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Instalação Padrão 
Requisitos para instalação 

• Sistema Operacional Windows XP, Vista, 7, 8, 10 

• 2 GB de espaço em disco (HD) ou mais 

• 1 GB  de memória RAM ou mais 

• Resolução de vídeo 1024x768 ou superior 

• Navegador com acesso à internet 

• Drive de CD/DVD, caso instale a partir de CD 

 
���� Atenção! 
Certifique-se de que esteja logado no Windows com um 
usuário que possua permissões de administrador. 

 

Procedimentos para instalação 

1. Insira o CD de instalação do sistema. A instalação iniciará 
automaticamente. Caso não inicie de forma automática 
então acesse o drive de CD e dê um duplo clique em 
ThotauEssencial.exe 

 

2. Será exibida a tela 
inicial do assistente de 
instalação.  

Siga as instruções da tela e 
Clique em Avançar. 
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3. Em seguida será 
apresentado o termo de 
licença de uso do software. 
Você deve ler todo o texto, 
marcar a opção “Eu aceito 
os termos do Contrato” e 
clicar em Avançar. 

 

 

 

4. Informe o local (unidade e 
pasta) onde o sistema 
deverá ser instalado. 
Recomendamos instalar no 
local sugerido pelo sistema. 
Caso instale em pasta 
diferente será necessário 
reconfigurar o local do BD e 
arquivos de relatórios do 
sistema. Clique em 
Avançar.  

Caso a pasta não exista então será exibida uma mensagem 
solicitando a criação da mesma e você deve responder “Sim”. 

 

5. Escolha os componentes 
que deseja instalar. 
Recomendamos que sejam 
instalados todos os 
componentes sugeridos no 
instalador. Clique em 
Avançar. 
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6. Escolha a pasta do 
Menu Iniciar onde 
os ícones do 
sistema serão 
exibidos. Clique em 
Avançar. 

 

 

 

7. Selecione as tarefas 
a serem executadas 
pelo instalador. 
Recomendamos que 
todas as tarefas 
fiquem marcadas. 

 

 

 

8. Verifique as opções 
escolhidas e clique 
em Avançar para 
que o sistema seja 
instalado. 

 

Atenção: Caso a tarefa “Instalar 
Servidor Firebird” tenha sido 
marcada então após a cópia dos 
arquivos, será exibida tela do 
assistente de instalação do Firebird. Basta clicar em Avançar que o sistema será 
instalado com as configurações padrões para utilização do Thotau Essencial.  

Ao final da instalação será exibido o arquivo Leiame.txt, faça a leitura deste e 
feche a janela, em seguida clique no botão Concluir do Instalador. 
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Instalação com ECF 
Requisitos para instalação 

• Antes de fazer a instalação e configuração do ECF é 
necessário definir a senha de acesso ao sistema e realizar a 
configuração dos parâmetros. Veja os procedimentos na 
página seguinte, seção “Primeiro Acesso ao Sistema”. 

• Após executar os procedimentos definidos acima será 
possível instalar e configurar o seu ECF. Para isto certifique-
se de que o ECF, Bematech ou Daruma, esteja ligado e 
conectado ao computador onde o sistema está instalado. 

• É necessário solicitar ao suporte da Oriontec o cadastro e 
liberação do ECF para uso, para isto siga os procedimentos: 

o Acesse a pasta onde o sistema foi instalado, por 
padrão é C:\Thotau\.  

o Localize e execute o 
arquivo TeamViwerQS.exe. 
Será exibida a tela ao lado: 

o Entre em contato com a 
Oriontec e informe os 
números exibidos nos 
campos “Sua ID” e 
“Senha”. 

o O suporte da Oriontec fará 
o acesso remoto ao seu 
computador para registrar 
e liberar o ECF para uso. 

���� Atenção! 
• É necessário que o computador esteja conectado à 
internet para que seja possível fazer o acesso remoto. 

• Caso deseje utilizar o SAV (Sistema Auxiliar de Venda) 
então solicite ao suporte técnico da Oriontec para 
liberar o acesso a este. Mais detalhes na página 15. 
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Primeiro Acesso ao Sistema 
Para acessar o sistema basta dar um duplo 
clique no ícone criado na área de trabalho: 

 

Será exibido do lado direito da barra de 
tarefas do Windows, próximo ao relógio, 
o Menu Principal do Sistema com os 
módulos disponíveis: 

 

É recomendável que antes de iniciar a 
utilização do sistema, que seja feita a 
definição da senha de acesso e a 
configuração dos parâmetros do sistema. 

