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Store manager 

 

 O Store Manager é um aplicativo desenvolvido especificamente para venda varejo com ECF, que 

tem a capacidade de garantia da operação sem que ocorra interrupção, caso o servidor fique fora de 

alcance, pois ele possui mecanismo de contingência que permite que ocorram vendas sem que a operação 

seja prejudicada. 

 

 Para realização de vendas é necessário importar alguns cadastros do Millennium BM. É Importante 

destacar que o Store não mantém um vinculo com o código interno dos cadastros exportados, o código 

interno é o Id dos registros que sistemas ERP usam para fazer relacionamento entre o cadastro e as demais 

tabelas do banco de dados, quando é cadastrado um produto no Millennium o sistema apresenta um 

código que o usuário tem acesso a alterar, porém o Id “código interno” não é visualizado pelo usuário, por 

exemplo: cores, tamanhos, preços e etc. 

 

 O importador usado pelo sistema sempre irá validar a existência do cadastro através do código 

externo, sendo assim, se após a exportação de um determinado produto do código 6010101 algum usuário 

alterar o código para 6010102 o produto será importado novamente para dentro do banco de dados do 

Store com o novo código passando a ter os dois produtos 6010101 e 6010102. 

 

A base de dados do Store Manager é uma base independente e para que as vendas realizadas no 

Store seja replicado para a base da retaguarda, no caso Millennium BM, é necessária uma integração, 

exportação e importação dos dados. 

 

Para a integração do Store Manager e o Millennium é preciso conhecer os aplicativos e as 

configurações que proporcionam a integração. 

 

A exportação das vendas realizadas no Store são exportadas para a Retaguarda após o fechamento 

do caixa no Store. 

 

O Store é uma boa solução desenvolvida pela Millennium Net Work para automação do varejo, pois 

além da autonomia das estações em manter sua operação mesmo sem acesso ao servidor o processo de 

integração é rápida e em um formato de arquivo moderno “XML”, o que permite manutenção de maneira 

mais simples. 

 

Recursos possíveis através do Store  

• Tipo de Operação 

o Movimentações possíveis do Store 

� Venda á consumidor final com e sem identificação do cliente 
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� Venda a funcionário 

� Entrada de troca 

• As entradas ficam armazenadas no Store até que sejam utilizadas 

o crédito em relação a devolução, mecanismo desenvolvido e 

usado pelo cliente Grippon, este processo é enviado para o 

Millennium em uma única movimentação quando, após o 

aproveitamento desta devolução. 

� Troca na mesma venda 

 

o Limite de desconto por usuário 

 

o Apontamento de entrada e saída de funcionários por biometria (em 

desenvolvimento). 

 

 

o Financeiro 

� Controle de carne de crédito 

� Sangrias 

� Reforços 

 
o Consulta  

� Estoque 
� Vendas 
� Trocar vendedor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Instalação StoreManager

 

Servidor 

Banco de dados vazia, pegar no 

SMServer.exe, ao final da instalação do servidor será 

selecionar, uma das opções é para a instalação do Dbdic e atualização do banco de dados a outra é para 

configuração do wtsconfig.exe, a primeira vez que o servidor é instalado não pode ser executado o dbdic 

porque é necessário configurar o arquivo c:

dados, conforme orientações a seguir.

Observação ao executar o Dbdic pode apresentar uma mensagem de erro relacionado ao arquivo 

fbclint.dll, este erro pode ser ignorado.

 

SMclienteRemote.exe 

 

O padrão de instalação do Store é na porta 6117, sendo assim 

esta porta precisa ser liberado no roteador para ser acessada 

através do protocolo tcp/ip. 

 

Obs.: O broker nunca deve ser iniciado direto da pasta 

c:\wts_store, porque se for iniciado direto desta pasta não irá 

acessar a porta 6117. Na instalação o atalho do Broker 

instalado no menu inicializar do Windows 

conforme imagem ao lado. 

 

Estação 

SMClientloader.exe 

SMCubeStore.exe 

 

Configurações necessárias para acessar o sistema

 

Servidor 

1. Wtsdatasources.ini 

2. Locations.ini 

Manager 

, pegar no Info.millennium.com.br 

, ao final da instalação do servidor será exibida uma tela

selecionar, uma das opções é para a instalação do Dbdic e atualização do banco de dados a outra é para 

configuração do wtsconfig.exe, a primeira vez que o servidor é instalado não pode ser executado o dbdic 

gurar o arquivo c:\wts_store\wtsdatasources.ini e informar local do banco de 

dados, conforme orientações a seguir. 

