1

Relatórios na nuvem (acesso via iPad, iPhone, Windows Phone e Android)

Neste tutorial, será apresentado passo a passo como configurar o LimerSoft SisVendas armazenamento de relatórios na
nuvem. Esta configuração pode ser muito útil para membros da empresa que precisam estar constantemente atualizados
sobre as vendas, compras, estoque, caixa etc.
Pré-requisitos:
- LimerSoft SisVendas
- Conhecimentos intermediários de informática e computação
- Plug-In do LimerSoft SisCloud
1. O primeiro passo a ser feito é, a adição do componente adicional do LimerSoft SisCloud no LimerSoft SisVendas. Se
você ainda não tem o plug-in adicionado, faça o seguinte procedimento:
1.1 Entre no menu “Utilitários, LimerSoft e-shop”. Depois disso, efetue a compra do componente.
1.2 Após a compra, entre no menu “Ajuda, Sobre...”. Anote o número rotulado de “Chave do sistema” e envie um email para nosso atendimento comercial.
1.3 Você receberá por e-mail uma chave de ativação. Entre no menu “Utilitários, adicionar novo recurso ou plug-in” e
digite a chave recebida por e-mail.
2. Após isso, o LimerSoft SisCloud será automaticamente inicializado. Agora, será preciso configurar sua conta do
DriveHQ. O DriveHQ é um provedor de discos virtuais, que podem ser acessados online gratuitamente se forma
segura. Repare que no canto inferior direito de sua barra de tarefas do Microsoft Windows um novo ícone será
exibido, ele é o LimerSoft SisCloud.

Se a janela do LimerSoft SisCloud não for exibida automaticamente, clique neste ícone uma vez e em seguida clique
em “Criar sua conta”.

3. Depois de criada a conta, coloque seu nome de usuário e senha na mesma tela. Clique em configurar,

escolha os relatórios que você deseja visualizar online e o intervalo de tempo para atualização. Você
poderá escolher até cinco relatórios para envio.
4. Clique em “Ok”, em seguida clique em “Conectar”.
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5. Está quase pronto! O LimerSoft SisCloud já está configurado! Agora baixe o aplicativo para seu dispositivo móvel na
loja oficial do fabricante de seu aparelho, sendo:
5.1 Apple (iPhone, iPod e Ipad)
5.1.1 Pressione uma vez o botão “home” do aparelho e volte para a tela inicial. Acesse a “AppStore” e procure
pelo aplicativo “DriveHQ”. Use o mesmo usuário e senha que você colocou no sistema.
5.2 Windows Phone
5.2.1 Pressione uma vez o botão “start, logo do Windows” do aparelho e volte para a tela inicial. Acesse a
“Loja” e procure pelo aplicativo “DriveHQ”. Use o mesmo usuário e senha que você colocou no sistema.
5.3 Android
5.3.1 Pressione uma vez o botão “home” do aparelho e volte para a tela inicial. Acesse a “Play Store” e
procure pelo aplicativo “DriveHQ”. Use o mesmo usuário e senha que você colocou no sistema.
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6. Você também poderá acessar os relatórios diretamente de um PC, para isso basta entrar no site DriverHQ.com com
seu nome de usuário e senha, em seguida procure por “Storage” ou “FTP”. Agora que você já configurou o LimerSoft
SisCloud e o seu dispositivo móvel, aproveite o máximo as vantagens que só o LimerSoft SisVendas pode oferecer!

