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Quais as pastas e arquivos principais do sistema SGECS

No Windows Explorer, a pasta SGECS, contendo todas as pastas principais e os arquivos de
licença de uso.

Figura – 01
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Descrição das Pasta
Backup
-> armazenamento o backup realizado diariamente, semanalmente
e mensalmente e mensalmente.
OBS: Aconselhamos depois de realizar o backup, gravar em CD, DVD, disco removível,
Pen-driver e outros.
CisTemp
-> Pasta onde fica cópia dos executáveis e componente (DLL) da
versão anterior a ultima atualização.
Dados

-> Pasta que fica armazenada o banco de dados.

Fotos

-> Pasta que armazena fotos dos produtos.

Imagens

-> Pasta que armazena imagens utilizadas pelo sistema.

NFe

-> Pasta que com conteúdo de Nota Fiscal Eletrônica.

Relatórios
-> Onde armazena os programas de relatório, todos os programas
tem a extensão (.rpt).
Alterar Base.exe
-> Programa que verifique em qual banco de dados o sistema está
configurado para abrir. Através do arquivo SGECS.cis
Atualizar SGECS.exe -> Executável para atualização do sistema onde é realizado o
Backu-p da versão atual para pasta CisTemp e substituição dos arquivos pra nova versão.
CheckOut.exe

-> Executável para frente de loja.

CSExecScript.exe

-> Executável de manutenção da Base de Dados.

SGECS.exe

-> Executável do Sistema.

Unrar.exe
-> Executável para atualização do sistema: extrai arquivos dos
arquivos baixados que estão compactados.
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Raiz SGECS tem os arquivos obrigatórios do Sistema que são:
Componentes para geração dos relatórios:
CS_RelatóriosAG.dll
CS_RelatóriosCL.dll
CS_RelatóriosCP.dll
CS_RelatóriosCR.dll
CS_RelatóriosCT.dll
CS_RelatóriosEM.dll
CS_RelatóriosES.dll
CS_RelatóriosET.dll
CS_RelatóriosFC.dll
CS_RelatóriosFR.dll
CS_RelatóriosFT.dll
CS_RelatóriosIN.dll
CS_RelatóriosOS.dll
CS_RelatóriosPD.dll
CS_RelatóriosPR.dll
CS_RelatóriosRC.dll
CS_RelatóriosRQ.dll
AtualizaçãoSGECS.dll
Azip32dll
acess.
ChilkatFTP.dll
Internet.
SGECS_Config.dll
VbSendMail.dll
SGECS.cis
MSINET.ocx

-

Agenda
Cliente
Contas a Pagar
Contas a Receber
Contabilidade
Empresa
Estoque
Estatística
Fornecedor
Financeiro
Faturamento
Inventário
Ordem de Serviço
Pedido
Produto
Recebimento
Requisição
Atualização do Sistema
Compactador do winzip para geração de Bkp em

-

Componente para baixar arquivos de atualização da

-

Licença de uso do sistema
Envio de E-mail
Caminho para localizar o banco de dados
Comunicação remota com a Internet
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