Procedimento de Atualização do Proteu no Windows Vista (Equivalente)
Versão testada: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008
Pré-condição:
Firebird 2.1 estar instalado e com seus serviços em execução ativa;
Sistema Proteu instalado com conexão ao banco de dados (BDEAdmin – database
Persist) testada;
Usuários fora do sistema Proteu (por segurança).
Procedimentos:
1. Atualização Proteu
1.1Abrir pasta de atualização, conforme ilustrado na Figura 01,
arquivo prg.exe;

selecionando o

Figura 01 – arquivo de atualização Proteu

1.2Selecionar o arquivo de atualização Prg.exe, clicar no botão inverso do mouse,
selecionando a opção Executar como administrador.
1.3 Confirmar local de extração dos arquivos (pasta de instalação do Proteu), conforme
ilustrado na Figura 02 e clicar no botão Instalar.

Figura 02 – Extração de arquivos - atualização Proteu
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1.4 Aguardar processamento da atualização. Ao final da atualização será aberto arquivo
de registro das últimas atualizações (arquivo texto) conforme Figura 03.

Figura 03 – arquivo Resumo Atualização

1.5 A atualização deve ser feita em todos os desktops (máquinas cliente). (Vide
item 1.7)
1.6 Após atualização, somente uma única vez, deve ser executado o sistema
Proteu (atalho área de trabalho desktop) clicando com o botão inverso do
mouse, opção Executar como administrador.
Caso esse procedimento não seja feito, tendo o usuário do Sistema
Operacional restrição de permissão, poderá ocorrer erro de Classe não
Registrada em cadastros do Proteu.
1.7 Procedimento que pode ser implantado no cliente, através de cópia automática
do arquivo Persist.exe, de uma máquina central para as estações de trabalho,
sempre que o usuário logar no Windows, evitará o item 1.5, bastando ser feita
atualização uma única vez na máquinas central (pré-requisito: Proteu instalado).
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