
 

Como posso desconectar a minha máquina da rede local (cabeada ou sem fio) 
para acessar os dados fora dela? 
 
A alteração nas configurações de instalação do sistema (para permitir o acesso aos dados quando se está fora da rede 
local) é um processo que deve ser feito com cautela, pois, uma vez que haja alguma falha na realização das suas etapas, 
pode haver impactos na consistência dos dados. Por isso, leia com atenção as instruções a seguir e, havendo dúvidas, 
peça suporte à nossa equipe. 
 

O processo é composto pelas seguintes etapas:  

RETIRANDO A ESTAÇÃO DA REDE 
RETORNANDO A ESTAÇÃO PARA A REDE 

 

Antes de realizar as alterações, é importante compreender que:  

 Quando o sistema está instalado em rede local (seja ela cabeada ou sem fio), a máquina “estação” acessa o 
banco de dados que está armazenado no “servidor”. Ou seja, na “estação”, não há uma cópia do banco de 
dados. Por isso, caso o usuário queira acessar os dados estando fora da rede, ele deverá:  

FAZER UMA CÓPIA DO BANCO DE DADOS QUE ESTÁ GRAVADO NO SERVIDOR. 
o Estando na rede, acesse o Menu ‘UTILITÁRIOS’ e clique em ‘FAZER BACKUP’.  
o Na janela que será aberta, selecione o banco de dados e clique em ‘BACKUP’.  
o Clique em ‘SIM’ na mensagem: Deseja salvar uma cópia do backup em outro lugar? 
o Na janela que será aberta, escolha um local para armazenamento do banco de dados que deverá estar 

disponível para abertura mesmo quando a máquina estiver fora da rede.  

 O ideal é não realizar lançamentos no sistema quando o acesso é feito fora da rede.   
HÁ QUE SE TER CUIDADO PARA NÃO SOBREPOR DADOS GRAVADOS NO SERVIDOR QUANDO A MÁQUINA 
RETORNAR À REDE. 
o Se o usuário tiver uma chave completa (que permite o lançamento de dados) na máquina, mesmo 

quando ela estiver fora da rede, ele poderá fazer lançamentos no banco que será aberto localmente. 
Porém, em função da interrupção na comunicação com o “servidor”, lançamentos fora da rede podem 
ser perdidos ou, uma vez que o banco seja restaurado novamente na rede, pode ocorrer a perda de 
dados que tenham sido lançados no “servidor”. 

 

RETIRANDO A ESTAÇÃO DA REDE 
Para desconectar a “estação” da rede (cabeada ou sem fio), é necessário alterar algumas informações do Programa 
‘REGISTROIDEAGRI’.  
Localize e abra o programa de registro: 

 Abra a pasta ‘exe’ do Ideagri, através de um dos caminhos abaixo (conforme o padrão de cada sistema 
operacional) e execute o ‘REGISTROIDEAGRI’. 
C:\Arquivos de programas\Ideagri\exe\  
C:\Arquivos de programas (x86)\Ideagri\exe\ 
C:\Program files\Ideagri\exe\  
C:\Program Files (x86) Ideagri\exe\ 

Armazene as informações configuradas no registro: 

 Esta etapa é fundamental para facilitar o 
retorno da máquina à rede.  

 Com a janela do registro aberta, guarde os 
parâmetros para reinseri-los 
posteriormente. 

 As informações que deverão ser 
armazenadas estão destacadas na imagem.  
 
 
 
DICA: Use a Opção ‘Print Screen’ para copiar a 
imagem da tela e colá-la, por exemplo, no Word 
para armazenagem.  



 

Apague algumas informações do registro: 

 Zere os campos:  
Servidor BD 
Caminho BD servidor 
Caminho BD local 

 Clique em ‘Gravar Valores’. 
Restaure uma cópia de segurança para acessar os dados: 

 Como comentado no início desta dica, antes de retirar a máquina da rede, o usuário deve fazer uma cópia do 
banco de dados do “servidor” para poder restaurá-la na instalação local.  
DICA: Uma vez que as informações do ‘REGISTROIDEAGRI’ tenham sido deletadas, o sistema não buscará mais os dados 
disponíveis no “servidor”.  

 Para restaurar a cópia salva, acesse o Menu ‘UTILITÁRIOS’ e clique em ‘RESTAURAR BACKUP’.  

 Na janela que será aberta, localize, no lado esquerdo, o local de armazenamento da cópia e clique sobre o 
nome do local. 

 No lado direito, será mostrado o backup. Clique sobre ele e, depois, em ‘RESTAURAR’.  

 Insira a senha (a padrão é 1234) e clique em OK.  
 

RETORNANDO A ESTAÇÃO PARA A REDE 
Para voltar com a máquina para a rede (cabeada ou sem fixo), basta realizar o processo inverso da etapa anterior. Isto 
é, será necessário restaurar algumas informações do Programa ‘REGISTROIDEAGRI’.  
Localize e abra o programa de registro: 

 Abra a pasta ‘exe’ do Ideagri, através de um dos caminhos abaixo (conforme o padrão de cada sistema 
operacional) e execute o ‘REGISTROIDEAGRI’. 
C:\Arquivos de programas\Ideagri\exe\  
C:\Arquivos de programas (x86)\Ideagri\exe\ 
C:\Program files\Ideagri\exe\  
C:\Program Files (x86) Ideagri\exe\ 

Reinsira as informações no registro: 

 De posse dos parâmetros guardados (oriundos da tela visualizada na etapa anterior), preencha os campos 
abaixo com as informações anteriores:  
Servidor BD 
Caminho BD servidor 
Caminho BD local 

 Clique em ‘Gravar Valores’. 
Teste a conexão: 

 Para verificar se parametrização da comunicação entre a “estação” e o “servidor” está correta, clique em 
‘Testar a conexão’.  
DICA: Caso o resultado do teste não obtenha sucesso, serão exibidas mensagens informativas que poderão lhe auxiliar 
na correção.  

Abra o sistema e confira a informação de identificação: 

 Para se certificar de que a estação voltou mesmo para a rede, abra o sistema e verifique na parte inferior 
esquerda da tela, se o nome do “servidor” está sendo exibido.  

 
 
 
 
 
 


