Manual Técnico de Instalação e Configuração do Sistema NETUSE
Guia prático de implantação do sistema NETUSE

Este documento é um guia prático do sistema netuse para o técnico, que visa mostrar alguns procedimentos diários da
empresa.
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O NETUSE SYSTEM é
um sistema de
automação comercial, e
esse guia foi
organizado com o
intuito de ajudar o
técnico a implanta-lo
de forma prática e
eficaz.
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Requisitos Técnicos para Implantação Sistema Net Use:
Estrutura de servidor de propriedade do Cliente
Para acessos externos ao servidor (de casa, do fórum, da faculdade, etc)
São necessários:
- 01 Link de internet Profissional com IP Fixo no mínimo 10Mbps.
OBS: Com possibilidade de aumento, dependendo do número de acessos externos.
Configurações dos Computadores que serão estações de trabalho:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

2 GB memória Ram;
HD 300 GB ou Superior;
Windows XP SP3, Windows 7, 8 e 8.1;
Internet Explorer 8 ou 9;
Mozilla FireFox 25.x. ou superior;
Google Chrome;
Adobe Flash Player, Adobe Acrobat 9 ou superior;
Java 8 ou superior.

Configurações do Computador Servidor:
Sistemas Operacionais Sugeridos:
➢
➢
➢
➢
➢

Linux (Debian);
Windows Web Server 2008 32Bits;
Windows Server 2008 Standard 32Bits Bits;
Windows Server 2003 Standard 32Bits;
Windows Server 2003 Enterprise 32Bits.

Uma cópia estável que não venha dar problemas de licenciamento.
Placa mãe: Marca Livre, com possibilidade de expansão.
(Compatível com o SO a ser instalado).
Placa de Rede: GIGA LAN (Incluindo periféricos como Hub ou Switch também devem ser GIGA LAN).
Memória RAM: 4GB ou superior.
Disco Rígido (HD): 500 GB ou superior, com 2 partições de (30% C: ) e o restante para D:
Gabinete: 4 Baias com fonte de alimentação de 500 WATS real.
Processador: Indiferente, desde que seja compatível com a placa mãe, Intel ou AMD com perfil para servidor.
(Sugerimos Intel Core i5).
No-break: Sugerimos SMS 1400V com autonomia mínima de 30 minutos p/ equipamentos de rede e servidor. (Se
possível aumentar autonomia c/ bateria externa).
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1. Servidor Dedicado:
Sistema Operacional: Linux (DEBIAN), Windows Server 2003 Sp2 32Bits, Windows Server 200832Bits/64Bits,
Windows Web Server 2008 32Bits/64Bits. Favor instalar uma cópia estável que não venha darproblemas de
licenciamento.
2. Máquina para impressora fiscal Dedicado:
Computadores da marca POSTECH, com o sistema operacional Windows XP SP3 ou Windows 7 32Bits/64bits.
Unidade de instalação padrão: (C:)
Fixar o endereço IP da rede local do servidor na placa de rede.
Instalar um Compactador: Sugerimos WinRar.
Liberação do acesso remoto ao servidor pela área de trabalho remota do Windows.
OBS: Enviar um e-mail com o usuário, senha e endereço IP de acesso ao servidor ou qualquer dúvida utilizar
os contatos do cabeçalho deste documento.

Netuse System Automação Comercial
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Para que o sistema netuse funcione é preciso que o firebird esteja em execução, então caso ele não esteja instalado o
instale.

➢ Como instalar o firebird para a execução do sistema NETUSE
Localize a pasta do sistema netuse (disco local C, D etc) e abre a pasta Install Firebird;

Dentro da pasta Install Firebird, você instala a versão mais atual do programa;

Nesse caso o mais atual é a versão 2.5.0. Processo de instalação:
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Selecione o Idioma do Assistente de Instalação > Ok;

Seguinte;

Aceito os termos > Seguimte;

NET USE E CIA LTDA

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370
CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97 
FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818

www.netusesystem.com.br

Seguinte;

Seguinte;

Seguinte;
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Seguinte;

Obs.: esta opção tem que ser de acordo com a versão do Windows e Firebird > Seguinte;
Exemplos:
Win XP – Independente de versão é sempre como SERVIÇO;
Win7 (32 bits) – Firebird 2.0.5 coloca-se APLICAÇÃO;
Win7 (32 bits) – Firebird 2.5.0 coloca-se SERVIÇO;
Win7 (64 bits) - Firebird 2.0.5 coloca-se APLICAÇÃO;
Win7 (64 bits) - Firebird 2.5.0 coloca-se SERVIÇO;

NET USE E CIA LTDA

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370
CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97 
FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818

www.netusesystem.com.br

Instalar;