Observação ao executar o Dbdic pode apresentar uma mensagem de erro relacionado ao arquivo 

fbclint.dll, este erro pode ser ignorado. 

padrão de instalação do Store é na porta 6117, sendo assim 

liberado no roteador para ser acessada 

O broker nunca deve ser iniciado direto da pasta 

wts_store, porque se for iniciado direto desta pasta não irá 

acessar a porta 6117. Na instalação o atalho do Broker que é 

menu inicializar do Windows já define a porta 6117, 

Configurações necessárias para acessar o sistema 
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exibida uma tela com duas opções para 

selecionar, uma das opções é para a instalação do Dbdic e atualização do banco de dados a outra é para a 

configuração do wtsconfig.exe, a primeira vez que o servidor é instalado não pode ser executado o dbdic 

wtsdatasources.ini e informar local do banco de 

Observação ao executar o Dbdic pode apresentar uma mensagem de erro relacionado ao arquivo 



 
 
 

 
 

• Wtsdatasources.ini –

utilizado para informar a 

localização do banco de dados  

para editar o arquivo 

“C:\wts_store\wtsdatasorces.ini

 

• Locations.ini – 

endereçamento dos aplicativos usados para fazer a 

ponte entre Millennium BM, Store Manager e 

Exportador, para editar o arquivo deve ir em 

c:\wts_store\Locations.ini 

deste arquivo o sistema 

 

 É importante esclarecer que o IP informado 

seja, o ip que possibilita o acesso ao sistema, caso o servidor seja acessado através

colocado o IP da Internet, se o servidor for acessado por rede local deve 

ser colocado o IP da Rede. 

  

Configuração do Broker: c:\wts_store

do Wtsconfig.exe na guia cliente deve ser informado o IP de 

servidor e a porta 6117, seguida de dois pontos (:).

 

 

Estações 

1. Wtsconfig.exe 

2. Storemanager.ini 

3. Teclado Virtual 

4. Impressora ECF ou emulador TTY

 

• Wtsconfig.exe, executável responsável por indicar o 

endereço IP do servidor para executar a configuração 

deve ir em “C:\store\

deve ser informado o IP 

6117.  

 

– Arquivos 

utilizado para informar a 

localização do banco de dados  

para editar o arquivo deve ir em 

wtsdatasorces.ini” 

 

Arquivo responsável pelo 

endereçamento dos aplicativos usados para fazer a 

ponte entre Millennium BM, Store Manager e 

Exportador, para editar o arquivo deve ir em 

Locations.ini sem a configuração correta 

o sistema não funciona corretamente. 

É importante esclarecer que o IP informado neste arquivo deve ser o IP 

seja, o ip que possibilita o acesso ao sistema, caso o servidor seja acessado através

colocado o IP da Internet, se o servidor for acessado por rede local deve 

wts_store\wtsconfig.exe, na configuração 

deve ser informado o IP de acesso ao 

, seguida de dois pontos (:). 

Impressora ECF ou emulador TTY 

executável responsável por indicar o 

endereço IP do servidor para executar a configuração 

\Wtsconfig.exe”, na guia cliente 

deve ser informado o IP onde esta o servidor e a porta 
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deve ser o IP externo da máquina, ou 

seja, o ip que possibilita o acesso ao sistema, caso o servidor seja acessado através da internet deve ser 



 
 
 

 
 

• Storemanager.ini, o Storemanager.ini é 

também é usado para indicar o caminho do servidor,conforme imagem ao lado, as demais 

configurações deste arquivo podem ser feitas através do 

Storemanager Administração e será tratado mais á 

frente, para editar o arquivo deve ir em 

“C:\store\storemanager.ini

direcionar o caminho do broker

conforme imagem ao lado.

 

i. O Storemanager.

adicionado á pasta Store após a instalação.

Para continuar com as configurações a seguir é necessário abrir o “Storemanager Administração” 

para carregar as dlls do servidor e para testar se as configurações realizadas estão corretas.

 

• Teclado Virtual - Ir em “inicia

no Windows e clicar em gerenciador de 

em Registra escolher a opção teclado e teclado Virtual.

