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MANUAL DE CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO 

CONEXÃO SUPER 
 
APRESENTAÇÃO 
 

Este manual foi desenvolvido para auxiliar os usuários do Sistema Administrador Geração 4, para utilização 
do executável Conexão Super, disponibilizado juntamente com os Sistemas. Este programa permitirá a 
transferência dos dados do(s) PDV(s) para o Retaguarda e vice-versa. 

Cada ponto de venda (PDV) consiste em um microcomputador com o Sistema Comercial instalado, o qual 
possui a base de dados local, comunicando-se com o servidor através de arquivos TXT, ou seja, cada PDV 
trabalha isoladamente mantendo-se assim, no ar, mesmo que a rede apresente problemas ou se o micro central 
(Servidor) for desligado, executando a transferência quando a rede se restabelecer ou o servidor for ligado. 
 
IMPORTANTE: Se o programa de Retaguarda não for da DigiSat, este manual bem como o executável 
Conexão Super não poderá ser utilizado, então confira no link abaixo o manual que contem o layout dos 
arquivos para que o desenvolvedor do seu sistema de retaguarda faça as alterações necessárias para transferir 
estas informações. http://www.digisat.com.br/ftp/manuais/Manual_Leiaute_Arq_G4.pdf 
 

Segue abaixo os procedimentos (ilustrados) que devem ser executados para utilização do executável 
Conexão Super. 
 

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL 
 

Se o Sistema Operacional do computador for o Windows Vista passe para o subtítulo CONFIGURAÇÃO 
DOS PDV’s, caso tenha o Microsoft Windows 2000, 2003, XP ou SEVEN, será necessário executar algumas 
configurações tanto nos Caixas (PDV’s) como no Retaguarda, para que o Sistema Operacional das máquinas 
permita a transferência dos arquivos. 

IMPORTANTE: As imagens apresentadas na explicação abaixo se referem ao Sistema Operacional Windows 
SEVEN, sendo assim se o seu computador possuir outro Sistema Operacional, as telas terão a interface 
diferenciada, porém os passos apresentados serão semelhantes. 

Agora execute o procedimento a seguir tanto nos PDV's como no Sistema Administrador (Servidor): 
1. Acesse o “Painel de Controle” e em seguida a opção “Sistema e Segurança”. 
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2. Após “Firewall do Windows”. 

 
3. Clique em “Configurações avançadas”. 

 
4. Será exibida a tela de segurança avançada, selecione a opção “Regras de Segurança de Conexão”, e em 

seguida a opção “Nova Regra...”. 

 



Manual de Configuração do Módulo Conexão Super   

Digisat Tecnologia Ltda  Pág. 4 de 19 

5. Na próxima tela selecione “Personalizado” e depois “Protocolo e Portas”. 

 
6. Indique na próxima tela as informações abaixo: 

Tipo de Protocolo: TCP 
Porta do ponto de extremidade 1: Portas específicas 
Valor: 3050 

7. Clique em “Avançar”. 

 
8. Na tela seguinte deixar marcado todos os perfis e clique em “Avançar”. 
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9. No campo Nome “Firebird” e em seguida clique em “Concluir”. 

 
10. A regra será apresentada na tela principal com as propriedades da mesma. 

 
Ainda nas Configurações Avançadas do Firewall siga as instruções abaixo. 
1. Selecione a opção “Regras de Entrada” e em seguida a opção “Nova Regra”. 
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2. Selecione a opção “Porta” e clique em “Avançar”. 

 
3. Em seguida marque a opção “TCP” e logo abaixo selecione a opção “Portas locais específicas” e coloque o 

número 3050, depois clique em “Avançar”. 

 
4. Na próxima tela marque a opção “Permitir a Conexão” e clique em “Avançar”. 
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5. Deixe todos os perfis marcados e clique em “Avançar”. 

 
6. Indique o nome “Firebird” e clique em “Concluir”. 

 
7. Feche a janela “Firewall do Windows com Segurança Avançada”. 
8. No “Painel de Controle”, dê um clique no botão “Voltar”. 
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9. Movimente a barra de rolagem até a parte inferior da tela e clique em “Ferramentas Administrativas”. 

