
 

 

Para usuários dos sistemas SHARMAQ que utilizam os sistemas operacionais Windows Vista ou Windows 7, é 

necessário uma serie de liberações no sistema operacional para que o sistema consiga

se atualizar. Tais procedimentos são necessários devido 

Operacional da Microsoft, caso os procedimentos são sejam feitos, alem de não estar criando os backups, o Sistema 

operacional pode forçar a execução do sistema como administrador criando assim um novo banco de dados, 

enviando o banco de dados atual para uma pasta oculta nas contas de usuários.

Caso as devidas liberações não sejam feitas irá aparecer 

As imagens abaixo mostram todos os procedimentos necessários para fazer as liberações;

Clique no botão Iniciar> Computador ou na área de Trabalho

seguida Propriedades; 

Em seguida Clique na guia Segurança, depois em Editar, Surge a lista de usuário do computador

Configurando Windows 7/Vista

Para usuários dos sistemas SHARMAQ que utilizam os sistemas operacionais Windows Vista ou Windows 7, é 

necessário uma serie de liberações no sistema operacional para que o sistema consiga 

se atualizar. Tais procedimentos são necessários devido às restrições e regras de seguranças do novo Sistema 

Operacional da Microsoft, caso os procedimentos são sejam feitos, alem de não estar criando os backups, o Sistema 

cional pode forçar a execução do sistema como administrador criando assim um novo banco de dados, 

enviando o banco de dados atual para uma pasta oculta nas contas de usuários. 

Caso as devidas liberações não sejam feitas irá aparecer à seguinte mensagem qua

 

todos os procedimentos necessários para fazer as liberações;

Clique no botão Iniciar> Computador ou na área de Trabalho, Localize o Disco Local C: e clique com botão direto em cima do disco C: em 

 

Clique na guia Segurança, depois em Editar, Surge a lista de usuário do computador 

 

Configurando Windows 7/Vista para fazer Backup e Atualizar

Para usuários dos sistemas SHARMAQ que utilizam os sistemas operacionais Windows Vista ou Windows 7, é 

 fazer Backup/AutoBackups e 

restrições e regras de seguranças do novo Sistema 

Operacional da Microsoft, caso os procedimentos são sejam feitos, alem de não estar criando os backups, o Sistema 

cional pode forçar a execução do sistema como administrador criando assim um novo banco de dados, 

seguinte mensagem quando for fazer o backup: 

todos os procedimentos necessários para fazer as liberações; 

, Localize o Disco Local C: e clique com botão direto em cima do disco C: em 

para fazer Backup e Atualizar  



Ao abrir a lista de usuários para dar permissões é necessário que dê permissão de Controle Total para todos os usuários da li

clique no botão Adicionar, escreva a palavra Todos e dê OK, marque também

Após marcar Controle total para todos os usuários da lista, clique  em aplicar , em seguida aparecerá uma tela com erros

clicar em CONTINUAR/PERMITIR sempre que solicitado;

 

As etapas citadas acima, mostram como liberar as permissões do disco Local C:, é necessário que faça o mesmo 

processo na SHARMAQ, a pasta SHARMAQ é a pasta onde todos os arquivos do 

pasta você dever ir na pasta SHARMAQ, normalmente em C:

o botão direito em cima da pasta, vá na opção Propriedades, em seguida na guia Segurança, faça os mesmos 

processos da etapa anterior. 

 

Problemas para Atualizar 

 Para que o sistema atualize o SHUpdate

atual do computador tenha privilégios de administrador, o sistema só consegue atualizar as versões se for

executados como usuário administrador, para executar o sistema como administrador basta clicar como botão 

direito no atalho do sistema e ir na opção “Executar como administrador”, para que o sistema seja sempre 

executado como administrador você pode clica

opção>Propriedades, em seguida na guia Compatibilidade, marque mais abaixo a opção de Executar como 

administrador. 