Espere concluir a instalação;
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Seguinte;

Desmarque a segunda opção, pois ela só abre um
site explicativo do programa > Concluir a instalação.
No SERVIDOR libere a Porta 3050 do firewall, essa porta é usada pelo banco de dados Firebird e é indispensável
para que os outros terminais tenham acesso ao sistema netuse.
Como fazer:
Windows XP: Clique em Iniciar/Configurações/Painel de controle > Abra o item denominado Firewall do Windows >
Vá para Exceções > Clique em Adicionar porta > No campo Nome digite NETUSE > No campo Número da Porta
digite 3050 > Escolha o protocolo TCP > e clique em OK.
Windows 7/8/10: Clique em Iniciar/Painel de Controle/Sistema e Segurança/Firewall do Windows > Abra o item
denominado Configurações avançadas > Regras de Entradas > Nova Regra > Selecione Porta e avance > Selecione
TCP e Portas locais específicas > Adicione a porta 3050 e avance > Permita a conexão e avance > Selecione Domínio,
Particular e Público e avance > No campo Nome digite NETUSE e clique em Concluir.
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➢ Como instalar o NetUse System

Para instalar o sistema netuse você precisa de uma Ordem de Serviço com serial, ela serve para registrar o sistema e
você a solicita na administração.
Tendo a O.S. em mãos você faz o seguinte procedimento:
Coloque a pasta do sistema num diretório (Disco local C, D ou outros, lembrando que o disco local C é a unidade
padrão), verifique a versão do sistema netuse abrindo o programa, pois para registrar o sistema com as versões mais
recentes 6.0, 6.5 e 6.7 utiliza-se o serial da data 02/10/2014, portanto, verifique a data do serial.exe, se a data estiver
muito antiga têm que ser alterado, e caso a versão do sistema netuse3 esteja muito antiga peça para o analista
desenvolver outro executável (fale pessoalmente, mas solicite também por e-mail formalizando o pedido).

Quanto ao serial a data mais recente é 02/10/2014 e encontra-se no servidor na pasta Executáveis > Rotinas de
Trabalho > Novo Serial.
Execute o serial.exe normalmente ou no modo administrador e coloque o CNPJ, nº do documento (RAT) e nº de série
que estão na O.S., registre o sistema e quando você registrar irá aparecer a mensagem “série cadastrada corretamente”.

OBS.: No processo de registro do sistema, pode apresentar a mensagem de que o sistema não foi registrado
corretamente, nesses casos verifique a data do serial, do computador (a data do computador tem que ser a mesma da
O.S., caso não esteja altere e depois de registrado volte para a data correta) e a versão do executável netuse3. As
permissões do Windows também influenciam muito na questão do registro do sistema, caso você tenha verificado as
datas que foram citadas acima e mesmo assim não o registrou, dê todas as permissões para o usuário TODOS do
sistema operacional.
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Como fazer:
Clique no Menu Iniciar > Computador > Disco Local C > Clique com o lado direito do mouse em cima de
Propriedades > Segurança

Segurança;
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Adicionar;

TODOS > OK

Selecione Controle total e Modificar > Aplicar > Clique SIM para a
sequência de mensagens, dando assim todas as permissões para o usuário TODOS > OK.

NET USE E CIA LTDA

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370
CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97 
FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818

www.netusesystem.com.br
Instalação e Liberação do PAF_ECF (NETUSE/ Impressora Fiscal)
Verifique o número de série da impressora fiscal (Bematech - 20 caracteres, Daruma - 15 caracteres, Elgin - 20
caracteres), essa série encontra-se na própria impressora;
Localize na pasta do sistema netuse o netserie.exe e execute colocando as informações necessárias (CNPJ, Série da
impressora e série da Ordem de serviço fornecida pela empresa netuse);

Acesse o sistema netuse módulo PAF-ECF-TEF > Vendas/compras > PDV, fazendo esse procedimento você está
configurando a impressora fiscal no sistema netuse;

NET USE E CIA LTDA

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370
CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97 
FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818

www.netusesystem.com.br

Depois da impressora configurada, verifique se existem pré-vendas em aberto Vendas PAF (F2) > HOME, a tecla
HOME mostra todas as pré-vendas em aberto, fazendo isso transforme as pré-vendas em orçamento (pelo interbase
use o comando UPDATE ORCAMENTO SET STATUS = 'Pre Venda' WHERE CODDOCUMENTO = 9;
VERIFICAR ESSE COMANDO);
Realize a abertura do caixa, toda abertura do caixa emite-se uma leitura X;

(MOSTRAR ABRETURA DO CAIXA IMAGENS)
Cadastre um produto no sistema netuse retaguarda ou gestor com o valor de R$ 0,01 centavos (colocar imagens);

