
Download 

Questão Não estou a conseguir fazer o download da versão demo do produto. Há outra 
forma de o obter? 

Resposta Sim, com certeza. Por favor, envie uma solicitação para algum dos meios de suporte 
disponíveis no nosso website. 

 

Questão Quais as diferenças entre o VIP Task Manager Standard e o VIP Task Manager 
Professional 

Resposta Tem diferentes formas de acompanhamento de tarefas e projectos. 
O Standard Edition possui apenas o modo de visualização lista de tarefas, enquanto 
o Professional Edition apresenta também a vista árvore de tarefas, para as gerir 
hierarquicamente, e a vista calendário, para ver as tarefas em forma de agenda. 
 
Além disso, a Edição profissional permite definir permissões para utilizadores ou 
funções (grupos de utilizadores) para ver, criar, editar e excluir tarefas ou grupos de 
tarefas. Existem dois níveis de configurações de permissões, por utilizadores ou 
grupos de utilizadores (funções) e por tarefas ou grupos de tarefas. 
 
O VIP Task Manager Professional permite criar seus próprios campos 
personalizados de diferentes tipos: inteiro, String, hora, duração, etc, e modificar as 
selecções disponíveis para os campos personalizados 
 
O VIP Task Manager Professional permite que use fórmulas estatísticas, 
matemáticas e lógicas em campos personalizados para os cálculos. Por exemplo, se 
tem hora inicial e final de um projecto, o programa calcula automaticamente o 
tempo gasto neste projecto. 
 
Com a edição VIP Task Manager Professional você pode definir um workflow 
personalizado, ou seja, estados diferentes para diferentes tipos de tarefas.  
 
A tabela de comparação completa que mostra a diferença entre as duas edições do 
VIP Task Manager: Standard e Professional encontra-se em: 
http://www.viptaskmanager.inforalca.com/produtos.php 

 

Instalaça o 

Geral 

Questão Nós não temos um servidor dedicado. Existe alguma maneira de executar o VIP Task 
Manager de um computador partilhado? 

Resposta Sim, com certeza. Qualquer computador na rede pode servir como um servidor de 
base de dados e armazenar. Ao instalar o programa, pode instalar o "instalação 
completa" (neste caso, poderá também utilizar o software neste computador) ou 
"instalação servidor" (nesse caso, não será capaz de utilizar a aplicação neste 
computador) num de seus computadores partilhados e usá-lo como um servidor. 



 

Questão Posso colocar a base de dados no meu servidor Linux? 

Resposta Sim, a base de dados, juntamente com o sistema de gestão da base de dados pode 
ser executado no servidor Linux, no entanto, o nosso aplicativo deve ser instalado 
num sistema operacional Windows. 
 
O VIP Task Manager tem quatro componentes: a aplicação cliente, a aplicação 
servidor, o Gestor de base de dados (Firebird) e a base de dados, sendo que os 
últimos dois devem estar sempre no mesmo computador. 
 
O cliente envia solicitações ao servidor, o servidor executa alguns pedidos e 
redirecciona outras solicitações para o Firebird. O Firebird trabalha com a base de 
dados e envia respostas de volta para o servidor. O servidor redirecciona as 
respostas para o Cliente. 
Se tiver um servidor Windows, a base de dados, o Firebird e o servidor estarão 
localizados na mesma máquina (Windows PC ou servidor dedicado Windows). 
 
Se tiver um servidor Linux, então pode ter a base de dados e o Firebird no servidor 
Linux, enquanto a aplicação cliente e servidor estarão num PC Windows. 
 
Para tentar uma solução Linux, por favor, faça o seguinte: 
 
Passo 1. Instalar "instalação completa" do VIP Task Manager no Windows Server ou 
qualquer outro PC com Windows que irá servir como um servidor (doravante 
denominado "Windows Server") 
 
Passo 2. Faça o download e instale o Firebird v1.5.x para Linux (não faça o download 
qualquer outra versão inferior ou superior v1.5) em www.firebirdsql.org no seu 
servidor Linux. 
 
Etapa 3. Crie uma pasta, ex:. "Databases" no seu servidor Linux (a pasta deve ser na 
mesma unidade que a instalação do Firebird. 
 
Passo 4. Inicie o Gestor de Bases de Dados (Iniciar / Todos os Programas / VIP 
Quality Software / VIP Task Manager Professional / Gestor de base de dados) no seu 
servidor Windows e registe os dados armazenados no servidor Linux (digite o host 
do servidor Linux e o caminho para a base de dados no servidor Linux) 
 
Passo 5. Inicie o programa no seu Windows Server, faça a ligação ao Linux Server e 
crie uma nova base de dados lá. 
 
Nota: Se instalar apenas "Instalação do servidor" do VIP Task Manager no Windows 
Server, precisará de instalar o "Instalação cliente" em qualquer outro PC com 
Windows na rede e fazer o passo 5 nesse PC Windows. 
 
