Configurações Iniciais do Cliente
Uma vez que o Servidor esteja instalado na máquina (o computador que será utilizado
como centro de controle da sua empresa ) é hora de configurar os terminais que estão
com o aplicativo Cliente Gestor Escolar instalados.
Antes de mais nada, na máquina Servidor inicie o aplicativo Servidor Gestor Escolar ,
verifique se o servidor está ativo. Você pode conferir se seu servidor está ativo vendo
apenas a barra de título do aplicativo , se a barra de título estiver com a seguinte frase
Servidor Gestor Escolar – Servidor Iniciado isto indica que o servidor está ativo
e pronto para conexão . Caso a barra de título Servidor Gestor Escolar – Servidor
Parado então você deve procurar o botão com a opção Iniciar Servidor e clicar
sobre ele.

Uma vez que o Servidor estiver ativo , você precisa ter em mãos o IP da máquina
Servidor . Para visualizar o IP clique no botão "IP (Servidor )", anote o número IP e
vamos para as máquinas clientes.

Iniciando as Configurações no Cliente.
Inicialmente abra o aplicativo Cliente Gestor Escolar na máquina cliente, espere até
que a aplicação seja carregada. Na janela de login clique sobre o botão "Configurar".

Veja que uma nova janela passa a ser exibida na tela.

.
1º Host name : neste campo devemos informar o IP da máquina servidor que você
anotou anteriormente ou se você já estiver na máquina servidor digite localhost ,
ao digitar localhost você está informado para o programa Cliente que o Servidor está
naquela máquina e não em outra.
2º Porta : neste campo você deve informar a porta de conexão com o servidor , por
padrão o sistema vem configurado para utilizar a porta 8090, então no campo "Porta"
digite 8090.
3º Testar conexão : este botão verifica se as informações estão corretas . Se estiverem ,
uma mensagem informando que a conexão com o servidor foi feita com sucesso deve
ser apresentada na tela.

Ou se houver qualquer erro uma mensagem de erro deve ser apresentada.

Isto que dizer que alguma informação não está correta ou o servidor está inativo.
4 º Botão Gravar alterações , este botão grava as informações digitadas nos campos
Host name e Porta . Supondo que as informações estejam corretas clique neste botão
para gravar as alterações. Uma mensagem de confirmação é exibida na tela.

Clique em “OK” para continuar com o processo.

Realizando o Login no sistema
Agora iremos fazer o login no sistema. O usuário padrão do sistema é ADMIN e a senha é
12345 . Uma vez que tenha feito o acesso no sistema e recomendável alterar a senha do
administrador que pode conter números e letras.
Um detalhe a ser lembrado é que na janela de login não se deve informar o nome de
cadastro do funcionário mas sim o usuário cadastrado.
Na janela de login digite no campo Usuário "ADMIN" e no campo senha "12345".

Em seguida clique no botão Entrar. Veja que a janela de abertura de caixa é
apresentada.

Se for o primeiro acesso ao sistema no dia esta janela é apresentada. Aqui podemos ver
as informações de fechamento do caixa anterior como também as informações de
abertura do caixa atual.
Procure pelo campo valor informado , neste campo é onde informamos qual o valor
inicial de abertura do nosso caixa ou pode deixa o valor que está . Finalizando este
processo clique no botão "Iniciar Caixa ". Veja que a janela inicial do sistema é
apresentada.

