
                 COMUNICADO 

 

A Courart Informática, visando à satisfação de seus clientes, efetuou a 

contratação de um novo servidor junto à Locaweb, onde está alocado o 

sistema TransControl IV com todos os seus componentes. 

Através deste documento, buscamos sanar dúvidas com relação aos tipos 

de acessos disponíveis a partir desta alteração. 

Siga os passos a seguir e, caso haja alguma dúvida, contate-nos através do 

telefone (32) 3332-2189 ou envie-nos uma mensagem através do nosso 

site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.courartinformatica.com.br/
http://www.transcontrol.courartinformatica.com.br/
http://courartinformatica.com.br/Contacts.html
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1 – Acesso via Site 

1.1 Informações Gerais 

 O acesso ao sistema pelo site dar-se-á pelo site 

http://www.datacenter.courartinformatica.com.br; 

 

 Os usuários do primeiro acesso foram mantidos, contudo, suas senhas 

foram alteradas para o padrão “abc1234”; 

 

 Durante o primeiro acesso, será solicitada ao usuário a alteração desta 

senha padrão; 

 

 Os usuários e senhas do segundo acesso, sistema TransControl IV, foram 

mantidos. 

 

 

1.1.1 Procedimentos Gerais 

 Informe o endereço do site em seu navegador ou clique aqui. Se você 

utiliza os navegadores Google Chrome ou Mozilla Firefox, siga os passos 

descritos nos tópicos 1.2.1 Acesso via Google Chrome e 1.2.2 Acesso via 

Mozilla Firefox, respectivamente; 

 

 Após informar o usuário e senha com sucesso, o usuário será 

redirecionado para uma nova página, ao qual constará o ícone do 

TransControl IV; 

 

 Clique sobre o ícone do sistema; 

 

 Após clicar sobre o ícone sistema, aparecerá uma nova janela, 

solicitando algumas informações. Marque, sempre, “UNIDADES” e 

“IMPRESSORAS”, conforme visto em “Imagem 3 – Opções de 

compartilhamento”; 

 

http://www.datacenter.courartinformatica.com.br/
http://www.datacenter.courartinformatica.com.br/


Imagem 3 – Opções de compartilhamento 

 

 Após efetuar os passos acima, clique sobre o botão “Conectar”; 

 Será solicitada, novamente, a senha de acesso. Vide “Imagem 4 – 

Informação de Senha”. Informe a primeira senha, ou seja, a mesma 

informada anteriormente. 

 

“Imagem 4 – Informação de Senha” 

 



1.2 Navegadores 

O acesso ao site, por padrão, será feito através do navegador Internet Explorer 

6 ou superior. Utilize o passo 1.2.3 Acesso via Internet Explorer para configurar o 

navegador Internet Explorer adequadamente para o acesso ao sistema. 

Caso o cliente deseje conectar ao sistema através do site, utilizando outro 

navegador, como por exemplo, o Google Chrome ou Mozilla Firefox, o mesmo 

deverá seguir as etapas dos tópicos 1.2.1 Acesso via Google Chrome para o 

navegador Google Chrome e 1.2.2 Acesso via Mozilla Firefox para o navegador 

Mozilla Firefox. 

1.2.1 Acesso via Google Chrome 

Informações Gerais 

O acesso via Google Chrome exige um complemento que emula a utilização do 

Internet Explorer. Este complemento, chamado de “IE TAB”, pode ser 

encontrado neste link, conforme visto em “Imagem 1 – Download do IE TAB”. 

 

Imagem 1 – Download do IE TAB 

 

 

https://chrome.google.com/webstore/detail/hehijbfgiekmjfkfjpbkbammjbdenadd


Procedimentos 

 Clique sobre o botão em azul “+ USAR NO CHROME”; 

 Clique em “INSTALAR” na janela que aparecerá; 

 Após o download do complemento, o processo de instalação se fará 

automaticamente; 

 Após o término da instalação, abrirá uma nova janela agradecendo a 

instalação do complemento; 

 Entre no site de acesso ao sistema; 

 Clique sobre o ícone em azul, ícone do Internet Explorer, no canto 

superior esquerdo do navegador, ao lado do ícone de Ferramentas, 

conforme visto em “Imagem 2 – Ativação do IE TAB”; 

 

 
Imagem 2 – Ativação do IE TAB 

 
 Após os procedimentos acima, siga os passos do tópico 1.1.1 

Procedimentos Gerais; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.datacenter.courartinformatica.com.br/


 

1.2.2 Acesso via Mozilla Firefox 

Informações Gerais 

O acesso via Mozilla Firefox exige um complemento que emula a utilização do 

Internet Explorer. Este complemento, chamado de “IE TAB”, pode ser 

encontrado neste link se você utiliza a versão 8 ou neste link se você utiliza 

outra versão, conforme visto em “Imagem 5 – Download do IE TAB”. 