• Impressora FISCAL, no mesmo aplicativo deve ser inst

o drive da impressora ECF. O sistema Sto

trabalha sem ECF, apenas para treinamento e homologação 

pode ser utilizado o simulador de impressora TTY e TTY2

 

O Store permite personalizar a tela de venda com as cores e logotipo 

usado pelo cliente e para personalizar a tela é necessário fazer os seguin

1. Alterar o arquivo bg.jpg

2. Alterar o arquivo PDVLayout.xml

3. Copiar os novos arquivos 

c:\wts_store\files\apps e rodar o mkupd.exe

4. Alterar o arquivo storemanager.ini, para reconhecer o novo arquivo.

 

Obs.: Além da tela de venda pode ser personalizado a tela de caixa fechado chamado 

processo é o mesmo, por esta razão não será abordado.

 

A personalização da tela de fundo do aplicativo 

sistema é desenvolvida em JPG e a 

como frente de caixa chama-se bg.jpg

, o Storemanager.ini é responsável pelas configurações de uso do sistema e 

também é usado para indicar o caminho do servidor,conforme imagem ao lado, as demais 

configurações deste arquivo podem ser feitas através do 

Storemanager Administração e será tratado mais á 

ditar o arquivo deve ir em 

storemanager.ini”, precisa editar o arquivo e 

direcionar o caminho do broker (servidor) e a porta 

conforme imagem ao lado. 

Storemanager.ini não é instalado pelos aplicativos de instalação o mesmo deve ser 

á pasta Store após a instalação. 

Para continuar com as configurações a seguir é necessário abrir o “Storemanager Administração” 

para carregar as dlls do servidor e para testar se as configurações realizadas estão corretas.

Ir em “iniciar / programas / Millennium“ 

em gerenciador de dispositivos, clicar 

em Registra escolher a opção teclado e teclado Virtual. 

, no mesmo aplicativo deve ser instalado 

o drive da impressora ECF. O sistema StoreManager, não 

trabalha sem ECF, apenas para treinamento e homologação 

pode ser utilizado o simulador de impressora TTY e TTY2 

O Store permite personalizar a tela de venda com as cores e logotipo 

ara personalizar a tela é necessário fazer os seguintes procedimentos:

bg.jpg, salvar com outro nome 

PDVLayout.xml , salvar com outro nome 

Copiar os novos arquivos PDVLayout_novo.xml e bg_novo.jpg para pasta 

apps e rodar o mkupd.exe 

storemanager.ini, para reconhecer o novo arquivo.

Obs.: Além da tela de venda pode ser personalizado a tela de caixa fechado chamado 

processo é o mesmo, por esta razão não será abordado. 

do aplicativo no Store Manager é simples porque 

a única restrição é mantê-lo no mesmo tamanho, o arquivo 

bg.jpg e após a instalação ele fica na pasta c:\wts_store
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responsável pelas configurações de uso do sistema e 

também é usado para indicar o caminho do servidor,conforme imagem ao lado, as demais 

ini não é instalado pelos aplicativos de instalação o mesmo deve ser 

Para continuar com as configurações a seguir é necessário abrir o “Storemanager Administração” 

para carregar as dlls do servidor e para testar se as configurações realizadas estão corretas. 

tes procedimentos: 

e bg_novo.jpg para pasta 

storemanager.ini, para reconhecer o novo arquivo. 

Obs.: Além da tela de venda pode ser personalizado a tela de caixa fechado chamado caixaF.jpg e o 

simples porque a imagem usada pelo 

lo no mesmo tamanho, o arquivo utilizado 

wts_store\files\apps. 



 
 
 

 
 

Abra o arquivo altera e grave com outro nome, após esta 

etapa tem que dar manutenção no arquivo que faz a 

chamada da imagem para que passe a buscar a nova 

imagem “bg_novo.jpg”, edite o arquivo 

substituir o nome do arquivo 

PDVLayout.xml com outro nome “PDVLayout

 

Para que o Store carregue o novo arquivo de layout

chamadas do arquivo PDVLayout.xml para 

 

O arquivo bg.jpg pode ser alterado pelo 

e-mail para sergio@millennium.com.br

importante copiar o Diretor Rodrigo no e

 

Tela Padrão 

 

Modelo Personalizado

arquivo altera e grave com outro nome, após esta 

etapa tem que dar manutenção no arquivo que faz a 

chamada da imagem para que passe a buscar a nova 

o arquivo PDVLayout.xml 

substituir o nome do arquivo bg.jpg e salvar o 

PDVLayout_novo.xml”. 

Para que o Store carregue o novo arquivo de layout é necessário entrar no Storemanager.ini e alterar 

.xml para PDVLayout_novo.xml. 

pelo departamento de marketing da millennium

sergio@millennium.com.br e informar o endereço do Site do cliente

etor Rodrigo no e-mail. 

