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Manual de instalação – Active Line.Adv 5.0 Desktop versão Servidor 

Lembramos que os passos da instalação podem ser um pouco complexos para usuários iniciantes.  

Em todo caso contamos com equipe altamente especializada, que pode auxiliá-lo (a) ou até mesmo realizar a 

instalação do programa através do Acesso Remoto. 

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco: 

Equipe Active Line 

Tel: (19) 3585-8485 

Cel: (11) 97403-1617 

E-mail: contato@activeline.com.br 

Skype: suporte.activeline 
 

1º Abra o CD de instalação do programa (aplicativo.exe). Caso não tenha recebido o CD, solicite 

ao Suporte Técnico o download do instalador. 

 

Na tela acima, clique em Instalar o Firebird Database para que seja iniciada a instalação do 

servidor do Banco de Dados. 
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Ao abrir a janela de instalação acima, clique no botão Seguinte até chegar à tela abaixo. 

Por fim, clique no botão instalar. 

 

 

2º Após a instalação do Firebird Database clique em Instalar a Versão Servidor. 

Será iniciado a instalação de vários componentes para o correto funcionamento do sistema, o tempo 

para a realização das instalações varia de acordo com a velocidade de seu processador. 
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Clique no botão Accept quantas vezes forem necessárias, para que sejam instalados os componentes 

do Active Line.Adv 5.0. 

O Windows poderá pedir para ser reiniciado durante a instalação dos componentes, clique no botão 

Yes para reiniciar o computador. Ao iniciar o Windows, a instalação pedirá para ser continuada, 

conforme a tela abaixo. Lembre-se de reconectar-se à Internet, caso contrário à instalação poderá 

falhar. 
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Após os procedimentos acima, clique no botão Executar. 

 

Por fim, será instalado o Active Line.Adv 5.0. Clique no botão Executar novamente. 

 

Será aberta a tela de instalação do Active Line.Adv 5.0. Clique em Next quantas vezes forem 

necessárias. 
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A instalação terminou clique no botão Close. Acesse a Área de Trabalho do Windows e abra o 

programa através do ícone. 

 

O programa pedirá para ser Registrado, recomendamos que o Registro seja realizado através do 

Servidor. 

3º Após a instalação do sistema e do Registro, realize a configuração do Firewall. O 3º e 4º 

passos, não são necessários para a versão Monousuário. 

No Windows XP acesse, Iniciar, Configurações, Painel de Controle, clique em Firewall do 

Windows. 



 

Active Line Soluções em Tecnologia LTDA 
www.activeline.com.br     |     contato@activeline.com.br 

 

Na tela acima, clique no botão Adicionar Programa, navegue até C:, Arquivos de Programas, 

Firebird, Firebird_2_5, Bin e selecione o arquivo fbserver.exe. 
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Após isto, a tela ficará com destaque ao fbserver, clique em OK. 

Já no Windows 7 acesse, Iniciar, Painel de Controle, Sistema e Segurança, clique em Permitir um 

programa pelo Firewall do Windows. 

 

 

Na tela acima, clique no botão Permitir outro programa. 
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Navegue até C:, Arquivos de Programas (x86), Firebird, Firebird_2_5, Bin e selecione o arquivo 

fbserver.exe. Clique em Abrir. 

 

Será aberta a tela acima, clique no botão Adicionar. 

 

Por fim, deixe selecionado o Firebird SQL Server nas Redes Doméstica/Corporativa, conforme a 

tela acima. 

4º No último passo deverá ser realizado a configuração na Rede Local. 
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Para um melhor desempenho do sistema, recomendamos que o Servidor seja configurado com IP 

FIXO local (Não é necessário IP FIXO de Internet). 

O Grupo de Trabalho, o IP ou o Nome do Servidor deverão estar anotados em um papel, pois, serão 

utilizados na instalação da versão Cliente. 