 

Imagem 5 – Download do IE TAB 

Procedimentos 

 Clique sobre o botão em verde “+ ADD TO FIREFOX”; 

 Clique em “INSTALAR AGORA” na janela que aparecerá; 

 Reinicie o seu navegador; 

 Quando o navegador foi reinicializado, aparecerá a uma caixa de 

opções. Marque as opções conforme visto em “Imagem 6 – Opções IE 

TAB”; 

 

https://addons.mozilla.org/pt-BR/firefox/addon/ie-tab/
https://addons.mozilla.org/pt-BR/firefox/addon/ie-tab/


Imagem 6 – Opções IE TAB 

 

 Entre no site de acesso ao sistema; 

 Clique sobre o ícone em azul, ícone do Internet Explorer, no canto 

inferior direito do navegador, “Imagem 7 – Ativação do IE TAB”; 

 

 

 
Imagem 7 – Ativação do IE TAB 

 Após os procedimentos acima, siga os passos do tópico 1.1.1 Procedimentos 

Gerais; 

 

 

 

 

 

http://www.datacenter.courartinformatica.com.br/


 

 

1.2.3 Acesso via Internet Explorer 

O acesso via Internet Explorer exige a liberação de uma opção de privacidade 

do navegador, utilize os passos a seguir para alterar a configuração necessária. 

Procedimentos 

 Abra o Internet Explorer 6 ou superior e clique no menu “Ferramentas” 

ou tecle “ALT + X”. Clique sobre a opção “Opções da Internet”. Vide 

“Imagem 8 – Opções Internet Explorer”; 

 

 
Imagem 8 – Opções Internet Explorer 

 

 Clique sobre a aba “Privacidade”. Em “Configurações – Selecione uma 

configuração para a zona da Internet”, abaixe o nível para “Baixo” e 

clique sobre o botão “OK” para salvar as alterações, conforme pode ser 

visto em “Imagem 8 – Opções Internet Explorer”; 

 

 
Imagem 8 – Opções Internet Explorer 



 Após os procedimentos acima, siga os passos do tópico 1.1.1 

Procedimentos Gerais; 

2– Acesso via atalho do Remote Desktop 

2.1 Informações Gerais 

O cliente receberá um atalho com o nome de “TransControl.rdp”. De posse deste, 

o cliente deve executá-lo. Ao executá-lo, aparecerá uma janela solicitando uma 

confirmação, marque a opção conforme visto em “Imagem 9 – Execução Remote 

App”, após esta ação, clique em “Conectar”. 

 

 

 

Após clicar sobre o botão “Conectar”, a tela de login do sistema carregará e o 

usuário deverá informar seu usuário e senha normalmente. 

 

 

 

 

 



3 – Dados gerais 

3.1 Salvando relatórios em seu computador 

Após conectar-se ao sistema utilizando um dos métodos de conexão descritos 

nos itens anteriores, para salvar os relatórios gerados nos formatos Excel e PDF, 

siga as instruções dos tópicos 3.1.1 Relatórios em Excel e 3.1.2 Relatórios em PDF, 

respectivamente. 

          3.1.1 Relatórios em Excel 

 Inicie a geração do relatório normalmente; 

 Após a geração deste, aparecerá uma janela solicitando o diretório onde será 

salvo o arquivo em Excel (.xls); 

 Clique uma vez sobre o ícone “Computer” no canto esquerdo da janela; 

 Após o item anterior, selecione o driver (disco rígido) de seu computador que 

deseja salvar o relatório. Vide “Imagem 10 – Salvamento Excel”;  

 

Imagem 10 – Salvamento Excel 

 Duplo clique sobre o drive e clique sobre o botão “Save” e aguarde o 

salvamento do relatório. 



          3.1.2 Relatórios em PDF 

 Inicie a geração do relatório normalmente; 

 Após a geração deste, aparecerá uma janela com o relatório gerado; 

 Clique sobre o ícone da impressora no canto superior direito; 

 Após clicar sobre o ícone da impressora, aparecerá uma janela solicitando o 

caminho onde será salvo o arquivo .PDF; 

 Marque a opção “Print to File”; 

 No campo “Type”, selecione “PDF File”; 

 No campo “Where”,  informe um nome para o arquivo. Vide “Imagem 11 – 

Salvamento PDF I”; 

 

Imagem 11 – Salvamento PDF I 

 Após marcar as opções acima citadas e informar um nome para o arquivo, clique 

sobre o botão que contêm três pontos “...”; 

 Clique uma vez sobre o ícone “Computer” no canto esquerdo da janela; 



 Após o item anterior, selecione o driver (disco rígido) de seu computador que 

deseja salvar o relatório. Vide “Imagem 12 – Salvamento PDF II”;  

 

Imagem 12 – Salvamento PDF II 

 Duplo clique sobre o drive e clique sobre o botão “Save” e aguarde o 

salvamento do relatório; 

 Após clicar sobre o botão “Save”, o sistema lhe redirecionará para a janela descrita 

em “Imagem 11 – Salvamento PDF I”. Clique no botão “OK” para confirmar 

o salvamento do arquivo; 

 Aguarde o total salvamento do arquivo. 

 

 

 

 

 

 



3.2 Imprimindo relatórios em PDF  

 Inicie a geração do relatório normalmente; 

 Após a geração deste, aparecerá uma janela com o relatório gerado; 

 Clique sobre o ícone da impressora no canto superior direito; 

 Selecione a impressora e clique em OK. 

 

 

Imagem 13 – Impressão relatórios PDF 

 

 

 

 

 



4 – Disponibilização das coletas 

4.1 Disponibilizando suas coletas através de FTP 

Para as empresas que utilizam coleta manual como fonte de capitação 

dos dados nos veículos, as mesmas receberam as informações 

necessárias no momento da contratação do Data Center. Vale apenas 

salientar que houve uma alteração com relação ao host, sendo esta: 

 

 HOST ANTIGO: 186.202.16.244 

 NOVO HOST: 186.202.60.165 

 

Os dados de acesso mantiveram-se. 

 