Nota: Se deseja mover a base de dados existente do Windows Server para Linux 
Server, pode utilizar o programa de backup localizado em C: \ Programas \ VIP 
Quality Software \ VIP Task Manager Professional \ DBAdminUtils 
 
- Faça uma cópia de segurança da base de dados do Windows Server para o Linux 
Server 



 
- Restaure a cópia da base de dados para a pasta criada no passo 3 com ajuda d 
ferramenta GBAK que aparece na pasta do aplicativo criada no passo 2. 
 
- Registrar o banco de dados movido como fez no passo 4. 

 

Questão Preciso de mais informações sobre a arquitectura cliente / servidor do VIP Task 
Manager. 

Resposta A instalação do VIP Task Manager consiste na instalação do aplicativo cliente que 
deve ser instalado no PC do utilizador e do aplicativo servidor que deve ser instalado 
no computador do servidor ou PC do utilizador que será utilizado como um 
"computador servidor". 

 

Questão Como alterar o idioma da aplicação? 

Resposta O VIP  está atualmente disponível em nove idiomas: Inglês, alemão, francês, 
espanhol, holandês, norueguês, croata, russo e portugues. O idioma padrão do 
aplicativo é o Inglês. Existem duas formas de alterar o idioma do programa. 
 
A maneira mais simples consiste em (exemplo para mudar de inglês para alemão): 
 
Feche a aplicação. 
Ir a: Iniciar -> Configurações -> Painel de Controlo -> Opções de pastas e abrir o 
separador 'Ver'. 
Selecione "Mostrar pastas e ficheiros ocultos" 
 
4. Ir para: C: \ Documents and Settings -> [utilizador] -> Definições Locais – 
Aplication Data->VIP Task Manager Profissional e tente encontrar o arquivo "VIP 
Task Manager Professional.ini". 
 
5. Abra-o e procure o texto 
 
[Language] 
Name = English 
 
Mude para: 
Name = German 
 
ou qualquer outra língua (French, Spanish, Dutch, Norwegian, Croatian, Russian ou 
Portuguese) 
 
6. Guarde o arquivo e inicie o programa. 
 
A forma alternativa de mudar para outro idioma é a seguinte: 
 
Ir a: Iniciar -> Configurações -> Painel de Controlo -> Configurações Regionais e de 
Idioma -> no separador "Opções regionais" e verificar que, em Padrões e Formatos a 
linguagem seleccionada é a alemã. Seleccione 'Alemanha' na seção "Localização. 
 
  
 



2. Abra a guia Avançado e seleccione "Alemão (Alemanha)", na seção "Idioma para 
programas não-Unicode". 
 
3. Reinicie o computador. 
 
4. Desinstale o programa. Por favor, vá a: Iniciar -> Todos os programas -> VIP 
Quality Software -> VIP Task Manager Professional (ou Standard) e clique em 
"Desinstalar VIP Task Manager Professional (ou Standard)" 
 
5. Instale o VIP Task Manager de novo. Ao instalar o programa, seleccione "alemão" 
na lista de idiomas disponíveis. 
 
Se precisa que a base de dados seja em alemão ou qualquer outra língua, por favor 
faça o seguinte: 
 
Vá a: Iniciar -> Todos os programas -> VIP Quality Software -> VIP Task Manager 
Profissional -> Gestor de bases de dados e abra o separador "Geral". 
No campo 'Língua' seleccione "Alemão" ou qualquer outra língua. 

 

Questão Como escolher um dos idiomas disponíveis do produto enquanto se instala? 

Resposta I. Se instalar o produto pela primeira vez, basta seleccionar o idioma desejado 
durante o processo de instalação: 
 
Nota: Algumas das línguas disponíveis podem não ser mostradas na lista por causa 
de configurações regionais e de idioma de seu sistema operacional Windows. 
 
II. Se o produto já está instalado e gostaria de mudar, por favor, faça o seguinte: 
 
Instale novamente o programa ("instalação servidor" ou "instalação completa") 
sobre o que foi previamente instalado e seleccione o idioma desejado. (Note-se que 
enquanto a instalação estiver a decorrer, de todos os utilizadores serão 
automaticamente desconectados). 
Instale novamente o programa ("instalação cliente") em cada computador sobre o 
que foi previamente instalado e seleccione o idioma desejado. (Note que deve 
instalar o componente do cliente manualmente, se instalar como actualização 
automática irá instalar o componente mais recente do cliente com as configurações 
de idioma que você usou antes). 
Inicie o programa e ligue-se à de dados (Note que alguns dados, como "Histórico de 
Logs", "Notificações", etc. permanecerá na linguagem anterior em tarefas 
introduzidas antes da actualização) 
 
 
 
 

Hi  
 

Questão Posso executar o VIP Task Manager como um único utilizador? 

Resposta Sim, apenas terá de instalar os dois componentes (cliente e servidor) no computador 
do utilizador. 

 



Questão Como verificar qual a versão do programa instalada no servidor? 

Resposta Para verificar qual a versão do VIP Task Manager instalada no servidor, por favor, 
faça o seguinte: 
 
Vá a: C: \ Programas -> VIP Quality Software -> VIP Task Manager Professional -> 
DBAdminUtils 
 
Clique com o botão direito sobre BridgeService.exe e seleccione a opção 
"Propriedades". 
 
Abra o separador "Versão" e verifique qual a versão indicada no campo "File 
Version".  

 


