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1) Para iniciar DESATIVE seu antivírus para ser reativado manualmente depois;
2) Aconselhável que o instalador esteja em um diretório na raiz do sistema (C:\), botão
direito do mouse e EXECUTAR COMO ADMINISTRADOR:

3) Clique INICIAR confirme SIM na mensagem seguinte, clique em CONCORDO e aguarde
a detecção dos itens já instalados e o necessário para a instalação, após isso clique em
PRÓXIMO:

4) O instalador irá detectar tudo que é necessário para a instalação basta clicar
novamente em PRÓXIMO;
5) Preencha as abas com as informações a seguir:
a. SISNET:

b. POSTGRES: Somente se quiser mudar o diretório de instalação irá alterar esses
dados, se não, não altere.

c. CONFIGURAR IP: Digite o IP 127.0.0.1 e clique no botão seta direita “>” para
incluir esse enderço IP.

d. CONFIGURAÇÃO DE ACESSO AO BANCO DE DADOS: Selecione a UF de
instalação.

6) Clique em PROSSEGUIR;
7) Clique OK, caso apareça a mensagem de instalação da BDE, confirme YES as outras
mensagens. Iniciará a instalação dos aplicativos necessários na ordem da tela abaixo:
BDE, Acrobat, PostgreSQL, SinanNet, etc;

8) Finalizada a instalação do PostgreSQL, irá iniciar a do SinanNet, clique em AVANÇAR
em todas as telas somente marcando pra CRIAR UM ÍCONE NA ÁREA DE TRABALHO em
uma delas e depois INSTALAR;

9) Finalizada a instalação do SinanNet clique em CONCLUIR, para iniciar a criação da
estrutura do banco de dados. Esse processo pode demorar alguns minutos, evite uso

do computador durante esse período, ao terminar o instalador irá solicitar o reinicio
do sistema.

10) Após reiniciar, abra o sistema pelo atalho criado na área de trabalho e configure-o com
os dados do seu município, os outros campos são iguais conforme a tela abaixo:

11) Clique em SALVAR, OK e execute o SinanNet novamente. Será feito um backup inicial
preventivo, ao abrir a tela de login do sistema informe o usuário e senha inicial (dados
abaixo), depois informe a nova senha provisória (sinan) salve-a:
Usuário inicial: administrador
Senha inicial: $in@nn&tm$
12) O sistema foi instalado mas está com versão desatualizada, localize o instalador do
Patch 5.1.1.0. Execute o instalador do mesmo clicando em AVANÇAR até CONCLUIR.
13) Execute o SinanNet e clique em SIM na mensagem de confirmação do Patch até o
processo ser concluído.

14) Abra o sistema e verifique no rodapé se foi atualizado:

15) Feche o SinanNet e faça o mesmo processo para o Patch 5.2.0.0;

16) Pronto! Sistema está instalado, se deseja recuperar backup continue os passos abaixo.
17) Copie o arquivo de backup que deseja restaurar para o diretório
C:\SinanNet\BatBackup\Arquivos. Acesse o menu FERRAMENTAS, BACKUP,
CONSULTA/RESTAURAÇÃO DE BACKUPS:

18) Clique no botão PROCURAR ARQUIVO e localize o arquivo no diretório mencionado
anteriormente. Deverá ter um arquivo de backup (inicial) com a data de hoje
(instalação do sistema) e o(s) outro(s) com outras datas, selecione o com a data que
deverá ser restaurado em clique em ABRIR, clique SIM e OK para todas as mensagens
posteriores.

Processo de restauração do Backup:

19) Backup restaurado reinicie e SinanNet, logue com seu usuário anterior (padrão) e
verifique se seus dados foram todos reestabelecidos.
20) Coloque os diretórios C:\SinanNet\ e C:\SISNET-QWARE\ na exclusão e/ou exceção do
seu antivirus e reative-o.
Boa Sorte e Sucesso!!!

