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Adição de novas estações na rede 
 
 

Introdução 
 
 
Na instalação de novos microcomputadores, ou quando é feita uma nova instalação do Windows, são 
necessários alguns cuidados para o perfeito funcionamento dos sistemas da Data Digitus.  O software da 
Data Digitus, é instalado em um servidor de rede, que deve estar configurado para uma unidade de 
disco através da qual todos os usuários deverão ter acesso para leitura e gravação.  
 
Antes de iniciar, certifique-se que você tem acesso à unidade de rede onde está instalado o nosso 
software. Esta unidade de rede será associada a uma letra F , G, ... ou Z; verifique com o administrador 
da rede qual letra foi usada nas demais estações da sua rede. 
 

1. Criar um ponto de Restauração do Windows. 
2. Mapear a unidade de rede onde está instalado o software. 

3. Definição das Variáveis de Ambiente. 
4. Instalação de Fontes da Data Digitus. 
5. Instalação do Run-Time do Fujitsu Cobol. 
6. Instalação de Impressora de documentos no formato PDF. 
7. Instalação do Winrar. 
8. Copiar Atalhos. 

 

Existem pequenas diferenças na maneira como estes procedimentos são executados em cada versão do  
sistema operacional Windows. Se o seu microcomputador usar outra versão, solicite o manual que 
apresenta a versão do Windows usada no seu microcomputador. 
 

 

 

Windows 7 
 
1. Criar um ponto de Restauração do Windows. 

 
Clique no botão Iniciar e digite “Criar ponto” no campo de pesquisa para encontrar a função, como 
indicado na figura; 
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Clique no botão “Criar”, localizada na parte inferior da janela; 

 
 
Digite um nome para identificar o ponto e evitar enganos posteriormente; 

 
 
Clique em criar e aguarde o término do processo. 
 

 

 

 

2. Mapear a unidade de rede onde está instalado o software. 

 

Abra o Windows Explorer (explorador de arquivos no Windows) e clique em Rede 
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Localize a unidade de rede (compartilhamento) onde está instalado o Sistema da Data Digitus, usando o 
clique da direita sobre o compartilhamento, selecione Mapear unidade de Rede 

 
 
Especifique a mesma letra que foi usada nas demais estações de trabalho, e clique em Concluir (neste 
manual usamos “Z” mas você deve usar a mesma letra que é usada nas demais estações, consulte o 
administrador da rede). 
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3. Definição das Variáveis de Ambiente. 

 

Clique no botão Iniciar e digite “variaveis” no campo de pesquisa para encontrar a função, como 
indicado na figura; 

 
 
clique no botão “Variáveis de Ambiente” 
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procure a variável “Path” e clique no botão “Editar” 

 
 
clique no “Valor da variável” e movimente o cursor para o fim do conteúdo 

 
 
 
após todo o conteúdo atual, insira “;Z:\DIGITUS”, atenção neste manual usamos “Z” mas você deve usar 
a mesma letra que você usou para mapear a unidade de rede, clique em “Ok” 
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clique no botão “Novo” 

 
 
Informe o Nome da variável “D”, o Valor da variável “Z:”, atenção neste manual usamos “Z” mas você 
deve usar a mesma letra que você usou para mapear a unidade de rede, clique em “Ok” 

 
 
clique no botão “Novo”, outra vez 
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Informe o Nome da variável “COBDIR”, o Valor da variável “Z:\DDT”, atenção neste manual usamos “Z” 
mas você deve usar a mesma letra que você usou para mapear a unidade de rede, clique em “Ok” 

 
 
clique no botão “OK” para confirmar as alterações 
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4. Instalação de Fontes da Data Digitus 

 

Abra o Windows Explorer (explorador de arquivos no Windows), clique na unidade de Rede que você 
mapeou, e depois, clique na seta no lado esquerdo do nome da pasta, serão exibidas as pastas e 
subpastas.  Localize a pasta \Digitus\Util\DigitusRunTime\Fonts 

 
 
Assinale somente o 5 arquivos com as Fontes da Data Digitus, clique no primeiro arquivo da lista, 
pressione a tecla Shift e clique no último da lista. 
(Ddt, Ddt2de5, Ddtbd, Ddtbi e Ddti) 
Usando o clique da direita selecione a opção Instalar 
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5. Instalação do Run-Time do Fujitsu Cobol. 

 

Abra o Windows Explorer (explorador de arquivos no Windows), clique na unidade de Rede que você 
mapeou, e localize a pasta \Digitus\Util. Neste processo será instalado um conjunto de programas da 
Fujistu. 
  
Execute o comando RunTime1.bat, atenção o Windows irá solicitar permissão para instalar os 
programas. Clique em “Next” , “Instalar” e “Concluir” respectivamente, e confirme todas as solicitações. 
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Localize no disco local C: , na pasta C:\DDT , o comando RunTime2.bat 
Usando o clique da direita selecione “Executar como administrador” 
  
atenção o Windows irá solicitar permissão para instalar os programas, confirme todas as solicitações 
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6. Instalação de Impressora de documentos no formato PDF. 

 

Abra o Windows Explorer (explorador de arquivos no Windows), clique na unidade de Rede que você 
mapeou, e localize a pasta \ Digitus\Util\DigitusRunTime\Freeware. 
 
Execute o comando BullzipPDFPrinter.exe 
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7. Instalação do Winrar. 

 

Abra o Windows Explorer (explorador de arquivos no Windows), clique na unidade de Rede que você 
mapeou, e localize a pasta \ Digitus\Util\DigitusRunTime\Freeware. 
 
Execute o comando winrar-x64-53b4bt-5.21.exe 
Caso seu sistema seja 32bits, execute o comando winrar521br.exe 
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8. Copiar Atalhos. 

 

Abra o Windows Explorer (explorador de arquivos no Windows), clique na unidade de Rede que você 
mapeou, e localize a pasta \Digitus\Util. 
 
Assinale o(s) atalho(s) do sistema, usando o clique da direita selecione a opção Enviar para, Área de 
trabalho 

 
 
 
Clique no atalho do sistema na área de trabalho do seu microcomputador e bom trabalho! 

 

Data Digitus 
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