 
10. Em seguida dê um duplo clique em “Gerenciamento do computador”. 

 
11. Na próxima tela clique na seta apresentada à frente da opção “Usuários e Grupos Locais”, em seguida 

selecione “Usuários”. À direita clique com o botão direito sobre a opção “Convidado” e selecione a opção 
“Propriedades”. 
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12. Na aba “Geral” desmarque a opção “Conta desativada”. 

 
13. Na aba “Membro de” e clique em “Adicionar”. 

 
 

14. Na próxima caixa clique no botão “Avançado...”. 

 
15. Clique em “Localizar agora”, aparecerão várias opções na parte inferior da tela, clique sobre 

“Administradores” e depois no botão “OK”. 
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16. Pressione o botão “OK” nas duas próximas caixas e feche as janelas “Gerenciamento do computador”, 

“Ferramentas administrativas” e “Painel de Controle”. 
Reinicie o seu computador. 

 
Configuração dos PDV’s 

Cada PDV deve ser configurado para a impressora fiscal instalada, ou seja,  espécies de recebimento 
(dinheiro, cheque, vale, cartão...), totalizadores (12%, 17%, 18%...), bem como os demais periféricos que ele 
possuir, por exemplo, gaveta, teclado, leitor de código de barras, balança, dentre outros. É imprescindível que 
cada PDV tenha um número de caixa diferente. Este número é apresentado no rodapé de qualquer cupom fiscal 
emitido pela impressora fiscal. Outro requisito importantíssimo é que o Sistema Comercial seja instalado no 
local padrão indicado na instalação, ou seja, C:\DigiSat\Frente de caixa. 

Apenas nos PDV’s compartilhe a pasta onde está o Sistema Comercial Geração 4, que é a pasta “Frente de 
Caixa”. Caso tenha dúvidas de como proceder siga os passos a seguir: 

 
1. Entre em “Meu Computador”, selecione a esquerda a opção “Disco Local (C:)”. 
2. Abra a pasta “DigiSat”. 
3. Localize a pasta “Frente de caixa” e clique com o botão direito do mouse sobre ela. 
4. Na caixa que aparecer selecione a opção “Propriedades”. 
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5. Selecione a aba “Compartilhamento” e clique no botão “Compartilhamento Avançado...”. 

 
6. Marque a opção “Compartilhar a pasta” e clique no botão “Permissões”. 
7. O nome do compartilhamento deve ser obrigatoriamente “Frente de Caixa”. 

 
8. Na próxima tela marque “Permitir” em todas as opções.  
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Configuração do Sistema Comercial Geração 4 
Agora precisamos configurar o Sistema Comercial Geração 4, execute as etapas abaixo em todos os PDV’s: 

1. Abra o Sistema Comercial. 
2. Clique em “F9 - ADM”. 

 
3. Entre em “9 - Configurações”. 

 
4. Selecione “Vendas” e marque a opção “Gerar arquivos para o retaguarda”. 
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5. Saia das telas “Configuração” e “Administrativo” e feche o Sistema Comercial Geração 4. 
Configuração do Retaguarda - Sistema Administrador Geração 4 
 

Certifique-se que o Sistema Administrador Geração 4, esteja instalado no local padrão indicado na 
instalação, ou seja, C:\ Digisat\AdmG4, e em seguida execute os procedimentos descritos abaixo: 

 
1. Abra o Sistema Administrador Geração 4. 
2. Clique em “Opções” e depois em “Configurações”. 
3. Selecione “Geral” e marque a opção “Retaguarda do Frente de Caixa”. 

 
4. Em seguida selecione “Faturamento” - “Nota Fiscal”. 
5. E no local indicado na imagem abaixo, defina o Modelo, Série e Sub-série dos cupons fiscais. E depois 

clique em “Confirmar”. 

 
 

Conexão Super 
Após configurar o Sistema Operacional, o Retaguarda e o(s) PDV(s), agora vamos configurar o programa 

utilizado para fazer a transferência das informações do Sistema Comercial - Geração 4  para o Retaguarda e 
vice-versa. O programa utilizado é o Conexão Super, o qual se encontra na pasta do Sistema Retaguarda e 
chama-se ConexaoSuper.exe. Execute este procedimento apenas no Servidor. 
 
 

Configurações do Conexão Super 
Primeiramente precisamos configurar o programa, então execute os procedimentos abaixo: 

1. Clique no botão “Configurações”. 
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2. Clique em “Localiza estações de trabalho”. 

