
MANUAL DE INSTAÇÃO DOS SISTEMAS BISA 2000 

 

 

Características dos Sistemas BISA 

• Consulta dos CEP’s de todo o Brasil 
• Controle de acesso de usuários por senha 
• Funciona em rede local (Novell, Windows 95/98/NT) ou stand alone 
• Telas e relatórios padronizados que agilizam o aprendizado 
• Ajuda on-line (help do Windows) ou HTML para ser impresso 
• Pré-visualização dos relatórios 
• Impressão de relatórios em arquivo 
• Criação de novos relatórios pelo próprio usuário 
• Possui calculadora, calendário, etc 

Dados técnicos dos Sistemas 

• Desenvolvido em linguagem DELPHI, versão 3 
• Acessa os bancos de dados no formato do ACCESS 
• Ambiente operacional Windows 95, NT, 98 ou superior 
• Redes padrão Windows ou Novell 
• Plataforma mínima: 486 DX 100, 16 Mbytes RAM 
• Impressoras recomendadas: Jato de Tinta ou Laser 
• Monitor com resolução mínima de 800x600 pixels, padrão VGA 

Siga os seguintes passos para instalação do seu sistema BISA 

 

 

1. Coloque o primeiro disquete ou CD-ROM no drive correspondente 

2. Selecione a opção "Executar" do menu iniciar do Windows 95, em seguida 
digite A:\SETUP (ou B:\SETUP, se estiver utilizando disquetes, ou D:\SETUP, se 
estiver instalando a partir de um CD-ROM, conforme sua configuração) e clique no 
botão OK. 

 

O Setup será inicializado 

 



3. Logo após, aparecerá a caixa de diálogo "Welcome", clique no botão Next. 

 

 

 

4. Na caixa seguinte, informe qual o diretório que deverá ser instalado o 
sistema. Recomendamos que seja mantido C:\WINBISA como descreve a 
janela abaixo, clique no botão Next 

 



5. Na caixa Setup Type , escolha o modo de instalação 

• Typical > instala todos os sistemas. 
• Compact > instala somente os sistemas específicos para Sindicatos 
• Custom > permite ao ususário definir quais sistemas serão instalados; 

e clique no botão Next.

 

6. Na caixa seguinte, defina qual o grupo de trabalho onde será instalado o 
sistema, recomendamos manter o padrão "BISA for Windows", conforme 
descreve a janela abaixo. Clique no botão Next.

 



 

7. O Setup mostra a configuração para instalaçào escolhida. Clique no 
botão Next. 

 

 

 

 

 

8. O programa de Setup instalará os Sistemas BISA em seu computador, 
mostrando o quanto já foi realizado do processo. 

 

 



9. Para finalizar, na caixa Setup Complete, clique no botão Finish para concluir a instalação 
dos Sistemas. 

 

 

 

 


