.
2 - Deve-se desativar qualquer antivírus ou firewall que a máquina tenha instalada no sistema operacional.
3 - A instalação do Frente de Loja ou Supervisor deve ser executada com o usuário Administrador do sistema operacional.
4 - Deve-se desativar as notificações UAC (Controle de Conta de Usuário). Caso tenha dúvidas na desativação, leia o tópico 3.1 Desativando o UAC nesse documento.
5 - Deve-se instalar o ODBC Driver, vai o driver clicando no link ao lado psqlodbc_10_03_0000-x86, ou encontre o driver no site do Post
gresSQL, https://www.postgresql.org/ftp/odbc/versions/msi/.
6 - Ao executar a instalação do sistema Frente de Loja ou Supervisor, deve-se instalar o Java.
7 - Após a instalação, a máquina deve ser reiniciada.

2 - Recomendações e Observações

1 - É extremamente recomendável criar um ponto de restauração antes de executar a instalação.
2 - Sempre reinicie a máquina quando o instalador solicitar.
3 - O ODBC Driver deve ser a versão psqlodbc_10_03_0000-x86 ou superior.
4 - A versão do ODBC Driver deve ser sempre a x86 (Windows 32 Bits), mesmo que o sistema operacional instalado seja o Windows 64
Bits, isso se deve, pois, a linguagem de programação que os sistemas Frente Avanço e Supervisor foram desenvolvidos, não suportam
drivers 64 Bits.

3 - UAC

O UAC, ou User Account Control, é um recurso do sistema Windows que aumenta a segurança do computador, pois restringe o acesso de
elementos que podem abrir brechas a segurança da máquina.
Assim, toda vez que um programa pede permissão para acessar dados do computador ou a internet, o usuário é notificado para que o
acesso seja liberado ou negado. No entanto, essas notificações dificultam muito a navegação, uma vez que interrompem a tarefa que está
sendo realizada.

3.1 - Desativando o UAC

Para desativar o UAC deve-se seguir os seguintes passos:

Passo
1:

Acesse o menu iniciar ou abra o painel de controle.

Passo
2:

No menu inciar, digite UAC no campo de busca. Caso acesse pelo painel de controle, procure pela opção de Contas
de Usuário.

Passo
3:

No Windows 10, não é necessário desativar completamente o UAC, é possível diminuir o seu controle. Para isso,
arraste a barra para o nível de controle mínimo ou, caso queira, desative completamente o UAC.