 

Caixa Fechado Padrão

 

Modelo Personalizado 

 

Modelo Personalizado
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é necessário entrar no Storemanager.ini e alterar todas 

da millennium, para isto basta enviar 

do cliente ou enviar o logo, é 

Caixa Fechado Padrão 

 

Modelo Personalizado 

 



 
 
 

 
 

Configuração dos Importadores

 

Exportação / importação do Millennium BM

 

Precisa ser instalado o aplicativo através do executável 

será armazenado na pasta c:\wts e no arquivo wtsdatasources.ini 

export=127.0.0.1:sys\base\contem\millenium, dbtype=firebird

 

 

Tela de configuração do exportado / Importador

Abrir o exportador: c:\wts\export.exe

Clicar no link configuração e digitar a senha a seguir: p1rul1t0

(após o T é usado o zero). 

 

 

 

 

 

 

Guia FTP.  

Nesta guia é definido como será a troca de arquivos, FTP ou 

diretório na rede. 

Enviar FTP 

Quando os servidores do Store Manager ficam em máquinas 

separadas em redes separadas o envio 

A Millennium disponibiliza aos seus clientes uma pasta FTP, 

mas se o cliente possuir um site FTP ele poderá usar o seu, para o uso d

solicitar a criação do login e senha. 

 

Quando o flag Enviar FTP 

diretório é importante ter em mente que o diretório deve ser 

considerado um local de armazenamento assim como ocorre com o 

FTP, ou seja, ele deve ser o mesmo para envio e recebimento.

 

Importadores 

Exportação / importação do Millennium BM 

através do executável BMExport.exe, ao instalar o aplicativo o mesmo 

wts e no arquivo wtsdatasources.ini deverá ser inserido 

millenium, dbtype=firebird 

/ Importador <TM/SM> 

export.exe 

Clicar no link configuração e digitar a senha a seguir: p1rul1t0 

guia é definido como será a troca de arquivos, FTP ou 

Quando os servidores do Store Manager ficam em máquinas 

separadas em redes separadas o envio poderá ocorrer através de FTP. 

illennium disponibiliza aos seus clientes uma pasta FTP, 

mas se o cliente possuir um site FTP ele poderá usar o seu, para o uso do FTP da Millennium é necessário 

 estiver desmarcado definido por 

diretório é importante ter em mente que o diretório deve ser 

considerado um local de armazenamento assim como ocorre com o 

, ou seja, ele deve ser o mesmo para envio e recebimento. 
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ao instalar o aplicativo o mesmo 

deverá ser inserido a linha: 

o FTP da Millennium é necessário 



 
 
 

 
 

Guia Geral 

 

Diretórios de gravação. 

Gravação: definir o local onde 

arquivos durante o processo de geração dos arquivos, após a geração 

do arquivo o mesmo é enviado para a 

 

Leitura: quando é feito a leitura dos arquivos da pasta de 

armazenamento global estes arquivos são gravados no diretório 

informado nesta linha, para o processamento da importação para o 

banco de dados do Store Manager. 

 

Obs.: Estes diretórios não podem estar na rede, 

corretamente se estiver na máquina local.

 

 

 

Configuração de Agendamento

 

Importação automática: o ideal é deixar 5 minutos.

Exportar ás: A exportação automática 

se for necessário forçar a exportação de maneira 

seguir na guia Exportação. 

Atenção: A opção importar ás deve ficar 00:00 se for realizado a importação automática

 

Parâmetros de Seleção 

Ao clicar neste parâmetro o exportador abrirá uma série de telas para que possam ser informados 

os parâmetros de exportação, esta opção do exportador deve ser 

de dados no banco do Store. 

 

 

 

Parâmetros de Importação 

 

Botão configurar: Neste parâmetro 

eventos que serão usados para o recebimento das vendas registradas no 

Store Venda sem cupom, venda com cupom e venda para funcionários 

definir o local onde devem ser armazenados os 

arquivos durante o processo de geração dos arquivos, após a geração 

do arquivo o mesmo é enviado para a pasta de armazenamento global. 

quando é feito a leitura dos arquivos da pasta de 

armazenamento global estes arquivos são gravados no diretório 

informado nesta linha, para o processamento da importação para o 

: Estes diretórios não podem estar na rede, só funciona 

corretamente se estiver na máquina local. 

Configuração de Agendamento 

o ideal é deixar 5 minutos. 

