Instalação do SGATV no Pc Server
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Instalação Padrão (TÍPICA) com o setup do install Sgatv.
Execultar o instalador do firebird 2.0 criado na pasta Sgatv no C:.
Substituir a base de dados Sgatv.ini e os execultáveis , (Sga ServerFad, PainelTvFads, PaineltvFadWs, SgaCliente etc).
Instalar a pasta SQL na pasta C:\Sgatv
Instalar a dll (Scaeudflib.dll) na pasta UDF no firebird
Instalar a pasta IboConsole dentro da pasta do firebird
Configurar o plano de energia do Windows para “nunca” desligar (monitor e hd) e retirar proteção de tela.
Configurar o plano de som no menu iniciar painel de controle som (para nemhum som) como na figura abaixo:

9. Configurar no BDE os parâmetros do alias (Sgatv_v02).
Na aba database na raiz Sgatv_v02 configurar as seguintes definições:
Sever Name: ( apontar para o caminho aonde se encontra a base de dados sempre em= C:sgatv\DATA\Nome da
base.GDB). EX: (C:Sgatv\DATA\Sgatv_climeg.GDB)
Sqlqrymode: (SERVER)
User Name: (sysdba) como na figura abaixo
Após feito isso aplicar.

9.1 Na aba configuration na raiz configuration/System/Init. Configurar da seguinte forma.
Local Share:( TRUE )
Sqlqrymode: ( SERVER ) como na figura abaixo após feito isso aplicar.

9.2 Ainda na aba configuration na raiz System/format/date configurar da seguinte forma.
Fourdigityear:( TRUE ). Como na figura abaixo, após feito isso aplicar.

OBS: ( Para ter certeza de que a base de dados está bem configurada de um duplo clique em Sgatv_v02 e irá aparecer a
seguinte tela).

Digite MASTERKEY no campo Password e de entrer. Se o campo Sgatv_V02 e as letras dos paremetros ficaram como na
figura abaixo quer dizer que a base de dados esta bem instalada.

9.3 Depois com o botão direito do mouse em cima de Sgatv_V02 clique em close para fechar a base de dados.
10. Instalar o realspeaker português.
11. Configurar no painel de controle em “FALA” ou “RECONHECIMENTO DE TEXTO” o driver para “SPEAK PORTUGUÊS
RAQUEL” e baixar a velocidade para aprox. 1/4 da escala. Como na figura abaixo.

12. Configurar a resolução da área de trabalho para 1024 x 768 e da área de trabalho estendida para 800 x 600, usando
o PainelTvFAD e 1024 x 768, usando o PainelTvFAD_WS.
13. Executar, registrar e criar as filas usuários e grupos dos atendentes no SgaServer. (observar o grupo de máquina de
cada fila).
14. Configurar a conta de usuário do Windows no Server para a posição de “NUNCA NOTIFICAR” = LIVRE TOTAL.

15. Executar o PainelTv, vendo a posição do “Left” cores do aplicativo tamanho da fonte do Scroll de mensagem:
Aplicativo WS=40 e outro e 80.
16. Setar nas configurações do PainelTv, o checkbox “áudio sintetizado” caso contrário, utilizará os arquivos de áudio
gravados.
17. Configurar o voz-projesa “vozproz.exe, situado na pasta Sgatv.
18. Instalação de novas fontes no Windows
19. Alterar as opções de pasta do Windows para permitir a visualização das extensões dos arquivos.
20. Instalações como administrador da máquina para habilitar “ler e Escrever” na pasta C:Sgatv
21. Criar os atalhos dos aplicativos retirar as extensões nos nomes e transferi-los para a pasta “ALL USERS\DESKTOP”.