Ao abrir a lista de usuários para dar permissões é necessário que dê permissão de Controle Total para todos os usuários da li

clique no botão Adicionar, escreva a palavra Todos e dê OK, marque também  controle total para o usuário Todos conforme imagem abaixo

 

Após marcar Controle total para todos os usuários da lista, clique  em aplicar , em seguida aparecerá uma tela com erros

clicar em CONTINUAR/PERMITIR sempre que solicitado; 

a, mostram como liberar as permissões do disco Local C:, é necessário que faça o mesmo 

processo na SHARMAQ, a pasta SHARMAQ é a pasta onde todos os arquivos do SHOficina funcionam, para liberar a 

pasta você dever ir na pasta SHARMAQ, normalmente em C:\SHARMAQ ou C:\Program Files

o botão direito em cima da pasta, vá na opção Propriedades, em seguida na guia Segurança, faça os mesmos 

 

Para que o sistema atualize o SHUpdate.exe  deve ser executado como Administrador, mesmo que o usuário 

atual do computador tenha privilégios de administrador, o sistema só consegue atualizar as versões se for

executados como usuário administrador, para executar o sistema como administrador basta clicar como botão 

direito no atalho do sistema e ir na opção “Executar como administrador”, para que o sistema seja sempre 

executado como administrador você pode clicar com o botão direito em cima do atalho do sistema e ir na 

opção>Propriedades, em seguida na guia Compatibilidade, marque mais abaixo a opção de Executar como 

Ao abrir a lista de usuários para dar permissões é necessário que dê permissão de Controle Total para todos os usuários da lista, em seguida 

para o usuário Todos conforme imagem abaixo 

Após marcar Controle total para todos os usuários da lista, clique  em aplicar , em seguida aparecerá uma tela com erros de permissão, basta 

a, mostram como liberar as permissões do disco Local C:, é necessário que faça o mesmo 

SHOficina funcionam, para liberar a 

Program Files\SHARMAQ, clique com 

o botão direito em cima da pasta, vá na opção Propriedades, em seguida na guia Segurança, faça os mesmos 

deve ser executado como Administrador, mesmo que o usuário 

atual do computador tenha privilégios de administrador, o sistema só consegue atualizar as versões se for 

executados como usuário administrador, para executar o sistema como administrador basta clicar como botão 

direito no atalho do sistema e ir na opção “Executar como administrador”, para que o sistema seja sempre 

r com o botão direito em cima do atalho do sistema e ir na 

opção>Propriedades, em seguida na guia Compatibilidade, marque mais abaixo a opção de Executar como 



Se após o sistema ser executado como administrador o Windows 7/Vista criar um novo banco de dados , isso 

ocorre devido ao recurso UAC que cria pastas virtuais da pasta Arquivos de programa (Progam files) sendo 

necessário que um profissional com conhecimentos avançados no siste

dados original. 

O banco de dados é remanejado para a pasta oculta 

Store\Progam Files\SHARMAQ\SHOficina

 

 

Após realizar todos os procedimentos deste manual o sistema funcionará normalmente e você não correrá 

riscos de perder seu banco de dados, mesmo assim recomendamos backups freqüentes.

 

 

 

 

SHARMAQ SISTEMAS 

executado como administrador o Windows 7/Vista criar um novo banco de dados , isso 

ocorre devido ao recurso UAC que cria pastas virtuais da pasta Arquivos de programa (Progam files) sendo 

necessário que um profissional com conhecimentos avançados no sistema operacional para resgatar o banco de 

O banco de dados é remanejado para a pasta oculta C:\Users\”nome de usuário”

SHOficina , copie o arquivo Dados.mdb e jogue dentro da pasta atual do sis

Após realizar todos os procedimentos deste manual o sistema funcionará normalmente e você não correrá 

riscos de perder seu banco de dados, mesmo assim recomendamos backups freqüentes.
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executado como administrador o Windows 7/Vista criar um novo banco de dados , isso 

ocorre devido ao recurso UAC que cria pastas virtuais da pasta Arquivos de programa (Progam files) sendo 

ma operacional para resgatar o banco de 

”nome de usuário”\AppData\Local\Virtual 

, copie o arquivo Dados.mdb e jogue dentro da pasta atual do sistema. 

 

Após realizar todos os procedimentos deste manual o sistema funcionará normalmente e você não correrá 

 


