
 

Instalação do Troll 
 

Neste módulo aprenderemos a realizar a instalação do Sistema Troll e todas as 

configurações necessárias. Alguns passos serão necessários para instalar o sistema Troll, 

conforme descritos abaixo: 

 Identificar versão do sistema operacional (32 bits ou 64 bits).  

 Sistema é compatível com os sistemas operacionais Windows XP, Vista, 7, 

8. 

 Baixar o instalador/atualizador da versão no site www.omegadata.com.br – 

Downloads (ex. Troll versão 925 x32 ou Troll versão 925 x64) – Caso cliente utilizar 

ECF baixar também o instalador do Troll-PDV (TrollPDV 1.04 versão 918). 

1. Ao executar o instalador/atualizador abrirá o assistente de instalação do 

Troll; 

 

 

 

 

http://www.omegadata.com.br/
http://binottotecnologia.com.br/downloads/troll/setup_troll_x32_925.exe
http://binottotecnologia.com.br/downloads/troll/setup_troll_x64_925.exe
http://binottotecnologia.com.br/downloads/troll/TrollPDV_1_04.rar


 
2. Após abrirá a tela com contrato de licença de usuário clique no botão 

avançar; 

 

3. Em seguida selecione a pasta onde será instalado o sistema, por padrão 

trará C:\Troll (avançar); 

 

4. Na próxima tela selecionar opção para Configurar Servidor – PostgresSQL 

9.2.4; 



 
a) Criar banco de dados inicial; 

 

5. Escolha os módulos que serão utilizados pela empresa e clique no botão 

avançar; 

 

Somente jogam os aplicativos na pasta do Troll os mesmos só 

serão habilitados de acordo com a licença contratada. 



 
6. Próximo passo é escolher local onde ficará o banco de dados, por padrão 

traz a pasta C:\TROLLDB9.2; 

 

7. Escolha porta e nome do Banco de Dados a ser instalado, por padrão vem 

a porta 5432 e base Troll (avançar) 

 

8. Durante a instalação poderão ocorrer alguns erros, como por exemplo, o 

erro abaixo, que é a falta da dll “MSVCR100.dll” na pasta systerm32 do Windows. 



 

 

9. Deverá ser selecionada a pasta para backup, por padrão vem 

C:\TROLLBACKUP e clique no botão avançar; 

 

10. Selecionar pasta onde o sistema irá jogar os atalhos no menu iniciar, e 

clique em avançar; 



 

 

11. Poderá ser criado o atalho do sistema na área de trabalho selecionando a 

opção abaixo clique em avançar 

 

12. Após as configurações, o sistema estará pronto para iniciar a instalação. 

(instalar) 



 

 

13. O instalador mostra o progresso da instalação;. 

 

 



 
14. Poderá ocorrer erro ResultCode 1, este erro ocorre por falta de permissão 

de usuário ou de pasta. Caso ocorra o erro, habilitar o usuário administrador e efetuar a 

instalação novamente. 

 

15. Caso não ocorram os erros ou após corrigidos sistema irá restaurar backup 

com banco de dados inicial. 

 

16. Será instalado o serviço do Gerenciador de backup, clique no botão OK; 

 

17. O erro abaixo o sistema não consegue registrar a PgOleDb.dll em algumas 

versões do Windows, porém não influencia na instalação, depois clique em ignorar; 



 

 

18. Instalação concluída. Clique no botão concluir; 

  

19. Após instalação concluída acessar o retaguarda; 

Usuário - administrador 

Senha  - admin 



 

 

20. Sistema fará a atualização do banco de dados inicial. (sim) 

 

Obs. A atualização deve ser efetuada pois a base inicial não é 

gerada a cada versão do sistema 

 

21. Após a atualização deverá ser registrado o número de série (registrar). 

 

22. O número de série é composto 12 dígitos e será liberado pelo setor 

financeiro.  

Obs.: Nesses dígitos que esta a liberacao dos módulos 

contratados. 



 

 

23. Após salvar o número de série deverá ser ativado online (caso cliente não 

possua internet, o número de ativação será disponibilizado pelo financeiro). 

                                                 


