MANUAL INSTALAÇÃO PRINTERCONNECT – DCA

O Sistema Printerconnect, tem como objetivo, automatizar o processo de coleta
de contadores e níveis de suprimentos dos equipamentos de impressão ligados em rede,
esta função proporciona maior agilidade no processo de faturamento. O processo de
instalação é bastante simples e o presente manual irá guia-lo neste processo.
O Módulo DCA (Coletor Automático de Dados) do Printerconnect, é um
módulo desenvolvido para ambiente Windows, capaz de monitorar e coletar
informações sobre equipamentos de impressão e cópias (que estejam ligados em rede
TCP/IP).
Ele pode ser instalado em qualquer computador Windows que possua o .net
Framework versão 4.5 ou superior e acesso a internet para envio das informações. O
aplicativo foi desenvolvido pensando no mínimo consumo de recursos podendo rodar
em servidores sem que os recursos sejam comprometidos.
O primeiro passo é acessar o instalador do sistema e executa-lo conforme vemos
na imagem abaixo (Figura 1).

Figura 1 : Abrindo o instalador.

A imagem acima mostra o ícone do instalador do printerconnect, click duas vezes no
ícone para iniciar a instalação.

Figura 2 : Detalhe do instalador.

Após acessar o instalador será mostrada uma tela de boas vindas, e uma tela de
instruções que o guiará em todo o processo de instalação, o requisito para que o
instalador possa prosseguir e consequentemente o aplicativo possa ser instalado é,
servidor/estação de trabalho que possua qualquer sistema operacional Windows e
possua o .net Framework em sua versão 4.5 ou superior, caso não possua o sistema
redirecionará para o repositório da Microsoft para baixá-lo.

Figura 3 : Tela de apresentação do instalador.

Por padrão o sistema é instalado na pasta Arquivos de Programas(x86),
entretanto, é possível instalar o sistema em qualquer outra pasta, seja ela uma pasta do
usuário ou mesmo uma pasta do sistema.

Figura 4 : Selecionando a pasta de Instalação.

Figura 5 : Confirmando a instalação.

Figura 6 : Conclusão do instalador.

Após concluir a instalação, é necessário gerar o instalador do serviço responsável pela
coleta, isso é feito pela própria interface do sistema.

Figura 7 : Ícone do Printerconnect Config.

O aplicativo de coleta está atualmente na versão 2.01, esta versão trás algumas
correções e novas funcionalidades conforme listadas abaixo:













Correção na falha de comunicação em ambientes com Proxy.
Correção no retorno do Webservice quando o mesmo retornava o erro “417”
como resposta de requisição.
Melhoria na forma de ativação da chave de licença
Melhor ajuste do TimeOut de rede e SNMP, agora é possível deixar a coleta
mais sensível e eficiente.
Agora é possível adicionar as faixas de IP que o servidor/estação de trabalho
estiverem trabalhando, agora elas são selecionáveis em um combobox.
Criação de uma tela onde é possível cadastrar o cliente de forma remota e já
receber a chave de instalação, para isso é preciso o CNPJ da Revenda, CNPJ do
cliente, Nome, Cidade e Estado do cliente onde estiver realizando a instalação.
Criação do serviço ServicePcController, ele é um monitor de serviços que ao
notar que o serviços de coleta (ServicePcCollector) esteja parado, ele
automaticamente o reinicia.
Painel de acompanhamento do processo de coleta melhorado, agora é possível
acompanhar em tempo real todo o processo de coleta, com contadores de
endereços, de endereços SNMP compatíveis, de equipamentos coletados e de
equipamentos não homologados.
Tela de teste de coleta, nesta tela é possível checar os seguintes passos :
o Comunicação com WebService Printerconnect através de HTTP e não
mais através de ping.
o Validação do endereço IP informado.
o Ping no endereço para checar comunicação.
o Teste na porta 161 através de UDP para checar bloqueios de rede.
o Consulta no WebService para receber dados de coleta.
o Coleta no equipamento.
o Envio dos dados.