Clica em novo;
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Preenche as
informações e clica em gravar;
Acesse o sistema do PAF-ECF (bemafi) > Vendas (F2) > localize o produto de R$0,01 centavos que você cadastrou
(F8), clique no enter duas vezes, realize a venda (F1), clique no F7, localize a venda de 0,01 centavos e cancele a
mesma (Obs. Verifique o md5 no cupom fiscal impresso, confira de acordo com a configuração da impressora);

Acesse no módulo retaguarda ou gestor realize uma pré-venda, importe para o PDV (F11 > Nº do documento da Prévenda) e cancele a venda (mesmo modo citado acima);
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Depois saia do módulo de vendas (F9) e vá para o MENU FISCAL e execute os seguintes comandos:
➢
➢

Número identificação PAF-ECF (duas vias, um para a empresa e outro traga para a netuse)
Parâmetros de configuração

NET USE E CIA LTDA

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370
CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97 
FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818

www.netusesystem.com.br

Para finalizar entre no caixa e realize o fechamento do mesmo (a redução Z sai no fechamento do caixa);
( FINAL DO DIA IMAGENS )
Junte todos os relatórios e os entregue para a pessoa responsável da empresa.

➢ Instalar o Interbase (para manutenção do banco de dados)
Localiza a pasta do sistema netuse (disco local C, D etc) e abre a pasta Install Firebird;
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Comece a instalação:
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Next;

I Agree;

Next;

Next;

Next;

Instalando;

Next;

Finish;

Depois de instalado procure o IBConsole instalado na máquina e o configure da seguinte forma:
Em cima de InterBase Servers clice com o lado direito do mouse > Register > Selecione a opção Local Server >
Usuário: SYSDBA // Senha: masterkey > OK.

NET USE E CIA LTDA

Rua São João, 387/Sul, Bairro: Centro, Teresina, UF: PI. CEP: 64.000-370
CNPJ: 05.127.084/0001-42 - ABESS 2425/97 
FONE: (86)3226-1503, 3305-0148, 3305-0415 - Celular: (86) 8832-9600 – (86) 9985-4818

www.netusesystem.com.br
Abra o Local Server que você registrou, e em cima de Databases registre o banco de dados. Obs.: verifique sempre o
confp dentro da pasta do sistema netuse, pois é lá que se sabe com precisão o caminho do sistema (seja servidor ou
terminal).
Exemplos:
Servidor = NAME=D:\BEMATECH\NETPDV3\NET_USE.SQL

Terminal = NAME=servlinux:/home/netuse/netbanco/NETUSE3/NET_USE.SQL

Terminal = NAME=SERVIDOR-PC:C:\NETPDV3\NET_USE.SQL
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E clica no OK, você pode alterar o nome no Alias Nome.
Está concluída a configuração do Interbase e para fazer alterações, abra o banco que você registrou, clique em SQL e

coloque as alterações.

Para executar as alterações, clique no atalho ctrl + E (Execute a Query).
Obs.: Faça sempre um backup do banco de dados no servidor (NET_USE.SQL) antes de executar qualquer alteração
no mesmo, assim não se perde dados dos clientes.
Para fazer qualquer alteração com o interbase, o sistema netuse não pode está aberto nas máquinas.
Você encontra a maioria das alterações no servidor da netuse no diretório \\servlinux\netbanco$> Executáveis >
Rotinas de Trabalho > Alterações/Alterações Gerais.

➢ Configurar Certificado Digital no Sistema NETUSE
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1º Baixar o driver do certificado (verificar marca e modelo);
2º Instalar certificado e safsing (administrador token);
3º Verificar se o certificado está realmente instalado no repositório do Windows (Internet Explorer – ferramentas >
opções de internet > conteúdo > certificados);
4º Configurar o certificado no sistema netuse, com os seguintes passos:
Localiza a pasta do sistema netuse, pega as dlls (pasta dlls) e coloque-as dentro da pasta Windows > system32
(windows 32 bits) ou syswow64 (Windows 64 bits), localiza o instala e execute o mesmo com o modo de
administrador.

Depois abra o sistema netuse, abra o campo vendas/compras > gerenciar notas > configuração.
Na aba Certificado selecione o certificado instalado e clique em ok.
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Na aba geral selecione o local do report.rav (dentro da pasta do sistema na pasta report> Nota Fiscal Eletronica.rav) e
selecione a versão da nfe (ve310).

Na aba arquivos selecione os campos 01 e 02, e selecione as respectivas pastas dentro da pasta do sistema (NETUSE3
> NFE).
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Depois configure os dados da empresa para a emissão de notas fiscais, na aba Cadastro > Cadastro de empresas >
Dados empresa NFE, edite e coloque as informações da empresa.