 

 

Definição da Senha de Acesso 

• Escolha no menu a opção “Cadastro de Usuários”. Será 
exibida a tela ao lado para efetuar o login no sistema. Use o 
usuário padrão “Admin” e 
deixe o campo senha vazio. 
Clique em OK. 

• Será exibida a tela abaixo, 
acesse a opção Usuários. 
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• Será exibida a tela de cadastro de usuários: 

 

Nesta tela você tem acesso às opções para alterar o login e nome 
do usuário e também a senha de acesso. Para alterar o login e 
nome dê um clique no ícone destacado em vermelho e para 
alterar a senha dê um clique no ícone destacado em azul. 

 
���� Dica 
Informe no campo Login o mesmo nome de usuário definido 
no Windows, assim o sistema exibirá a tela de login apenas 
para o primeiro módulo que for acessado. 
 
Assista às vídeo-aulas do sistema disponibilizadas em 
www.oriontec.com.br/thotauessencial 

���� Veja na próxima página o procedimento necessário para realizar 
a configuração dos parâmetros do sistema. É muito importante 
executar este procedimento para que o sistema funcione 
corretamente. 
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Configuração de Parâmetros 

• Escolha no Menu Principal do Sistema a opção “Configuração 
do Sistema”. Após efetuar o login no módulo será exibida a 
tela abaixo: 

 

• Dê um clique em Configurações para acessar a tela: 

 

Nesta tela você deve informar os dados da sua empresa. Após 
informar estes dados acesse a opção “Fiscais”.  
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• Informe nesta tela os parâmetros fiscais da empresa. 

 

• Clique no botão Aplicar ou OK para gravar as configurações. 

 
���� Atenção! 
Verifique com seu contador quais são os parâmetros fiscais da 
sua empresa para que os campos sejam preenchidos de forma 
correta. Estes dados são importantes para que o sistema faça 
o tratamento correto das questões tributárias da sua empresa. 

Depois de efetuar estas configurações você já pode efetuar o cadastro 
dos produtos, clientes e fornecedores da sua empresa para registrar as 
suas compras e suas vendas.  

Saiba mais sobre o sistema na seção Módulos Disponíveis. 
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Licença de Uso 
A licença de uso do sistema é liberada considerando o CNPJ da 

empresa que adquiriu o sistema e o número serial do HD onde o 
sistema é instalado.  

Após instalar o sistema será possível utilizá-lo pelo prazo de 15 
dias sem efetuar o registro e liberação da licença de uso. Após este 
prazo será necessário executar o módulo “Configuração do Sistema” 
para efetuar o registro e liberação da licença através da tela abaixo 
que será exibida: 

 

 

Siga os procedimentos descritos na tela acima para liberar a 
licença de uso do sistema no computador em que foi instalado. 

 
���� Atenção! 
Caso este procedimento não seja executado dentro do 
período estabelecido então não será possível utilizar o 
sistema. Ao tentar acessar os módulos será exibida a 
mensagem de que a licença atual não é válida e o módulo 
será abortado. 
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Módulos Disponíveis 
No Thotau Essencial são disponibilizados os módulos necessários 

para que sua empresa atenda às exigências fiscais quanto à emissão 
de cupom fiscal e geração do SINTEGRA. 

Para ter uma boa visão dos recursos disponíveis em cada módulo 
assista às video-aulas disponibilizadas. Veja na página 15 do manual. 
Veja abaixo a descrição resumida de cada módulo disponibilizado. 

� Cadastro de Usuários 

 

Permitir o cadastro dos usuários do sistema, cadastro de perfis (grupos) de 
usuários, configurações de gravação de LOGs de acessos e verificação deste LOG 
quanto aos módulos e funções do sistema. 

� Cadastro de Pessoas 

 

Permitir o cadastro e controle de informações sobre pessoas que se 
relacionam com a empresa (clientes, fornecedores, transportadores, 
colaboradores etc.) 

� Cadastro de Produtos 
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Permitir o cadastro e controle de produtos que a empresa comercializa ou 
serviços que ela presta aos clientes, além de permitir configurações quanto ao 
controle de estoque dos produtos. 

