MANUAL QUIOSQUE / PDC E MOBILE
QUIOSQUE / PDC
-ODBC

Instalar o mysql conector 5.1 driver (mysqlconnector515win64);
Wpe.ini no setar odbc colocar zero;
Criar o bma no ODBC executando por c:\windows\sysWOW64\odbcad32.exe – criar somente
no DSN sistema e excluir qualquer outro odbc que já estivesse. (Atalho odbcad32);

Criar a pasta WEB e dentro a pasta QUIOSQUE ou PDC ou SUPERVISOR;
Exemplo: C:\BMA\WEB\QUIOSQUE - C:\BMA\WEB\PDC
Colar e descompactar o aplicativo baixado do site (download aplicativos web BMA)

***Após criar a pasta e colar os API dar permissão total na pasta BMA
***Também dar acesso total a pasta inetpub que fica em disco local c:\

- Habilitar o IIS

Na pesquisa colocar painel de controle e depois entrar em programas e recursos;
Clicar na esquerda ativar ou desativar recursos do Windows;

Primeiro selecionar serviços de informações da internet e abrir;

**No PDC instalar o dotnet-hosting-5.0.11-win (Link para baixar)
Após isso dar um ok aguardar finalizar e REINICIAR O COMPUTADOR;

Após instalar se colocar no navegador o localhost deve aparecer como abaixo:

Agora para configurar entrar no IIS, entre na pesquisa do Windows e coloque IIS, abra o
Gerenciador dos Serviços de Informação da Internet;

Criar um pool de aplicativo. Clique em pool de aplicativos na esquerda;
Na tela que se abriu clicar com o botão direito do mouse numa parte vazia e adicionar pool de
aplicativos; Deve ser criado um pool de aplicativos para cada modulo (PDC, Supervisor,
quiosque, APP)

Criar conforme abaixo:

O WPE-APP deve ser configurado com o último .NET porém o PDC deve ser configurado sem
código gerenciado.
Estando o pool de aplicativo selecionado (WPe) na direita clique em configurações avançadas;

Abrir nome da máquina, sites, default web site;

Clicar com o botão direito do mouse em default web site e clicar em adicionar diretório virtual;

Colocar os dados conforme aplicação, exemplo abaixo do PDC e APP:

***Atentar aos caminhos, pois para o PDC é criado um diretório virtual clicando em default
web site e direcionando para c:\BMA\WEB\PDC, aqui converte o aplicativo na pasta API
Para o Mobile, quiosque e o supervisor clica com o botão direito do mouse em default web
site e criar um diretório virtual copm o nome WPE, aqui converte o aplicativo APP.

A estrutura deve ficar assim:

**Note também que o PDC e o WPE não podem estar com logo de internet, pois estaria
convertido para aplicativo. Tem que ficar conforme imagem acima.
***Note também que vai aparecer uma pasta PDC dentro da wpe, porém esta não precisa
fazer nada.

Após esses ajustes em cada um desse tem que colocar os usuários e senhas ADM
Clicar em conectar como e selecionar usuário específico;
colocar o usuário administrador;
o teste tem que dar assim:

***Se não autenticar os dois o usuário não tem permissão.
**Dar um clique em default web site e clicar bem a direita em
configurações básicas, após isso clicar também em conectar como e
colocar usuário adm.

Após isso clicar na esquerda em cima de PDC na pasta API converter para aplicativo; No APP
clicar na pasta APP mesmo.

No pool de aplicativo colocar o que foi criado anteriormente;

Clicar em conectar como e selecionar usuário específico. Colocar usuário administrador. Os
testes devem estar todos ok;

Clique com o botão direito do mouse em default web site e clique em permissões
Selecione todos e libera tudo

Após esse processo pode ser feito um teste clicando em Procurar *:80 (http). Se tudo deu certo
vai abrir assim:

Para primeiro acesso complementar o endereço com /admin e colocar usuário e senha BMA

Alterar a primeira senha

Coloque os dados conforme abaixo:

Endereço pode ser colocado o IP da máquina ou colocar localhost

Verificar local da integração do ODBC clicando em configurar integração, deve estar como
abaixo:

- PDC
Após o processo anterior pode ser feito um teste clicando em config, dentro do PDC e depois
na direita em Procurar *:80 (http). Se tudo deu certo vai abrir assim:

Usuário: admin
Senha: admin21

Após acessar configurar o banco e o endereço da aplicação:

Após configurar banco e endereço clique em salvar. Após isso volta no gerenciador do IIS e
clique novamente em PDC e app e depois em Procurar *:80 (http).

Só cadastrar no funcionário uma senha e o CPF

A credencial para acessar o PDC será o CPF e a senha será a que foi cadastrada no funcionário
conforme tela acima.

- MOBILE
Para fazer o teste abre o APP e clica em config, depois clicar em procurar *.80;

Vai abrir tela de configuração:

Coloque usuário admin e senha admin

Configurar API

Clicar em salvar configuração;
Tem que dar configuração efetuada com sucesso;
Copiar endereço conforme (exemplo http://192.168.2.124/WPE/App)
Abrir WPE;
Ir em utilitário e configurador API Mobile;
Colar o endereço copiado, porém deve ser acrescentado um /api após todo o endereço e clique
em gerar qr code