Feito esses procedimentos clique em salvar configurações, assim o certificado estará pronto para uso no sistema
netuse.
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➢ Ordenando a Numeração dos Documentos (ROTINA DE ORDENAÇÃO DE NUMERAÇÃO
UTILIZANDO PREENCHIMENTO COM PADRÃO 6 DIGITOS).
Procedimento criado para organizar uma numeração em um formato padrão de 6 dígitos 999999 númerico, sem
preencimento vazio, ocupando todo o campo. Exemplo: 000001 / 000065 / 000246 / 002276/ 036296/ 436296.

COMO ACESSAR O ÍCONE DA ORDENAÇÃO:
NO MENU PRINCIPAL procure o Ícone UTILITÁRIOS e click na opção {Ordena a Numeração do documento de
vendas}, conforme figura 1.0
Figura 1.0

Após clicar aparecerá uma janela com a seguinte mensagem: [AVISO]: Esta rotina foi criada para ordenar a
numeração dos lançamentos de 'de saídas no padrão 6(seis) dígitos, com preenchimento de 0(zero) a esquerda. 'A
organização será feita em 3 (três) etapas: (Lançamentos comerciais), (não comerciais) e (Cancelados). ' É importante
não Utilizar o Sistema Net Use local ou em rede durante processo. Portanto, Deseja Ordenar ? . Conforme mostra a
figura 1.1
Figura 1.1

Portanto a mensagem já exprime bem o objetivo da função. Para isso na rotina CADASTRO no MENU PRINCIPAL,
ícone TRANSAÇÕES: TIPOS DE DOCUMENTOS, Deverão está configuradas no campo TIPO como Comercial, Não
Comercial.
As três etapas de ordenação são:
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Aguarde o término, pois pode demorar alguns minutos, devido a percorrer todo o banco de dados. Caso ocorra
alguma paralisação ou travamento, execute através do teclado simultaneamente as teclas {CTRL + ALT + Delete} e
finalize a tarefa. Em caso de dúvidas entre em contrato com o suporte da Net Use para esclarecimentos.
Obs: essa rotina não é de adicionamento e sim de manutenção e alteração, portanto não causa danos ao bando de
dados.
A partir desta ordenação as consultas por documento terá que acrescentar todos os seis dígitos, exemplo se houver
0 a esquerda tem que preencher.

➢ Configurando o Sistema Netuse em DOS
O sistema em DOS já vai está configurado no servidor, o que você precisa fazer é configurá-lo na máquina que por
algum motivo o sistema deixou de funcionar, perdeu a configuração, foi formatada por exemplo.
Para configurá-lo você precisa:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Netuse.ini;
AUTOEXEC.BAT;
AUTEXEC.NT;
CONFIG.NT;
CONFIG.SYS;
Win2002.ovl;
Mapeamento do sistema.

O netuse.ini coloca-se no disco local c juntamente com o mapeamento.
Os arquivos autoexec.bat, autoexec.nt, config.nt e config.sys coloca-se na pasta system32 (Windows > System32).
Já o arquivo win2002.ovl coloca-se na pasta Windows. Obs.: Edite o win2002.ovl e altere o ano para 2015.
Quanto ao mapeamento configura-se no bloco de notas da seguinte forma:
Exemplo:

NET USE E CIA LTDA
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Salve com a extensão .bat (netadm.bat).
Entendendo o mapeamento:
/d = exclui o mapeamento
/y = refaz o mapeamento
@echo off = mostra as mensagens do mapeamento na tela
@cls = apaga as mensagens da tela
@cd\windows = diretório onde está o registro do sistema em DOS (win2002.ovl)
@net use lpt1 /d /y = mapeamentoda impressora
@net use lpt1 \\nome_do_computador\nome_da_impressora /y = mapeamento da impressora em compartilhamento
@net use n: /d /y= mapeamento da pasta do sistema compartilhada
@net use n: \\nome_do_servidor\nome_do_compartilhamento /y = mapeamento do sistema compartilhado no servidor
@cd\ = volta para a unidade local c:
@cd\netuse = caso seja local, cd\pasta_do_sistema local
@net_use.exe = executável local
Para verificar se a impressora está realmente mapeada verifique no prompt de comando do Windows com o comando
NET USE, esse comando mostra as de conexões de rede.
Depois de configurado o mapeamento, salve-o no disco local C com o nome NETREDE.BAT, e coloque o atalho na
área de trabalho do computador.
Obs.: O sistema netuse em DOS funciona apenas no Windows XP e Windows 32 bits, não funciona no Windows 64
bits.