# Conhecendo a Interface

Figura 8: Tela de Boas Vindas.

Figura 9 : Tela inicial do Sistema (Acompanhamento de Coletas).
O sistema, em sua tela inicial, mostra algumas informações importantes:







Endereço do Servidor (Webservice).
Se o Webservice está operacional (se possui conexão).
Hostname (nome da estação onde o aplicativo está instalado).
Chave de Instalação (após a ativação ela será mostrada).
Endereços : Lista de endereços IP da(s) placa(s) de rede do computador/servidor.
Status dos diversos serviços usados pelo aplicativo
o ServicePcCollector : Responsável pela coleta agendada.
o ServicePcController: Responsável pelo monitoramento dos serviços
essenciais do sistema.
o ServicePcPrintProvider: Não disponível.
o ServicePcUpdate : Não disponível.

# ATIVANDO SUA CHAVE DE LICENÇA
Caso você já possua uma chave de instalação, siga os passos conforme mostrado abaixo,
caso contrário você terá que criar uma nova chave ou criar um novo cliente, para isso o
manual lhe auxiliará.
1 – Ativando uma chave de instalação.
Caso você possua uma chave de instalação, acesse o menu CONFIGURAÇÕES/
ATIVAR LICENÇA conforme visto nas imagens 9, 10 e 11.

Figura 9 : Acessando o Menu de Ativação

Figura 10 : Ativando a chave de licença.

Figura 11 : Testando e Ativando a chave.
1. Digite/Cole a chave de licença.
2. Pressione o botão verificar, ele irá testar se a chave esta em um formato válido.
3. Pressione gravar, a chave será ativada no sistema.

2 - Criando uma nova chave de instalação.
Caso você possua apenas o nome do banco (Identificador da revenda) e o código do
cliente, ou ainda em casos onde já existe uma chave no cliente e é preciso novas
instalações, você pode criar novas chaves apenas informando o nome do banco e código
do cliente como é visto abaixo (figuras 12, 13, 14 E 15).

Figura 12: Criando uma nova chave de instalação.
O primeiro campo refere-se a identificação da revenda, o segundo é o código do cliente
e você pode identificá-lo da seguinte forma:
Ex: DB62771316000134-1-0001 trata-se de uma chave completa, para que você crie
outra é só você usar o primeiro trecho dela (DB62771316000134) como sendo o
identificador da empresa e o segundo é o código do cliente.

Figura 13: Retorno da Solicitação de Chave.

Figura 14: Deseja ativar a chave criada

Figura 15: Confirmação da Ativação da chave

3 – Cadastrando um novo cliente.
Para facilitar e agilizar o processo de instalação, agora é possível que o próprio técnico
cadastre o cliente de forma remota, direto do próprio coletor conforme mostrado abaixo
(figuras 16, 17, 18, 19 e 20).

Figura 16 : Acessando a opção de cadastro.
Botão para checar revenda, se o CNPJ
informado possui um identificador de
empresa.

Após pressionar o botão, caso o CNPJ seja de uma
empresa (revenda) cadastrada o nome será retornado

Figura 17 : Tela de Cadastro de Clientes.

Vamos entender esta tela (Figura 17):





CNPJ Revenda : Esse campo você informa para qual empresa (revenda) está
sendo realizado o cadastro.
Nome Revenda : Após o teste, se a empresa tiver cadastro como revenda, o
nome será retornado e será possível então cadastrar um novo cliente.
Dados do Cliente
o CNPJ Cliente : Você informará o CNPJ do cliente que você quer
cadastrar.
o Razão Social: Nome da Empresa (cliente).
o Cidade: Cidade do cliente.
o Estado: Estado do Cliente.