A exportação automática do Millennium BM para o Store ocorre uma vez ao dia, mas 

se for necessário forçar a exportação de maneira manual basta o usuário clicar no link Exportar na tela a 

A opção importar ás deve ficar 00:00 se for realizado a importação automática

Ao clicar neste parâmetro o exportador abrirá uma série de telas para que possam ser informados 

os parâmetros de exportação, esta opção do exportador deve ser usada apenas para dar uma 

Neste parâmetro devem ser informados os 

eventos que serão usados para o recebimento das vendas registradas no 

Store Venda sem cupom, venda com cupom e venda para funcionários 
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a o Store ocorre uma vez ao dia, mas 

basta o usuário clicar no link Exportar na tela a 

A opção importar ás deve ficar 00:00 se for realizado a importação automática. 

Ao clicar neste parâmetro o exportador abrirá uma série de telas para que possam ser informados 

apenas para dar uma carga total 



 
 
 

 
 

além dos eventos deve ser informado

tenha sido identificado na venda. 

Guia Eventos 

Obs.: Os eventos de troca e transferências não funcionam e o evento de pré

configurado para acessar cupom fiscal, par

fazer a importação, pois o mecanismo desenvolvido par as importações faz a chamada do método

movimentação.executa. 

 

Guia Cliente Consumidor 

Nesta guia deve ser informado o código do cliente que devem

processado as vendas realizadas no store sem a identificação do cliente.

 

 

 

 

 

Concorrência: é importante que este número não passe de três, ele 

corresponde a quantidade de arquivos abertos simultaneamente pelo 

importador para o registro das vendas.

 

 

Guia Enviar automático 

 

Nesta guia deve ser informado os cadastros que devem ser expotados 

para a base de dados do Store, algumas destas opções não funcionam 

como Agenda de inventário. 

 

O ideal é manter apenas conforme a tela ao lado.

 

 

 

 

Carga total <TM/SM> 

além dos eventos deve ser informado o cliente consumidor para cada uma das filiais

Obs.: Os eventos de troca e transferências não funcionam e o evento de pré-venda também deve estar 

configurado para acessar cupom fiscal, para que a numeração do romaneio não dê código duplicado ao 

fazer a importação, pois o mecanismo desenvolvido par as importações faz a chamada do método

Nesta guia deve ser informado o código do cliente que devem ser 

processado as vendas realizadas no store sem a identificação do cliente. 

é importante que este número não passe de três, ele 

corresponde a quantidade de arquivos abertos simultaneamente pelo 

importador para o registro das vendas. 

Nesta guia deve ser informado os cadastros que devem ser expotados 

para a base de dados do Store, algumas destas opções não funcionam 

é manter apenas conforme a tela ao lado. 
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o cliente consumidor para cada uma das filiais caso o cliente não 

venda também deve estar 

a que a numeração do romaneio não dê código duplicado ao 

fazer a importação, pois o mecanismo desenvolvido par as importações faz a chamada do método 



 
 
 

 
 

C:\wts\export.exe 

Para fazer a carga total é necessário clicar no botão configurar dos 

isto deve marcar as opções solicitadas na tela, existe uma seqüência de telas 

parâmetros da exportação, esta opção do exportador deve ser usada apenas para dar uma 

dados no banco do Store. 

 

Ao exportar os produtos deve ser informado um filtro, quando 

solicitar uma data de cadastro/atualização 

datas dos dois filtros são distintos, sendo assim, pode acontecer de ser enviado o produto e não ser 

enviado os preços se a data de alteração / cadastro não coincidirem.

 

 

Exportação / importação do 

Ao instalar o SMserver.exe no servidor, será 

aplicativo de exportação / importação 

na linha do arquivo c:\wts_store

inserido a Linha a seguir: 

export=127.0.0.1:e:\bases\contem

dbtype=firebird 

 

 

 

 

Tela de configuração do importador / exportador 

Entrar na pasta c:\wts_store\export.exe. 

Clicar no link configurar e digitar a senha = R0&qu1nh4 (após o R é usado o zero)

 

 

Guia FTP.  

Nesta guia é definido como será a troca de arquivos, FTP ou 

diretório na rede. 

Enviar FTP 

Quando os servidores do Store Manager ficam em máquinas 

separadas ou em redes separadas o envio ocorrerá através do FTP.

