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Como Instalar
As orientações abaixo devem ser utilizadas para fazer a instalação e configuração do Hábil
Enterprise NFC-e Gratuito. São 3 passos simples e rápidos que você precisa executar para ter o
programa pronto para ser usado na sua empresa. Antes de prosseguir, tenha em mente os seguintes
conceitos:
· Computador Servidor: É o computador que armazenará o banco de dados do programa. Não
necessariamente precisa rodar o Hábil Enterprise NFC-e Gratuito;

· Computador Estação: São as demais máquinas de rede que farão uso do Hábil Enterprise
NFC-e Gratuito, acessando o banco de dados do servidor;
Se você não for usar o software em rede, por favor, execute os procedimentos somente até o passo 2.
Dessa forma, o programa será instalado apenas em uma máquina.

Passo 1: Download do Instalador
Faça o download do arquivo de instalação do NFC-e Gratuito através do site http://www.
habilenterprise.com.br/nfc-e, basta clicar sobre o botão Instalador do NFC-e Gratuito.
Recomendamos que o download seja feito diretamente no computador que será o servidor do
programa.

Passo 2: Instalação no Computador Servidor
Após o download, execute o arquivo SetupHabilGratuito.exe baixado, no computador servidor do
Hábil Enterprise NFC-e Gratuito, ou seja, o computador que armazenará o banco de
dados.
ATENÇÃO!
É extremamente importante que a instalação do programa seja feita primeiramente no servidor. Ao
executar o arquivo de instalação, você verá a seguinte tela:
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Clique no botão Avançar para prosseguir com a instalação. Clique neste mesmo botão até chegar
na tela abaixo:
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Certifique-se de que as três opções desta tela estejam marcadas e clique em Avançar. Utilize este
mesmo botão até concluir a instalação do programa. Ao final da instalação, será exibida a seguinte
tela:
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Deixe a opção Executar o Hábil Enterprise marcada e clique em Concluir para testar a instalação e
verificar se o programa está funcionando corretamente. O programa deve exibir a tela abaixo:

Utilize o login (usuário) ADMIN e a senha 1 para abri-lo na primeira vez. Você poderá cadastrar
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outros usuários e senhas através do console de configuração do Hábil Enterprise NCF-e
Gratuito disponível no Painel de Controle do Windows. Basta abrir o Painel de Controle e clicar
duas vezes no ícone Configurações do Hábil Enterprise, feito isso basta acessar a área Usuários.

Passo 3: Instalação no(s) Computador(es) Estação

Atenção!
Para emissão de NFC-e em mais de um computador é necessário que você possua um Certificado
Digital para cada um deles. Caso queira emitir NFC-e em vários computadores com o mesmo
Certificado Digital será necessário o auxilio do suporte técnico, o qual precisa ser contratado
previamente.

O procedimento para instalação em todos os computadores estação é exatamente o mesmo. Copie
o arquivo SetupHabilGratuito.exe para o computador estação (ou faça um novo download, se
necessário) e execute-o.
Avance com a instalação até chegar na tela abaixo:

No campo Instalação completa do Hábil Enterprise escolha a opção Estação. Certifique-se de que
apenas a opção Programas, Imagens, Help e Manuais esteja marcada, conforme demonstrado
abaixo:
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Utilize o botão Avançar até receber a seguinte mensagem:

Clique em OK. Ao fazer isso será aberta uma tela solicitando a localização de um arquivo. Nesta
tela, acesse o computador servidor (onde o programa foi instalado anteriormente) e procure pela
pasta Servidor Habil Enterprise que foi compartilhada naquele computador. Ao abri-la, selecione o
arquivo Habil.Setup e clique no botão Abrir.
Aguarde o carregamento das informações até que a tela abaixo seja mostrada:
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Mantenha a opção Executar o Hábil Enterprise marcada e clique em Concluir para abrir o Hábil
Enterprise NFC-e Gratuito. Será exibida a tela de login. Entre com o usuário ADMIN e
senha 1, ou com o nome de usuário e senha que você já cadastrou no computador servidor.
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