
Algumas imagens e textos podem conter links para a Central de Soluções ou outros sites



https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=7077


Baixar a versão mais recente ou a versão que esta sendo executada no 
Servidor

Poderá baixar o arquivo diretamente no site de downloads ou pelo 
Suporte de Atendimento ao Cliente

O mesmo arquivo poderá ser utilizado para instalar uma estação ou 
um Servidor

O escritório só poderá ter um servidor para o banco da Domínio

Uma máquina é considerada servidor porque ela esta executando o 
banco de dados da Domínio, qualquer computador pode ser o servidor 
e normalmente é a máquina com melhor hardware do escritório e fica 
ligada 24h por dia.

Com o servidor desligado não é possível acessar o sistema.

Sempre executar o arquivo como Administrador.

Quem é monousuário utiliza o próprio servidor como estação de 
trabalho.

http://download.dominiosistemas.com.br/instalacao/contabil/
https://download.dominiosistemas.com.br/instalacao/contabil/
https://www.dominioatendimento.com:82/soucliente/faces/downloads.html


Normalmente uma vez por mês é lançado uma versão nova.

Normalmente uma ou duas vezes na semana é lançado um novo ajuste da versão.

O Download do arquivo de atualização pode ser feito de forma automática ou manual.

De forma automática é através do gerenciador de atualização

De forma manual é através do site de Downloads ou por dentro do Suporte de Atendimento ao Cliente

Regra básica, primeiramente executa o arquivo da versão e depois do ajuste, enquanto estiver na mesma versão 
poderá atualizar somente com os ajustes.

Quem é Domínio Web a atualização é automática e não precisa seguir essas orientações.

Durante a atualização do banco de dados todos os usuários devem estar fora do sistema.

É indicado realizar um backup antes de cada atualização feita no servidor.

https://download.dominiosistemas.com.br/atualizacao/contabil/
https://www.dominioatendimento.com:82/soucliente/faces/downloads.html
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=7077
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4461


O Gerenciador de atualização realiza o download da nova 
versão ou do novo ajuste

Após fazer o login no sistema é emitida uma mensagem 
perguntando se deseja realizar a atualização.

Caso seja a primeira máquina do escritório a receber esta 
versão/ajuste é indicado que o procedimento seja realizado 
primeiramente no servidor

Caso gerenciador pare de baixar os novos arquivos poderá 
realizar o procedimento para reiniciar o aplicativo

https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=237
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=237
https://suporte.dominioatendimento.com:82/sgsc/faces/solucao.html?codigo=8216


Estação

Servidor



Versão 

Antiga

Ajuste 1

Ajuste 2

Ajuste 8

Versão 

Nova

Ajuste 1

Ajuste 2

10.1E-01

10.1E-02

Independente da versão antiga você não pode 
ir direto para qualquer ajuste da versão nova

Primeiramente é necessário executar o arquivo 
atualiza.exe da nova versão



Versão do 

servidor

SIM

NÃO

ESTAÇÃO
SERVIDOR

https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=1085
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=3064


Estação

Servidor

Se pedir senha da rede para entrar na pasta então será 
necessário pedir para o TI do escritório realizar a liberação da 
pasta.

Verificar se o caminho esta correto dentro do sistema

Verificar se sua estação tem acesso a este caminho.



https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4673


➢ Sempre que precisar desconectar um usuário preso 
no banco de dados poderá utilizar o utilitário 
Conexões com o Banco de Dados

https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=4442
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=6149


➢ Sempre que ocorrer alguma mensagem informando 
que um programa ou processo esta conectado ao 
banco de dados durante a Instalação ou 
Atualização, será necessário encerrá-lo.