Para fazer a carga total é necessário clicar no botão configurar dos Parâmetros de Seleção

isto deve marcar as opções solicitadas na tela, existe uma seqüência de telas que 

exportação, esta opção do exportador deve ser usada apenas para dar uma 

Ao exportar os produtos deve ser informado um filtro, quando a necessidade 

solicitar uma data de cadastro/atualização bem antiga e o mesmo se aplica a exportação de preços as 

datas dos dois filtros são distintos, sendo assim, pode acontecer de ser enviado o produto e não ser 

enviado os preços se a data de alteração / cadastro não coincidirem. 

 Store Manager 

.exe no servidor, será visto mais adiante, o 

aplicativo de exportação / importação é instalado automaticamente e 

wts_store\wtsdatasources.ini precisa ser 

contem\bases\STORE, 

/ exportador <SM/TM> 

export.exe.  

enha = R0&qu1nh4 (após o R é usado o zero) 

guia é definido como será a troca de arquivos, FTP ou 

Quando os servidores do Store Manager ficam em máquinas 

separadas ou em redes separadas o envio ocorrerá através do FTP. 
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Parâmetros de Seleção, após 

que deve ser informados os 

exportação, esta opção do exportador deve ser usada apenas para dar uma carga total de 

a necessidade é carga total o ideal é 

bem antiga e o mesmo se aplica a exportação de preços as 

datas dos dois filtros são distintos, sendo assim, pode acontecer de ser enviado o produto e não ser 

 



 
 
 

 
 

A Millennium disponibiliza aos seus cli

poderá usar o seu, para o uso do FTP da Millennium é necessário solicitar a criação do login e senha.

 

Quando o flag Enviar FTP 

diretório é importante ter em mente que o diretório deve ser 

considerado um local de armazenamento assim como ocorre com o 

FTP, ou seja, ele deve ser o mesmo para envio e recebimento.

 

 

 

 

Guia Geral 

 

Diretórios de gravação. 

Gravação: definir o local onde devem ser armazenados os 

arquivos durante o processo de geração dos arquivos, após a 

geração do arquivo o mesmo é enviado para a pasta de 

armazenamento global. 

 

Leitura: quando é feito a leitura dos arquivos da past

armazenamento global estes arquivos são gravados no diretório 

informado nesta linha, para o processamento da importação para o 

banco de dados do Millennium BM. 

 

Obs.: Estes diretórios não podem estar na rede, só funciona corretamente se estiver na máq

local. 

 

Configuração de Agendamento

Importação automática: o ideal é deixar 5 minutos.

Exportar ás: Caso precise que a exportação ocorra automaticamente esta campo deve ficar com 

00:00. A exportação ocorre após o fechamento do caixa da loja e ocorre a

Limpeza á cada: Teoricamente esta opção deveria apagar os registros da base de dados do Store, 

porém não foi testado ainda. 

Importar ás: Se estiver marcado para fazer a importação automática este parâmetro deve ficar com 

00:00. 

 

A Millennium disponibiliza aos seus clientes uma pasta FTP, mas se o cliente possuir um site FTP ele 

poderá usar o seu, para o uso do FTP da Millennium é necessário solicitar a criação do login e senha.

 estiver desmarcado definido por 

diretório é importante ter em mente que o diretório deve ser 

considerado um local de armazenamento assim como ocorre com o 

FTP, ou seja, ele deve ser o mesmo para envio e recebimento. 

definir o local onde devem ser armazenados os 

arquivos durante o processo de geração dos arquivos, após a 

geração do arquivo o mesmo é enviado para a pasta de 

quando é feito a leitura dos arquivos da pasta de 

armazenamento global estes arquivos são gravados no diretório 

informado nesta linha, para o processamento da importação para o 

 

Obs.: Estes diretórios não podem estar na rede, só funciona corretamente se estiver na máq

Configuração de Agendamento 

o ideal é deixar 5 minutos. 

Caso precise que a exportação ocorra automaticamente esta campo deve ficar com 

00:00. A exportação ocorre após o fechamento do caixa da loja e ocorre a cada 5 minutos.

: Teoricamente esta opção deveria apagar os registros da base de dados do Store, 

: Se estiver marcado para fazer a importação automática este parâmetro deve ficar com 
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entes uma pasta FTP, mas se o cliente possuir um site FTP ele 

poderá usar o seu, para o uso do FTP da Millennium é necessário solicitar a criação do login e senha. 

Obs.: Estes diretórios não podem estar na rede, só funciona corretamente se estiver na máquina 

Caso precise que a exportação ocorra automaticamente esta campo deve ficar com 

cada 5 minutos. 

: Teoricamente esta opção deveria apagar os registros da base de dados do Store, 

: Se estiver marcado para fazer a importação automática este parâmetro deve ficar com 