 
3. Na próxima tela digite o nome do grupo ou domínio de trabalho, o qual deverá ser obrigatoriamente o 

mesmo em todas as máquinas (PDV’s e Retaguarda). 

 
4. Caso o Sistema Comercial tenha sido instalado em outro diretório que não seja o padrão, é necessário 

indicar no campo “Diretório do Frente de Caixa” o local de sua instalação, antes de indicar o computador no 
campo "Disponíveis". 

 
5. Clique na seta da opção “Disponíveis”, serão apresentados todos os computadores que estão disponíveis na 

rede informada, selecione o primeiro PDV e clique no botão adicionar, representado pelo desenho de um 
computador. 
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6. Será apresentada uma tela, na qual se deve informar o número do caixa. Este número é configurado pelo 

técnico responsável pelo ECF. Caso não saiba qual é, observe o rodapé de qualquer cupom fiscal emitido 
pela impressora. 

 
7. Repita os itens 5 e 6 até adicionar todos os PDV’s. 
8. Para que o ConexãoSuper se inicialize automaticamente ao ligar o computador, indique no campo destacado 

na imagem abaixo, quantos segundos o ConexãoSuper deve aguardar, para que o Firebird tenha tempo de 
ser inicializado, pois o seu funcionamento depende do mesmo estar ativo, caso contrário o ConexãoSuper 
não funcionará. 

  
9. Esta opção requer um teste de funcionalidade, ou seja, após indicar um tempo, crie um atalho do 

ConexãoSuper no menu "Inicializar" do menu "Iniciar" conforme explicação no item “Ativar o Conexão 
Super automaticamente” e reinicie o computador para se certificar que o tempo estipulado foi suficiente 
para o Firebird se inicializar, caso contrário volte ao módulo de Configuração do Conexão e aumente o 
tempo. 

10. A opção Base de trabalho existe, pois o Sistema Administrador é multiempresa, ou seja, permite trabalhar 
com várias bases de dados, sendo assim esta opção é utilizada para informar qual é a base que será utilizada 
nos PDV’s. Apenas uma poderá ser utilizada. 
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As “Opções” existentes nesta tela representam quais arquivos devem ser transferidos quando o Conexão 

Super estiver ativo. Segue abaixo a explicação de todas as opções: 
 Vendas / Itens de vendas: Transfere o registro das vendas e dos itens vendidos. 
 Contas a receber: Atualiza os itens das Contas a receber, ou seja, contas a prazo. 
 Comissão para vendedores: Transfere a comissão dos Vendedores. 
 Adicionar lote para vendas à vista: Efetua lançamento de entrada no Lote de Integração do Caixa 

(Financeiro) do Retaguarda, isto quando a venda for à vista. 
 Limite de crédito para clientes: Atualiza o limite de crédito dos clientes. 
 Pedidos de venda: Transfere os Pedidos de venda para serem importados (disponível apenas para o Sistema 

Administrador Geração 4).  
11. Indique onde estão as fotos dos produtos que deseja apresentar no momento da venda através do campo 

“Diretório de imagens no servidor”. Sendo que todas as fotos deverão estar no mesmo local, a foto que não 
estiver nesta pasta não será apresentada. 

12. Ao concluir clique em Salvar alterações. 
 
Transmitir Dados para os PDV’s 
 

Após configurar o Conexão Super, indicando os PDV’s, marcando as opções que deseja transferir e  
informando o diretório das imagens, agora precisamos passar a carga do Retaguarda para os PDV’s, para isto 
execute o procedimento abaixo: 
1. Clique no botão “Transferências”. 

 
2. Ao acionar este botão será apresentada a tela abaixo, onde podemos transferir os dados separadamente 

(usado quando não se deseja transferir tudo) ou por completo, sendo que independente da forma utilizada as 
opções localizadas abaixo do item “Transferência completa” não serão transferidas, para isto precisamos 
clicar em cada botão que desejamos transferir. 
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Ao iniciar uma transferência aguarde a mensagem de conclusão da mesma, antes de iniciar outra 

transferência ou sair desta tela. 
Caso faça a transferência separadamente transfira primeiro o item Transfere GRUPOS, que irá transferir os 

grupos existentes no estoque, e depois o restante dos dados que desejar. 
IMPORTANTE: Os únicos dados que são atualizados no caixa automaticamente são CLIENTES E 
PRODUTOS, ou seja, quando alterado ou incluído algum registro todos os caixas serão atualizados. 

