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ATENÇÃO 
 

Esta instalação é exclusivamente para Sisloc 2 Camadas, portanto certifique-

se que a sua empresa realmente utiliza este modelo.  

Caso não tenha alguma dúvida sobre essa informação, entre em contato com 

a equipe Sisloc, que lhe auxiliaremos. 



                                                                                                             

 

1. Informações Gerais 

Os procedimentos deste manual mostram um exemplo de uma instalação padrão do Sisloc em uma máquina que é 

estação de trabalho, e, diferenças podem ocorrer de acordo com a configuração de cada máquina. 

Para instalar uma estação de trabalho é necessário que a instalação do Servidor já tenha sido efetuada e esteja 

funcionando corretamente. 

Esta instalação consiste em 3 etapas:  

1. Instalação do Sisloc; 

2. Configuração do acesso ao banco de dados; 

3. Primeiro acesso ao Sisloc. 

Leia todas as informações e siga todos os passos. Isto garantirá a correta configuração e instalação do Sisloc em 

uma estação de trabalho.  

VAMOS INICIAR! 

 

A Sisloc não se responsabiliza por perda de dados ou problemas decorrentes desta instalação quando a 

mesma não for efetuada por profissionais da própria Sisloc Softwares. 



                                                                                                             

 

 

2. Etapa 1: Instalação do Sisloc 

Execute exatamente os passos descritos abaixo para realizar a instalação.   

Passo a passo 

2.1. Acesse o endereço: http://www.sisloc.com e clique no menu Atendimento ao cliente. 

 

 

2.2. Efetue o login da autenticação, clicando em entrar e depois preenchendo os dados de usuário e senha. 

Obs.: O usuário e senha são os mesmos utilizados para acessar as solicitações de 

atendimento.

 

 
 

http://www.sisloc.com/


                                                                                                             

 

 

2.3. Depois de autenticado, acesse no menu a opção “Instalação Sisloc”. 

 

2.4. Clique sobre o link “Instalador do Sisloc” para que o arquivo seja salvo em seu computador.  

 



                                                                                                             

 

2.5. Depois de baixado execute, como administrador, o arquivo SislocSetup.exe: 

 

 

2.6. Será aberta a tela do assistente de instalação do Sisloc. Para iniciar o processo é recomendado fechar 

todos os outros aplicativos que estão sendo executados no momento. Selecione a opção “Cliente” e clique 

em “Avançar”.  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             

 

2.7. Será indicada a opção de criar, na “Área de Trabalho” do Windows, atalho de inicialização do Sisloc. 

Recomenda-se permitir a criação para facilitar o acesso ao sistema. 

 

2.8. Neste próximo passo é listado um resumo do local de destino de instalação do Sisloc, o tipo de instalação 

e os componentes selecionados para instalação. Após conferência clique em “Instalar” para iniciar o 

processo. 

 



                                                                                                             

 

2.9. Instalação processando.  

 

 

2.10.  Quando terminar a instalação será exibida a tela abaixo. Clique em ”Concluir” e deixe a opção 

“Executar ODBC Config” marcada. 

 

 



                                                                                                             

 

3. Etapa 2: Configurando acesso ao banco de 
dados 

3.1.  A ferramenta “ODBC Config” será executada. Neste passo deverá ser configurado o acesso ao 

banco de dados que está no servidor. 

 

Obs.: Esta ferramenta pode ser acessada também 

na pasta de instalação do Sisloc (conforme 

mostrado na figura abaixo). Em alguns casos 

pode ser necessário “Executar como 

administrador” (clique com o botão direito do 

mouse sobre o arquivo e selecione a opção 

“Executar como administrador”). 

 

 

 



                                                                                                             

 

3.2.  Para configurar o acesso à base de dados no campo “CONFIGURAR” selecione a opção “Dados”, no 

campo “TIPO” selecione “Msde”, em “NOME” coloque o nome do banco de dados (o padrão do 

Sisloc é o DBSISLOC) e, por fim, no campo “SERVIDOR” informe o nome da máquina servidor 

onde o Sisloc foi instalado. Clique no botão “Configurar” para executar a configuração. 

 

OBS.: O nome do servidor deve ser consultado com o setor de TI da empresa.  



                                                                                                             

 

Configuração de acesso a várias bases de dados. Caso a sua empresa não acesse mais de uma base de 

dados pode ir direto para o tópico 4, não precisa executar os passos abaixo. 

3.3. Configuração de acesso às várias bases: altere o campo “CONFIGURAR” para ALIAS, e informe no 

campo “CAMINHO” o diretório e arquivo onde está a base de dados Alias (pergunte ao 

administrador da rede). Você poderá clicar no botão para selecionar a base de dados ou 

escrever diretamente o caminho. Normalmente a base dados Alias fica na pasta Dados do seu 

servidor: \\(nome do servidor) \dados\Alias.mdb. 

Obs.: Lembre-se que para configurar a fonte de dados, o SQL Express 2014 tem que estar instalado e 

configurado. 

 

 

3.4. Selecione o arquivo, clique em “Abrir”.  

3.5. Clique em “Configurar” na tela do ODBC Config. 



                                                                                                             

 

 

3.6. Para testar a configuração clique no botão "Testar".  

3.7. Instalação finalizada, o sistema Sisloc estará pronto para ser utilizado. 

Obs.: Caso o teste não dê certo, execute o ODBC Config clicando com o botão direito sobre o 

arquivo e selecione a opção “Executar como administrador”. 



                                                                                                             

 

 

4. Primeiro acesso Sisloc 

Depois de efetuar a instalação do Sisloc, caso não tenha configurado o “Alias” (utilização de mais de um banco 

de dados) é necessário configurar o nome do servidor e do Banco de dados a ser acessado. Para isso, faça o 

acesso ao sistema e a seguinte tela será apresentada: 

Obs.: Esta configuração é feita apenas no primeiro acesso da máquina ao Sisloc. 

 

4.1. No campo “Servidor” informe o nome da máquina servidor (primeiro espaço) e em BD (segundo espaço) o 

nome do banco de dados criado durante a instalação (o padrão é dbsisloc).  

4.2. Clique em “OK”. 

4.3. Efetue o Login e veja se o Sisloc irá abrir normalmente. 

Processo de instalação de uma estação de trabalho finalizado. Repita estes passos em todas as 

máquinas estações da rede que utilizam o Sisloc. 


