VPrinterClient - Manual de Instalação - v1.0
 PROCESSO DE INSTALAÇÃO
Passo 1:
- Baixe e execute o instalador do VPrinterClient (VPrinterClientSetup.exe). Surgirá uma tela semelhante a
apresentada abaixo:

Passo 2:
- Marque a opção “Criar um ícone na Área de Trabalho” e clique no botão “Avançar”;

Passo 3:
- Na tela “Pronto para Instalar” (imagem acima), clique no botão “Instalar” para iniciar o processo de instalação;

Passo 4:
- Na tela “Finalizando o Assistente de Instalação do VPrinter Client” (imagem abaixo), deixe marcada a caixa
“Executar VPrinterClient” e clique no botão “Concluir”;

Passo 5:
- Após concluída a instalação, surgirá a tela de autenticação do VPrinter Client (imagem abaixo), clique no botão
“Autenticar”;

Passo 6:
- Entre com “Usuário” e “Chave”, que deve ser igual ao nome da impressora que se utiliza para impressão dos
relatórios. Ex: Se a impressora utilizada for a PDTXX001, usar PDTXX001 para “Usuário” e pdtxx001 para chave (a
senha deve ser digitada em letras minúsculas);

Passo 7:
- No primeiro acesso, o VPrinter Client vai solicitar uma Nova Chave de autenticação (figura abaixo). Forneça a
nova chave e guarde-a para o caso de necessidade de nova autenticação ou reinstalação da aplicação;

Passo 8:
- Se todos os passos foram realizados com sucesso, surgirá uma mensagem de “Autenticado...” na tela de “log”,
com a hora atual e o nome da impressora em destaque, conforme tela abaixo;

Passo 9:
- Nas opções de “Saída”, você pode deixar selecionada a opção “<Impressora PADRÃO>, onde os relatórios vão
ser direcionados para a impressora que estiver configurada como “Padrão” ou escolher a impressora para onde o
documento será direcionado;

 OUTRAS CONFIGURAÇÕES (recomenda-se não alterá-las, apenas se solicitado)
[Proxy] - Parâmetros de configuração de servidor proxy;
[C] - Configurações gerais (endereço do servidor, porta de conexão, tempo de busca, minimizado, etc.);
[L] - Limpar tela de log.

 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
- Se no local de instalação tiver apenas um endereço de impressora, INSTALAR O VPRINTER CLIENT EM APENAS
UM COMPUTADOR. Geralmente no que está com a impressora e/ou VPN instalada (caso seja impressora de rede,
instalar em qualquer máquina que imprima na mesma);

- Em hipótese alguma deve existir mais de uma instalação do VPrinter Client autenticando na mesma
impressora;
- Em caso de esquecimento da chave de autenticação, ligar para o suporte para que o mesmo a resete para o
padrão, ou seja, usuário e chave igual ao nome da impressora. Será solicitada a troca de chave novamente;
- Qualquer impressora terá compatibilidade com o novo sistema de impressão;
- CUIDADO para não fechar o VPrinter Client acidentalmente, se o mesmo não estiver em execução, nenhum
conteúdo será impresso. Você pode clicar no botão minimizar para deixá-lo oculto na bandeja do sistema. Basta
dar dois cliques no ícone do VPrinter Client ou clicar com o botão direito e selecionar a opção “Restaurar”, para
abrir a tela do aplicativo novamente;
- Caso o mesmo não abra após a inicialização do Windows (situação anormal, verificar com o suporte técnico ou
reinstalar o aplicativo), executar o VPrinter Client manualmente clicando no ícone instalado na área de trabalho
ou através do Menu.