Agora se for alterado ou incluído algum registro em GRUPOS, ESTADOS, VENDEDORES, IMAGENS e 
RECEBE CHEQUES, é necessário acessar esta tela e realizar a transferência.  

Registros excluídos do Retaguarda não serão eliminados dos caixas automaticamente. Caso deseje eliminá-
los, é necessário executar a “Transferência completa”. 

 
Ativando o Conexão Super 

Ao concluir as configurações e passar a base de dados do Retaguarda para os PDV’s, precisamos agora 
ativar o Conexão Super para que o mesmo comece a transferir automaticamente os dados indicados nas 
Configurações/Opções. Para isto clique no botão “ATIVAR”. 

A partir deste momento todas as ações executadas no Retaguarda serão transferidas para os PDV’s e vice-
versa. Quando o Conexão Super estiver ativo e selecionamos um terminal ativo será informado na área indicada 
na imagem abaixo o Status do mesmo. Estas informações serão atualizadas toda a vez que o conexão for 
reativado. 

 

Opções utilizadas para 
transferência parcial. 

Transferência completa dos 
itens acima. 

Esta opção deve ser utilizada 
quando o estabelecimento 

lança os cheques recebidos, 
sendo possível assim, 

visualizar estas informações 
no retaguarda. 

Utilize esta opção para transferir as 
imagens, mesmo se tiver feito a 

transferência completa as imagens 
somente serão transferidas clicando 

neste botão. 

Recebe as informações do mapa 
resumo do(s) PDV(s) para 

posteriormente gerar o arquivo do 
sintegra ou SPED apenas no 

retaguarda. 
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Pastas que o Conexão Super utiliza 
Nos PDV’s, será criada a pasta RECEPÇÃO dentro de “C:\DigiSat\Frente de Caixa”, a qual será utilizada 

para armazenar os arquivos gerados pelo Retaguarda, como arquivos de inclusão e alteração de produtos e 
clientes. 

No momento que a primeira venda é feita, será criada também neste caminho a pasta TRANSMISSÃO, que 
será usada para armazenar os arquivos gerados pelo caixa no momento da venda, inclusive arquivos de 
parcelamentos, cancelamentos, etc. 

Na máquina onde está o Conexão Super, ou seja, o Retaguarda, será criada uma pasta chamada CONEXAO, 
(dentro da pasta do sistema). Na pasta CONEXAO será criada uma pasta para cada PDV, com seu respectivo 
nome, é por onde passarão todos os arquivos .txt gerados, tanto pelo caixa, quanto pelo Retaguarda. 

Agora caso ocorra algum erro o mesmo será armazenado dentro da pasta ERRO que está dentro da pasta que 
possui o nome do PDV. 

Os arquivos de todas estas pastas serão excluídos conforme a transferência for efetuada. 
 

Ativar o Conexão Super automaticamente 
Para que o Conexão Super inicie automaticamente ativo, execute os seguintes procedimentos: 

1. Marque a opção “Iniciar ativo ao executar o ConexãoSuper” existente nas configurações do Conexão Super, 
e no campo abaixo indique quanto tempo o ConexãoSuper deve aguardar para se iniciar. 

 
2. No Retaguarda, abra o Meu computador e localize a pasta do sistema (C:\ Digisat\AdmG4). 
3. Encontre o programa Conexaosuper.exe e clique com o botão direito do mouse sobre o mesmo. 
4. Selecione Enviar para e clique em Área de trabalho (criar atalho). 
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5. Na sua Área de trabalho (Desktop) será criado o atalho do programa arraste-o até a pasta Inicializar, 
existente dentro do menu Iniciar. 

 
Agora, no momento que o seu computador for ligado o programa Conexão Super será inicializado e como 

foi marcado a opção Iniciar ativo, ele estará realizando as transmissões. 
 

Quando o Conexão Super está ativo? 
Quando o Conexão Super estiver Ativo e for clicado no botão fechar, o mesmo não será finalizado e sim 

minimizado. 
Então ele será exibido na barra de tarefas próximo ao relógio através de um ícone semelhante a um 

semáforo.  

 
 

 
 
 
 

 
Depto. de Controle de Qualidade DigiSat 