Figura 18 : preenchendo informações sobre o cliente

Figura 19: Chave de instalação retornada após o cadastro do cliente

Após preencher todas as informações, você pressionará o botão “CADASTRAR”, então
o sistema efetuará o cadastro, gerará uma chave de instalação e então será possível
ativá-la conforme imagem abaixo (figura 20).

Figura 20: Ativando chave de instalação

# Configurando parâmetros de coleta
Após o sistema ter sido ativado o próximo passo será informar todos os parâmetros de
coleta, como : Lista de IPs, intervalos de coleta, TimeOut de rede e SNMP. Todas essas
informações podem ser vistas na imagem abaixo (figura 21).

Figura 20 : Parâmetros de Coleta.
Conforme podemos ver na imagem acima (figura 20), todos os principais parâmetros de
coleta estão agrupados nesta aba (Definições de Coleta), e podemos entendê-los abaixo:




Range
o Faixa de Endereços Atual : Neste combobox, existe uma lista com todos
os IPs configurados no servidor/computador, onde o aplicativo está
instalado, ao seleciona-lo e pressionar o botão Adicionar, todas as faixa
de endereços desta rede são adicionados.
o Range Ip : Nesta opção você pode colocar um endereço inicial e final (da
mesma rede) e pressionar para que eles sejam incluídos na lista.
o Endereço IP: Usado para adicionar um endereço individual na lista.
o Hostname : Usado para adicionar um nome de host na lista, que na hora
da coleta será transformado (traduzido) em endereço IP
 Botão Adicionar : Adiciona um endereço ou uma sequencia de
endereços na lista de acordo com a opção selecionada.
 Botão Excluir : Remove o endereço selecionado na lista.
 Botão Gravar : Ele confirma a inclusão dos endereços na lista
permanente.
Temporizadores
o Fixo : Serve para configurar uma leitura de hora em hora.
o Intervalo: Permite configurar leituras em intervalos de minutos
estabelecidos.



Configurações de Coleta
o Nome Comunidade : Nome da comunidade SNMP que por padrão é
“public”, ela é usada para a coleta e deve ser configurada no
equipamento caso necessário.
o OID Base: Identificador que retorna o nome do modelo do equipamento.
o Porta SNMP: Porta em que o protocolo SNMP responde.
o Tentativas SNMP : Quantas reentradas do protocolo o sistema irá
realizar até conseguir resposta.
o SNMP Timeout : Tempo que o sistema aguarda até uma resposta na
porta SNMP do equipamento, quanto maior este tempo mais sensível a
coleta.
o Timeout Rede: Tempo que o protocolo TCP irá aguardar para chamadas
ICMP (Ping) para teste de conectividade do endereço.
 Botão Gravar: Grava todas as alterações de configuração feita no
sistema.

# Configurando parâmetros de sistema
Nesta aba (Configurações do Sistema) as informações referentes a meios de
transmissão, URL de servidores, configurações de Proxy são configuradas como
podemos ver abaixo (Figura 21).

Figura 21 : Configurações do Sistema




Configurações de Transmissão
o Endereço Webservice: Endereço do servidor remoto, não informe o
protocolo, apenas o endereço, seja ele um IP ou domínio.
o URL Base: URL base do sistema, é a partir dela que todas as requisições
são montadas.
 Botão Testar : Com este botão é possível executar teste de
comunicação com o servidor através da URL configurada.
o Chave Empresa: Identificador da Revenda.
o Código Cliente: Identificador do cliente na base de dados da revenda.
o Código DCA : Identificador sequencial do DCA instalado, é ele que
identifica a estação/servidor que esta enviando os dados.
 Botão Gravar : Responsável por salvar as alterações nas
configurações de transmissão.
Configurações de Proxy
o Desativado : Indica que a conexão é direta sem filtros.
o Usar Proxy (Internet Explorer) : Faz com que o sistema tente utilizar
configurações de Proxy que esteja configurado no Internet Explorer.
o Informar Proxy : Permite que o sistema se conecte com um servidor
Proxy com base nos demais parâmetros abaixo;
 Endereço Proxy : IP ou hostname do servidor;
 Porta : Porta do servidor Proxy
 Autenticação Proxy : Habilita as credenciais personalizadas para
a conexão com o Proxy.
 Login : Usuário do Proxy.
 Senha: Senha do Proxy.
 Domínio: Domínio do usuário Proxy.
o Botão Gravar : Grava as configurações referentes a Proxy.

