
 

Instalação e Configuração Troll PDV 
 

Para realizar a instalação do módulo Troll-PDV, fazer o download do site 

www.omegadata.net.br e depois executar o aplicativo setup_TrollPDV_1.04_918.exe e 

clicar no botão avançar. 

 

1. Após aparecerá o contrato de licença de uso o qual deverá aceitar e clicar 

botão avançar; 

http://www.omegadata.net.br/


 

 

2. Escolher pasta para instalação do sistema, por padrão vem 

C:\TROLL_PDV e clique no botão avançar; 

 

 

3. Selecionar pasta onde o sistema irá jogar os atalhos no menu iniciar. 

(avançar) 



 

 

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

opção abaixo; (avançar) 

 

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

(instalar)  



 

 

6. O instalador mostra o processo de instalação; 

 

7. Caso seja um terminal deverá ser instalado o OBDC (concluir) 



 

 

 

8. Após instalação deverá ser verificado a marca da ECF, caso a ECF seja 

Daruma deverá ser realizado os seguintes passos; 

9. Na pasta do troll_pdv existem 2 arquivos chamados 

DarumaFrameWork.xml e DarumaFrameWork.xml.on.  

10. Deve-se apagar o arquivos DarumaFrameWork.xml. 

11. Renomear DarumaFrameWork.xml.on para DarumaFrameWork.xml. 



 

 

12. Editar o arquivo com bloco de notas e verificar os parâmetros estão iguais 

os abaixo; 

 

13. Após esses procedimentos copiar o arquivo libera.exe para a pasta 

c:\troll_pdv e executá-lo. 



 

 

14. Abrirá o assistente para liberação de terminal, informar a senha suporte para 

liberação. (continuar)  

 

Obs. Senha suporte deve ser fornecida pela desenvolvedora do 

software ou pelo parceiro assumindo a responsabilidade. 

15. Nesta tela deverá ser informar os dados do servidor, como IP, porta e nome 

da base de dados. (continuar) 



 

 

16. Caso sistema não consiga localizar o banco de dados aparecerá a mensagem 

abaixo; Deverá ser verificado endereço ou se o firewall do servidor está ativo; 

 

17. Se as configurações efetuadas estiverem corretas, aparecerá a mensagem 

abaixo; (ok) 

 

18. Deverá ser selecionado a empresa. (continuar)  



 

 

19. Selecionar a impressora fiscal e clicar em comunicar, caso a comunicação 

esteja correta, habilitará o botão continuar; 

 

20. Poderão ocorrer alguns erros durante a liberação; 

A. Pode ser configuração do xml, caso for uma Daruma;  

B. Porta serial selecionada errada ; 

C. Impressora desligada.; 

21. Neste caso a baixo a ecf não está comunicando pois a mesma estava 

desligada. 



 

 

22. O sistema irá fazer uma verificação se a ECF já está cadastrada ou não, caso 

não esteja ele irá fazer o cadastro; 

 

 

23. Após clicar no Sim aparecerá a mensagem abaixo; 

 

24. Nesta tela deverão ser selecionados os totalizadores que serão utilizados 

para: 

A. Geração de crédito; 

B. Recebimento de prestação; 

C. Número de vias recebimento prestação; 

D. Meio de pagamento a prazo; 

E. Número de via a prazo; 



 
25. Caso a ECF possua guilhotinha, marcar as opções para ativar a função da 

mesma e continuar; 

 

26. Próximo passo definir os relatórios gerenciais utlizados para; 

A. Relatório Gerencial Padrão; 

B. Relatório Gerencial Parâmetro de Configuração; 

C. Relatório Gerencial identificação do PAF-ECF; 

D. Relatório Gerencial DAV; 

E. Relatório Gerencial DAV-OS; 

27. Poderá fazer o cadastro do gerencial pela tela de configuração e continuar; 



 

 

28. Definir os meio de pagamento de venda, esta lista de favorecidos é 

configurável na tabela de favorecido caixa no retaguarda. Deverá ser selecionado o meio 

de pagamento e clicar no botão continuar; 

 

29. Caso não sejam selecionados todos os favorecidos o sistema na irá avançar, 

irá aparecer a seguinte mensagem; 



 

 

30. Depois de concluído os passos dos favorecidos passamos para a parte de 

meios de pagamento de recebimento, onde tambem deverão ser selecionados os meios de 

pagamento da ECF; 

 

31. Caso empresa utilizar crédito de cliente deverá ser criado uma favorecido 

de crédito e liberado selecionando o meio de pagamento e continuar; 

 



 
32. Se houver gaveta conectada na ECF, marcar a opção abaixo e continuar. 

 

33. Para emissão de DAV (Documento Auxiliar de Venda) deverá colocar um 

título e cadastrar. (continuar) 

 

34. Da mesma forma se for utilizar ordem de serviço deverá colocar título e 

cadastrar. (continuar) 



 

 

35. Porém essa opção será liberada de acordo com a licença contratada. 

 

36. Para utilizar pré-venda devera cadastrar a serie, colocando título e cadastrar, 

depois clique no botão continuar; 

 



 
37. Se a empresa tiver balança conectada direta no caixa a liberação e 

configuração deverá ser feita de acordo com o modelo da mesma, deverá se marcada a 

opção ‘Utiliza Balança’ e selecionar marca; 

 

38. E por último efetuar a liberação dos usuários, nesta tela poderá ser permitido 

ou não o usuário a efetuar a emissão dos documentos selecionados; 

 

 


