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Resumo 
Este manual deve ser utilizado para efetuar a 

instalação do módulo servidor e terminal para o 

software PDV.
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Instalação módulo servidor 
Para instalação do módulo servidor devemos seguir 

os passos que serão demonstrados abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciando a instalação 

 

Etapa localização do arquivo para instalação 

Localize o arquivo INSTALA.EXE  
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Etapa execução modo 

administrador 

Clique com o botão direito do 

mouse sobre o arquivo e 

selecione a opção executar como 

administrador. 

 

 

 

 

 

 

 A primeira significa que seu usuário 

não tem permissão para esta operação, 

e você precisa informar um usuário que 

possua a permissão. Posteriormente 

clicar em SIM. 

 

 

 

 

 

A segunda imagem significa que seu 

usuário possui a permissão necessária e 

basta você clicar em SIM para prosseguir 

 



 

 

6 Página 

RPS SISTEMAS LTDA | A solução em software 

 

 

Iniciado o assistente de instalação do PDV. 

Clique AVANÇAR 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa local da instalação PDV 

Seguindo a instalação do PDV será exibida a 

imagem. Não é necessário efetuar alterações, 

basta clicar em AVANCAR. O PDV deve ser 

instalado sempre no diretório C:\PDV 

 

 

 

 

 

Etapa início da instalação 

 Nesta etapa: Clique INSTALAR 
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Após clicar em instalar o software 

iniciará o processo de instalação: 

 

 

 

 

 

 

Etapa de conclusão da instalação 

Nesta etapa será exibida a seguinte tela.  

Se você esta instalando o módulo de 

demonstração, desmarque a opção 

habilitar licença. Caso você deseje 

ativar sua licença, deve executar a 

ETAPA HABILITAR LICENÇA PDV. 

 

 

 

 

Ícones criados 

Após a conclusão da instalação será 

criado na sua área de trabalho dois 

ícones, conforme a imagem  demonstra.  
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Instalação módulo terminal 
Para instalação do módulo terminal devemos seguir 

os passos que serão demonstrados abaixo. Este 

módulo só deve ser instalado em terminais de rede. 

Não deve ser instalado no servidor. 

 

 

 

 

Configurações da rede 

 

Compartilhamento do diretório PDV 

O compartilhamento da pasta PDV deve ser feito no servidor, onde previamente foi efetuada a 

instalação do módulo servidor. O diretório default para o PDV no servidor é (C:\PDV).   

No servidor pressione as tecla WIN + R . Após executar o comando aparecerá a seguinte janela:  

Em abrir digite C:\ 

Clique em OK. 
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Após a execução da etapa anterior será exibida a janela seguinte: 

 

ALERTA: O compartilhamento demonstrado a seguir é para WINDOWS 10. Caso seu servidor 

seja Windows XP utilize o link: Compartilhamento em Windows XP. 

 

Localize o diretório PDV, clique com o 
botão direito propriedades. 
 

  

Selecione a aba Compartilhamento  
Clique em Compartilhamento avançado 
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Selecione Compartilhar a pasta – E clique no botão 

Permissões. 

Selecione o usuário Todos. E marque para 

permitir Controle total, Alteração e leitura. 

Posteriormente clique no botão OK. 

 

Clique no botão OK 

 

Clique no botão Fechar 
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Mapeamento do servidor no terminal da rede 

Este próximo procedimento deve ser executado no computador (Terminal de rede) onde será 

instalado o módulo (TERMINAL). 

 

 

 

 

Pressione WIN + E (Localize: Este computador) 

Clique com o botão direito sobre o item Este 

Computador.  

 

 
Selecione a opção 
 mapear unidade de rede 
 

 
 

 

Importante: A unidade de rede deve ser 

mapeada com a letra (S). Lembre-se de 

substituir “MEUSERVIDOR” pelo nome do 

seu servidor no qual está instalado o PDV. A 

opção Reconectar-se na entrada deve ser 

marcada caso não esteja. 
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Em alguns casos é 

solicitado o usuário e 

senha para efetuar o 

procedimento. Após 

informar ambos, 

clicar em OK. 
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Iniciando instalação no terminal 

 

 

Etapa Localização do arquivo 

para instalação 

Localize o arquivo TERM_PLUSS 

OU TERM_LITE. Depende da sua 

versão do PDV. 