# Realizando um Leitura de Teste.

Figura 22 : Acompanhando uma Coleta de Teste
Após todas as configurações terem sido feitas, é recomendado que uma coleta seja feita
diretamente pela interface de configuração, desta forma será possível identificar
problemas como equipamento que não estão sendo encontrados pelo sistema,
equipamentos que não possuem homologação entre outros, abaixo é mostrado cada
passo que o processo de coleta executa;



Pressionar o botão Executar Coleta : O sistema dispara um ciclo de coleta, com
base nos parâmetros e na lista de endereços previamente configurada.
COLETAS
o Endereço(s) : Lista de endereços adicionados para a coleta.
o Analisando : Em qual posição (IP) da lista a coleta está analisando.
o SNMP : Quantidade de dispositivos SNMP que a coleta já descobriu, não
necessariamente um dispositivo SNMP é uma impressora/multifuncional.
o Coletado(s): Quantidade de equipamentos que foi coletado e enviado
para o servidor.



o Não Homologados : Quantidade de dispositivos SNMP que não existe
homologação no coletor.
Barra de Progresso (Progressbar)
o Lista de evolução do processo onde a posição (item) da coleta está
analisado naquele momento, e caso seja um equipamento é possível ver
todo o ciclo de coleta:
 Compatibilidade
 Baixa de parâmetros
 Coleta
 Envio de dados.

Caso algum equipamento (endereço) que esteja na lista não seja coletado, é possível
através da Ferramenta Printerconnect Tools, fazer uma análise e identificar em que
ponto do processo de coleta o problema acontece. Isso pode ser visto abaixo (Figuras
23, 24 e 25 ).

Figura 23 : Acessado a ferramenta
Através do menu Ferramentas, acesse a opção Collector Tools, conforme imagem acima
(Figura 23).

Figura 24 : Entendendo a interface

A interface Collector Tools está disposta da seguinte forma:




Informações Básicas
o Endereço Webservice: Endereço do servidor remoto.
o Url Base : Url base para todas as funcionalidades.
Informações para Teste
o Endereço do Equipamento : IP de um equipamento, no qual é preciso
identificar anomalias na coleta.
o Botão Executar Teste : Botão responsável por iniciar um processo de
teste.

Figura 25 : Processo de teste finalizado.
Após realizar o teste com a ferramenta, resta analisar o resultado conforme descrito
abaixo:
 Testar Servidor(Webservice)
o Verifica se existe conexão entre o coletor e o servidor remoto na porta 80
(HTTP). Caso obtenha sucesso o processo continuará, senão será
abortado .
o Testando Endereço Informado
 Parseando Endereço IP (verificando seu formato)
 Executando Ping ICMP e testando resposta (Online)
 Checando porta 161 (padrão SNMP) através de chamada UDP
 Executando um GET SNMP com o OIDBase
 Recebendo nome do modelo.
 Chamando Webservice e passando modelo
 Recebendo parâmetros para coleta
 Executando um GET SNMP com parâmetros recebidos
 Transmitindo dados para o servidor.
Caso a coleta falhe em algum ponto, é possível identificar o motivo.

#Instalando Conjunto de Serviços
Após todos os passo terem sido seguidos, é preciso que os serviços sejam instalados
conforme visto nas imagens ( 26, 27 e 28)

Figura 26 : Acessando a Opção

Figura 27 : Permissão para criação dos arquivos

Figura 28 : Permissão para Instalar Serviços

Figura 29 : Processo de Instalação dos Serviços

