Procedimentos para Atualizar o Sir.

1.

Acesse www.repsir.com.br

2. Clique na opção Suporte.
3. Forneça seu usuário e senha de acesso ao site e pressione o botão Login.
Será então apresentada uma relação das versões disponíveis para download.
OBS: Caso tenha mais de uma versão a atualizar, faça cada uma
isoladamente, por ordem de versão. Todas deveram ser processadas, a última
versão não substitui as anteriores. É recomendado que se faça um backup sempre
antes de atualizar.
4. Clique no botão visualizar correspondente a versão desejada.
Surgirá uma lista de arquivos para download.
OBS: O Download dos arquivos deverá ser realizado somente no servidor e o
Sir deverá estar fechado em todas as maquinas.
Para o Download do arquivo .sql, recomenda-se que se clique no mesmo, com
o botão direito do mouse e no menu suspenso escolha a opção salvar destino
como. Isto porque o conteúdo do arquivo é texto e em alguns casos ao clicar ao
invés de fazer o download é aberto no browser o conteúdo do arquivo.
Em cada versão existe um arquivo .doc (Word) explicando as implementações
realizadas e mostrando em que pasta salvar cada arquivo.
Normalmente os arquivos .rtm (relatórios) salve na pasta c:\sir\relatorios\, os
arquivos .sql (scripts) na pasta c:\sir\scripts\ e o Sir.exe (aplicativo) na pasta c:\sir\.
Em alguns casos será perguntado, se deseja substituir o arquivo, responda que
sim.
5. Arquivos salvos em suas devidas pastas, minimize o site e abra o Sir (isto no
servidor).
Surgirá uma tela avisando que o Sir possui atualizações a serem processadas.
Pressione o botão atualizar e observe a ocorrência de erro durante o processamento,
caso não seja apresentado erro o que normalmente acontece, ao ser aberto o sir já
estará atualizado.
OBS: Para atualizar os terminais, depois de realizado todos os procedimentos
anteriores, copie apenas o arquivo Sir.exe da pasta c:\sir\ do servidor, para a pasta
c:\sir\ dos terminais.