� Sistema Auxiliar de Venda (SAV) 

 

Permitir o registro de orçamentos, pedidos e pré-vendas de produtos e 
serviços para a emissão de DAV (Documento Auxiliar de Venda), antes de 
efetivar a venda no ECF (Emissor de Cupom Fiscal) 

� Caixa – PDV – ECF  

 

Permite efetuar vendas para o cliente (consumidor final), registrando-as no 
ECF (Emissor de Cupm Fiscal), além de oferecer os recursos exigidos pelo fisco 
quanto aos relatórios e arquivos que o sistema deve gerar. 

� Notas Fiscais 

 

Permitir a emissão e o controle de notas fiscais próprias (sistema PED) 
além do registro e controle de notas fiscais de terceiros emitidas pelos 
fornecedores. 

� Controle Fiscal 
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Permitir o controle fiscal das operações da empresa através de livros 
contábeis e análises de cupons fiscais emitidos, além da geração de Mapa 
Resumo ECF para a contabilidade e de RFMs para o Sintegra. 

� Relatórios do Sistema 

 
Permite a identificação de qualquer relatório disponibilizado no sistema, 

mostrando o módulo onde o mesmo se encontra e ainda a execução de alguns 
relatórios. 

� Configuração do Sistema 

 

Permitir a configuração de parâmetros gerais do sistema, incluindo os 
dados da empresa usuária do sistema. 

� SMDB - Sistema de Manutenção do Banco de Dados 

 

Permite manter o banco de dados sempre em perfeito estado, 
proporcionando maior performance e prevenindo contra corrupções e perda de 
dados. 



Thotau Essencial                                                     

 15

 

� Controle Administrativo 

 

Permitir o lançamento de receitas e despesas administrativas da empresa, 
como pagamentos de pessoal, despesas diversas etc, além de lançar as contas a 
pagar e a receber relativas a operações administrativas. 

 

� Contas a Pagar e Receber 

 

Permite o registro do pagamento e recebimento de contas previamente 
lançadas no sistema, além da emissão de documentos de cobranças. 
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Manuais e Ajuda 
Uma versão em PDF deste manual se encontra na pasta de ajuda 

do sistema, por padrão C:\Thotau\Ajuda\ 
 
Para acessar o arquivo de ajuda principal basta navegar na pasta 

onde foi instalado o sistema e dar um duplo clique no arquivo 
Thotau.html. Por padrão ele se encontra em C:\Thotau\Ajuda\. 

 
Durante a utilização do sistema é possível pressionar a tecla F1 

para que seja exibida a ajuda referente à tela que esteja em foco no 
momento. 

 
Para conhecer mais detalhes sobre o Thotau Essencial acesse o 

site do sistema através do link www.oriontec.com.br/thotauessencial 
Nesta página você encontrará informações sobre os recursos do 
sistema e vídeo-aulas demonstrando vários destes recursos. 

 
���� Atenção! 
O módulo SAV (Sistema Auxiliar de Venda) não pode ser usado 
em empresas do tipo Auto-Serviço, por isso este módulo é 
bloqueado na instalação do sistema. Caso sua empresa não 
seja do tipo Auto-Serviço e você deseje utilizar o SAV então 
solicite ao suporte técnico da Oriontec a liberação deste.  
 
���� Dica 
Faça a manutenção do seu banco de dados regularmente 
usando o módulo SMDB (veja página 14). Esta manutenção 
previne a corrupção do banco de dados e a perda de dados. 
 
Veja na seção Suporte Técnico como obter mais informações e 

ajuda sobre o sistema. 
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Suporte Técnico 
O suporte técnico da Oriontec para o sistema Thotau Essencial é 

prestado via telefone, e-mail e web chat. 
 
Caso haja necessidade de um treinamento mais avançado, então 

entre em contato com o setor comercial para efetuar a contratação 
deste. 

 
E-mail: suporteessencial@oriontec.com.br 
Telefone: (31) 3899-8888 
Chat: www.oriontec.com.br/suporte 

 
���� Atenção! 
O horário de atendimento telefônico e via chat é de 
segunda a sexta, das 08:30 às 12:00 e das 14:30 às 18:00 

 

Conheça mais sobre nossos produtos e serviços acessando nosso site: 
www.oriontec.com.br 
 
Acesse também nossa fan page no facebook: 
www.facebook.com/oriontec 
 
E nosso canal no youtube: 
www.youtube.com/user/oriontecautomacao 
 