 

 

 

 

 

Etapa Executar como Administrador 

Clique com o botão direito do mouse 

sobre o arquivo e selecione a opção 

executar como administrador.  

 

  

 

 

 

Seu usuário não tem permissão para 

esta operação, e você precisa 

informar um usuário que possua a 

permissão. Posteriormente clicar em 

SIM. 
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A segunda imagem significa que seu 

usuário possui a permissão necessária e 

basta você clicar em SIM para prosseguir 

 

 

 

 

 

 

Etapa início instalação modulo terminal 

Clique em avançar para prosseguir com a 

instalação. 

 

 

 

 

 

 

Etapa local da instalação modulo 

terminal 

Seguindo a instalação do terminal de 

rede. Será exibida a imagem abaixo. Não 

é necessário efetuar alterações, basta 

clicar em AVANCAR. 
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Etapa início da instalação 

 Nesta etapa: Clique INSTALAR 

 

 

 

Após clicar em instalar o software 

iniciará o processo de instalação: 

 

Etapa de conclusão da instalação 

Para finalizar a instalação clique em CONCLUIR. 

 

 

 

Ícones criados 

Após a conclusão da instalação será 

criado na sua área de trabalho o ícone, 

conforme a imagem abaixo demonstra.  

 



 

 

16 Página 

RPS SISTEMAS LTDA | A solução em software 

Configurações adicionais – (opcional) 
 

As configurações adicionais só deveram ser utilizadas em casos específicos caso sejam 

necessárias. 

Compartilhamento diretório em Windows XP 

Dependendo da versão do seu Windows XP pode ser exibida janelas diferentes para efetuar o 

compartilhamento. Será demonstrado no exemplo-1 e exemplo-2. 

 

Exemplo-1: 

 
Marque a opção compartilhar esta pasta na rede. 
Marque a opção Permitir que usuários de rede 
alterem meus arquivos. 
Compartilhamento: PDV 
Clique em aplicar e posteriormente em OK. 
 
Depois de realizado o procedimento acima 
descrito prossiga em:  
Mapeamento do servidor 

 

 
Exemplo-2: 
 
Etapa-1. 
 
Clique em compartilhar esta pasta. 
Nome do compartilhamento: PDV 
Limite de usuários: Máximo permitido. 
Clique Permissões. 
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Etapa 2. 

Adicione o usuário Todos. 
Marque as opções permitir: 
Controle total, Alteração e Leitura. 
Clique Aplicar e posteriormente OK. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 3. 

Clique Aplicar e posteriormente ok. 

Depois de realizado o procedimento acima 
descrito prossiga em:  
Mapeamento do servidor 
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Notas técnicas: 
 

Caso não houver a necessidade do funcionamento em rede, não é necessário instalar o modulo 

terminal. 

Para o correto funcionamento do PDV é necessário que seja pré-instalado o RPV (Gerenciador 

de relatórios) e também o CAPICOM. Normalmente estes dois softwares são instalados 

juntamente com a instalação padrão do PDV.  É imperceptível ao usuário. 

Em situações especiais como, por exemplo: bloqueios de segurança, versões anteriores pré-

instaladas; podem gerar alguma dificuldade na instalação padrão.  

Nestes casos, é possível proceder à instalação manual do RPV ou CAPICOM. Para o RPV o 

instalador encontra-se em C:\PDV\RPV\. Para o CAPICOM o instalador encontra-se em 

C:\PDV\CAPICOM\. Ambos devem ser executados como administrador para que a instalação 

seja efetuada com sucesso.  

Após a instalação do CAPICOM, na pasta onde se encontra o instalador existe um arquivo 

chamado REGISTR. Execute-o em modo administrador para que as DLLS sejam registradas. 

Registrar DLL 
 

CAPICOM:  

regsvr32 "%windir%\System32\capicom.dll" /s 
regsvr32 "%windir%\System32\msxml5.dll" /s 
 
OU 
 
regsvr32 "%windir%\SysWOW64\capicom.dll" /s 
regsvr32 "%windir%\SysWOW64\msxml5.dll" /s 
 

PDV Servidor: 

regsvr32 "C:\PDV\MIDAS.dll" /s 
 
PDV Terminal: 

regsvr32 "C:\ c:\Program Files (x86)\MIDAS.dll" /s 
 
 


