USO DA ROTINA FAROL
Os usuários do Sistema IDEAGRI podem lançar dados das fazendas atendidas pelo Programa ‘Família do Leite’ a partir
de 3 máquinas diferentes. Além disso, um mesmo banco de dados pode ser alimentado por mais de um usuário. Para
que seja possível tal estrutura de utilização do software, todos os usuários devem utilizar adequadamente a Rotina
FAROL.
PASSOS:
RECEBIMENTO DO BANCO DE DADOS NAS MÁQUINAS DE LANÇAMENTO
1. Na máquina em que os dados serão lançados, abra o Sistema IDEAGRI.
2. Acesse o Menu UTILITÁRIOS, Item RECEBER DADOS.
3. Na tela que surge, insira seus dados pessoais de acesso (informados pela Equipe de
Suporte IDEAGRI) e clique em OK.
4. Clique na seta para baixo para selecionar a fazenda na qual serão lançados os dados.
Clique então em RECEBER.
ATENÇÃO: Na Tela RECEBER DADOS, somente serão mostradas as fazendas associadas
ao usuário que inseriu seus dados pessoais de acesso na Tela CONEXÃO WEB.

5. Será mostrada uma mensagem com a identificação da fazenda que será recebida, bem como a data e a hora
em que o último backup desse banco de dados foi armazenado no IDEAGRI WEB. Para continuar o processo
de recebimento, clique em SIM. Será necessário também confirmar a segunda mensagem de alerta.
ATENÇÃO: Se o banco de dados estiver liberado para lançamentos, o usuário poderá tornar
o farol VERDE para a máquina, clicando em SIM. Se o usuário desejar apenas consultar os
dados, não é necessário tornar o farol VERDE, bastando clicar em NÃO.

6. Após o processamento, clique em OK na tela de informação.
7. Caso seja mostrada uma mensagem de CHAVE DE HABILITAÇÃO INVÁLIDA OU VENCIDA, basta acessar
o Menu UTILITÁRIOS, Item REGISTRO ONLINE para validação da chave. Não sendo encontrada uma chave
de habilitação para a máquina, acione a Equipe de Suporte IDEAGRI.
LIBERAÇÃO DO BANCO DE DADOS
8. Após a finalização dos lançamentos de dados, será necessário tornar o farol
VERMELHO na máquina, isto é, disponibilizar o backup para que outro usuário faça
lançamentos. Para tal, basta acessar o Menu UTILITÁRIOS, Item LIBERAR FAZENDA.
9. Na tela que surge, selecione o banco de dados que será liberado e clique em ENVIAR,
sendo possível a seleção de múltiplos bancos para envio coletivo. Confirme então a
mensagem de alerta.
10. Insira seus dados pessoais de acesso ao IDEAGRI WEB (login e senha informados pela
Equipe de Suporte IDEAGRI) e clique em OK.
ATENÇÃO: O usuário somente pode liberar fazendas que estejam associadas ao seu
cadastro pessoal.

11. Após o processamento, clique em OK na tela de informação. Imediatamente, o farol ficará VERMELHO,
permitindo apenas a consulta aos dados já lançados no banco de dados.
ATENÇÃO: O Item LIBERAR FAZENDA no Menu UTILITÁRIOS somente fica visível quando o farol do banco de dados
está VERDE.

RECEBIMENTO DO BANCO DE DADOS EM MÁQUINAS PARA CONSULTA APENAS
•
•

Nas máquinas em que o lançamento de dados não está liberado, mas há uma chave do tipo CONSULTA criada,
é possível RECEBER DADOS como descrito acima, mas não será possível tornar o farol VERDE.
A partir de máquinas utilizadas exclusivamente para a consulta de dados, não é possível LIBERAR FAZENDA
/ ENVIAR DADOS para o IDEAGRI Web.