1 - No seu computador pressione
CTRL + ALT + DEL ou 
CTRL + SHIFT + ESC
1.2 – Na guia PROCESSOS ou DETALHES;
1.3 - Verifique se existe em execução alguns dos 
processos abaixo:
•agendador.exe
•agente_comunicacao.exe
•contabil.exe
•folha.exe
•gerencatu.exe
•importacao_nf-e_portal_federal.exe
•servicoagendador.exe
•servidordominioatendimento.exe
•servicogerenciadoratualizacao.exe

https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=951


Nuvem 

Agendador de Backup

Por dentro do sistema

Agente backup em nuvem

Manual

O backup pode ser realizado em qualquer máquina do 
escritório, sendo possível tanto o servidor quanto as 
estações realizarem backup

Exceto se possui o Backup em nuvem, pois no backup 
em nuvem somente uma máquina faz os backups e 
manda para a nuvem da Domínio.

O backup completo salva todas as informações de 
todas as empresas e usuários desde quando o 
escritório iniciou no sistema

O backup de modificação salva somente as alterações 
de todas as empresas e usuários após o ultimo backup 
completo.

Assim o arquivo de backup ocupa menos espaço no HD 
porém o backup de modificação só é válido se possuir 
o ultimo backup completo salvo.

Quem é Domínio Web não precisa se preocupar com 
backup.

Ponto positivo: O escritório não precisa se preocupar 
com espaço no HD e a nuvem mantém os dados salvos 
contra perdas, ataques ou outros sinistros.

Ponto negativo: Os backups ficam disponíveis por 90 
dias.

Ponto positivo: O escritório poderá armazenar backups 
mais antigos.

Ponto negativo: O escritório ficará responsável pelo 
armazenamento dos backups e sua segurança, além da 
aquisição de HDs maiores a medida que o banco vai 
crescendo.

https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=236
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=2909
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=3082


Completo 

Modificação

05/05/2017

17/03/2022
17GB

17/03/2022
19/03/2022

600MB

17GB
18/03/2022

19/03/2022
17GB

18/03/2022
500MB

Neste exemplo, se todo dia o 
escritório realizar um backup 
completo em 3 dias ocupará 
51GB no HD do servidor

Neste exemplo. se todo dia o 
escritório realizar um backup 
completo na semana e o 
restante de modificações em 3 
dias ocupará 18,1GB no HD do 
servidor, economizando 32,9GB.

17GB

1GB

2GB

3GB

4GB 6GB



➢ Ferramenta responsável pela integração entre os módulos da Domínio e os 
portais(DA ,Portal do Cliente, Portal do Empregado, Onvio Messenger) e também com 
Gestta e outros parceiros.

https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=383
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/central-solucoes-resultados.html?moduloSolucao=11&novaPesquisa=1&pagina=1
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/central-solucoes-resultados.html?moduloSolucao=23&novaPesquisa=1&pagina=1
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/central-solucoes-resultados.html?moduloSolucao=27&novaPesquisa=1&pagina=1
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/central-solucoes-resultados.html?moduloSolucao=29&novaPesquisa=1&pagina=1
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/central-solucoes-resultados.html?moduloSolucao=28&novaPesquisa=1&pagina=1
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=6111
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=6111


São do tipo A1, A3 ou em Nuvem

São utilizados principalmente no módulo Folha para o envio do eSocial como também outros recursos 
que precisa desse tipo de autenticação.

Não é uma regra mas é indicado a utilização do certificado A1 pois é menos propenso a erros pois não 
utiliza leitora ou token e pode ser instalado de forma mais prática e rápida em qualquer máquina 
tanto local quando Domínio Web.

Domínio WebSistema Local

https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=7675
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=5894


https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=2055
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=8275
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=2811
https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=6124


Adicionar a pasta de instalação do sistema nas exceções do 
antivírus.

Normalmente o sistema é instalado no caminho 
“C:\Contabil”

É indicado realizar este procedimento em todas as máquinas 
do escritório incluindo o servidor

https://suporte.dominioatendimento.com:82/central/faces/solucao.html?codigo=2776
https://suporte.dominioatendimento.com:82/sgsc/faces/central-solucoes-resultados.html?moduloSolucao=0&pagina=1&palavraChave=antivirus

