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Cadastro no site e download
Acesse o site http://www.imwti.com.br/imwpro, clique sobre o menu ‘CADASTRE-SE’, preencha todas
as informações e pressione o botão ‘DOWNLOAD’ para confirmar o cadastro.

Após o passo acima você receberá no seu e-mail o link para download da aplicação e a chave de acesso, este
processo pode levar alguns minutos. Verifique também a sua caixa de lixo eletrônico (SPAM), infelizmente
alguns servidores são muito regidos com aplicações automáticas.
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Instalação do QlikSense
Acesse o site http://www.qlik.com/us/try-or-buy/download-qlik-sense e preencha todos os
campos solicitados.

Após preencher todos os campos clique em ‘SEND FORM’ e em seguida aguarde a conclusão do
download e instale o Qlik Sense Desktop.
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Instalação do IMWPro Freemium
Nesta etapa você precisa baixar o imwpro.zip (o link para o download vai no mesmo e-mail que a
chave de acesso), extraia o mesmo em qualquer local de sua máquina e execute o setup.exe (como imagem
abaixo), após clique em instalar.

Abra o aplicativo ‘IMWPro Freemium’ para autenticar com a chave de acesso que encontra-se em seu
e-mail.
Lembre-se de verificar a caixa de SPAM(Lixo Eletrônico) e de manter aberto o ‘QLIK SENSE’.
Insira a chave de acesso e clique em no botão ‘Autenticar’. Neste Passo você vai precisar de acesso a
internet e acesso ao domínio da IMWTI (www.imwti.com.br), que é utilizado apenas para confirmar a chave
de acesso ao aplicativo é uma chave válida.

Após sua chave ser validada, o aplicativo ‘IMWPro Freemium’ libera uma série de opções na tela
(como descrito abaixo e sequenciado):
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Selecione seu ERP (Totvs Protheus, Totvs RM, Totvs DataSul, Senior, Sigem).
Schema do Banco de dados (caso você tenha alguma dificuldade com está informação consulte o
setor de TI ou entre em contato com o nosso suporte).
Código da Empresa (no Totvs Protheus as tabelas são numeradas de acordo com o código da
empresa cadastrada, geralmente é 01).
Selecione sua aplicação (IMWPRO_Protheus_Comercial, IMWPRO_Protheus_Compras,
IMWPRO_Protheus_Comercial, IMWPRO_Protheus_Financeiro, IMWPRO_Protheus_Estoque,
IMWPRO_Protheus_Comercial, IMWPRO_Protheus_Folha, IMWPRO_Protheus_Contábil.




Este processo de atualização pode levar alguns minutos, depende da quantidade de movimentações
no período.
Se aparecer a mensagem a ‘Atualização concluída – Boa análise! ’, clique em OK e feche o IMWPRO.
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Manual de Conexões de Banco de Dados
http://imwti.com.br/imwpro/conexoes-odbc-oledb.pdf
Agora vamos nos conectar a uma base dados para fazer a conexão entre o Qlik Sense Desktop e as
informações do banco de dados do sistema Protheus, neste caso vai ser necessário conhecer o usuário, senha
e nome do banco de dados que vai ser acessado clicando em “Abrir” de acordo com a imagem abaixo:

Crie uma conexão OLE DB ou ODBC* e as informações necessárias para a conexão com a base de
dados, caso tenha dúvidas sobre as conexões citadas acima, baixe o manual de conexões com banco de
dados no link abaixo.
* Se tiver dificuldade com esse passo, solicite ajuda do setor de tecnologia da informação.
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Manual de Conexões de Banco de Dados
http://imwti.com.br/imwpro/conexoes-odbc-oledb.pdf
Teste sua conexão (clicando sobre o botão ‘Conexão de teste’), após o teste ser bem-sucedido, clique
sobre o botão ‘Carregar’ para selecionar o banco de dados que deseja utilizar no IMWPro Freemium, após
selecionar o banco de dados, clique sobre o botão ‘Criar’.
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Veja na imagem abaixo a conexão criada, agora selecione um local no Script (texto) e clique inserir a
conexão (como na figura).

Agora salve e feche a aplicação, mas mantenha o ‘QLIK SENSE’ aberto.
Abra o aplicativo ‘IMWPro Freemium’, volte para a página 5 e 6 deste manual e realize os
mesmos passos como estão descritos, exceto o passo de instalação.

Boa análise
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Norte / Nordeste / Sudeste

Sul / Centro-Oeste

IMW TI LTDA
www.imwti.com.br
suporte@imwti.com.br
+55 (83) 3191 6866 – PB
+55 (11) 3253 3563 – SP

SMS STI LTDA
www.smsti.com.br
anderson@smsti.com.br
+55 (41) 3015 5076 – PR
+55 (47) 3026 3816 – SC
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