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Este procedimento demostra como se faz a instalação do Demander e do ZadaEDI. 

Demander Sincronizador: 

O Demander Sincronizador se encontra no Server no seguinte caminho:

S:\Oficiais\Demander\Sincronizador\Demander Sincronizador 3.0.0

1º Passo: Instalar na máquina do cliente no diretório C:\DemanderSincronizador

  Importante:
* Levar sempre este arquivo "zerado" (sem token) aos clientes, para evitar de colocar

um arquivo já preenchido de outro cliente e correr o risco de esquecer de alterar.

2º Passo: Criar os seguintes Diretórios extras, os mesmos podem ser criados na raiz do 
computador, no qual esta instalado o EDI e o Demander Sincronizador.

3º Passo: Deverão ser criadas as seguintes pastas (exemplo):

      * C:\DemanderSincronizador\Aquivos para envio\(neste diretório serão gravados os arquivos 
gerados pelo Zada a ser enviados para o Demander).

      * C:\DemanderSincronizador\Aquivos recebidos\(neste diretório são salvos os arquivos importa-
dos do Demander).

      * C:\DemanderSincronizador\Aquivos importados\(neste diretório são salvos os arquivos recebi-
dos pelo Demander já importados no Zada através do ZadaEDI).

      * C:\Demander Sincronizador\Arquivos enviados ao Demander\(neste diretório são salvos os ar-
quivos enviados ao Demander, gerados pelo ZadaEDI)
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4º Passo: Os diretórios criados acima devem ser configurados nos campos mencionados abaixo no 
Sincronizador:

    * C:\DemanderSincronizador\Aquivos para envio\ (Pasta dos arquivos que serão enviados ao DemanderWeb)

    * C:\DemanderSincronizador\Aquivos recebidos\  (Pasta dos arquivos recebidos do DemanderWeb)

* C:\DemanderSincronizador\Aquivos importados\ (Pastas dos arquivos já enviados ao DemanderWeb)

 5º Passo: Criar a base da empresa no link www.demanderweb.com.br -> aba Empresas, coloca-se os dados 
cadastrais, após isto gera-se o "Token" no Sincronizador para o envio e recebimentos dos arquivos gerados.

 6º 
Pas- so: O "Token"
ge- rado deve ser
in- formado no 
Sin- cronizador 
do Demander ->

Configura-
ções -> campo Token da empresa.
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7º Passo: Instalar o ZadaEDI em uma pasta separada da pasta padrão C:\Zada ou diretamente dentro dela.

8º Passo: Caso instale o ZadaEDI em uma pasta separada, ter certeza que as DLLs listadas abaixo estão 
dentro da pasta, caso alguma delas não esteja o ZadaEDI não vai funcionar corretamente.

borlndmm.dll

libeay32.dll

libmySQL.dll

ssleay32.dll

wbmsWSRV32.dll

9º Passo: Realizar as seguintes configurações no Zada:
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* Nas operações do Zada, informar o código correspondente no Demander a operação do Zada em Tabelas ->
Operações -> aba Configurações adicionais -> campo Código Demander.

10º Passo: Realizar as seguintes configurações no ZadaEDI para importação dos pedidos:

* Na aba "Importação de pedidos", no Campo "Pasta de origem importação"deve-se informar o caminho 
para a pasta "Arquivos recebidos".

   Exemplo: C:\DemanderSincronizador\Aquivos recebidos\

 * Na pasta “Destino arquivos importados”, deve-se informar o caminho para a pasta “Arquivos importados”.

   Exemplo: C:\DemanderSincronizador\Aquivos importados\

  * Importar pedidos aplicando:

 1 - Valor de desconto/acréscimo
 2 - Valor líquido

  * Importar observações para:
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   1 - Observações rodapé (Aba: Encerramento)

   2 - Observações cabeçalho (Aba: Dados Principais)

11º Passo: Definir com o cliente se o processamento dos arquivos será manual ou automático. Caso opte 
pelo processamento automático, deverão ser configurados os campos:

  *Início automático da importação com respectivo horário ou intervalo.
*As demais configurações da tela devem ser analisadas e caso necessário devem ser configuradas para fazer 

ou não efeito na importação dos pedidos.

12º Passo: Realizar as seguintes configurações realizadas no ZadaEDI para exportação dos arquivos:

  * Na Aba "Exportação de pedidos", no Campo "Salvar arquivos em" deve deve ser informado o caminho para 
a pasta "Arquivos para envio". 

  Exemplo: C:\DemanderSincronizador\Aquivos para envio\

  * Em Exportação dos pedidos -> Configurações Gerais -> Box Vendedores: Definir os nomes dos vendedores 
que receberão as informações do Zada através do Demander nos tablets. Os vendedores deverão ser previamente 
cadastrados no Zada, com o campo "e-mail" preenchido, pois este será utilizado para login no Demander.
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*As demais configurações da tela devem ser analisadas e configuradas para envio das 

informações ao Demander.
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