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Duplicação de bases

1º Passo: Primeiramente, deve-se entrar em contato com o cliente e realizar o levantamento 

das informações que serão utilizadas e as que poderão ser apagadas da base que será duplicada.

2º Passo: Na base que será duplicada deve-se realizar os seguintes procedimentos (antes de 

fazer a cópia da mesma):

* Inserir a nova chave (com módulo de integração);

* Criar usuários da integração 1 para matriz e 1 para a filial (com acesso somente a integração

e sem senha);

* Configurar a integração em  “Configura>Integração” de acordo com o usuário e senha de

acesso da Data Center da empresa;

3º Passo: No ambiente da matriz, o novo estabelecimento deve ser criado (como 

estabelecimento remoto) e realizar as configurações da integração, ou seja, a mesma deve ser ligada 

antes de fazer a duplicação da base;

Para o  “Faturamento”, na integração das notas fiscais de transferência (TR) ou vendas (NO)

deve ser cadastrado um colaborador para cada filial e neste deve ser informado o “Estabelecimento” de

transferência equivalente;

4º Passo: Deve-se verificar a tabela de naturezas fiscais e preencher o campo “Gera 

Transferência de estoque” e criar a operação de transferência de entrada;

O intervalo dos itens,  colaboradores e contas a receber deve ser definido (para não haver

sobreposição de itens, colaboradores ou contas);

5º Passo: Realizar a cópia/backup da base original (lembrando-se de realizar a cópia da pasta 

Zada do servidor para possuir também os mesmos relatórios, modelos de nota fiscal, documentos, 

etc...);

  6º Passo: Depois de processada a cópia (SQL), deve-se instalar e ativar o Zada Int.
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Estabelecimento novo

1º Passo: Realizar a instalação no novo servidor (utilizando o MA005 – Manual de instalação do

Zada 5);

 2º Passo: Copiar os dados da cópia matriz;

 3º Passo: Copiar todo o diretório ZADA;

 4º Passo: Subir a base no novo servidor;

 5º Passo: Instalar a chave para o estabelecimento novo;

 6º Passo: Configurar o caixa (configurar a conta padrão para o estabelecimento).
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Configuração de contas a pagar 

As empresas que utilizam as configurações de “Transferência” para tratar “Vendas” entre 

estabelecimentos, atualmente podem configurar o sistema para gerar contas a pagar automaticamente

no estabelecimento de destino, por isso é imprescindível definir faixas do “Contas a Pagar”, para evitar 

conflito de numeração e sobreposição de dados pela integração. É importante ressaltar que esta 

configuração se aplica ao estabelecimento conectado, não ao estabelecimento a que a conta gerada vai

pertencer.
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Manutenção de colaboradores

Manutenção de itens 
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1º Passo: Criar código de cliente Filial e configurar de acordo o estabelecimento de transferência

e continuar o processo:

* Tabela de colaboradores;

* Limpar a base (Verificar com o diretor Técnico);

* Apagar a auditoria no estabelecimento novo;

* Realizar a troca do estabelecimento remoto para local e vice-versa;

* Ligar a integração da Filial;

* Manutenção de PIS/COFINS;

* Revisar a tabela de PIS/COFINS pois o CST (Código de Situação Tributária) e alíquotas por 

estabelecimento.
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Integração especial

 Devem-se marcar na integração, as tabelas que levarão as informações de colaboradores que 

tiverem marcado no seu cadastro a indicação de destino especial de integração, conforme imagem 

abaixo:

Isso representa que todas as contas a receber dos colaboradores que tiverem em seu cadastro 

a opção marcada “Utilizar destinos especiais da integração” serão transmitidas apenas para o destino 

marcado na seleção de estabelecimentos, conforme selecionado acima.
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