
 

 

Checklist de Upgrade do ConnectStore 4 para ConnectStore 8 

 

1. Download dos arquivos que serão necessários durante o processo de upgrade: 
 

 

1.1. Lembre-se de desbloquear os arquivos logo após fazer o download, antes de utilizá-los. Clique com o 
botão direito sobre cada um deles, acesse Propriedades, e selecione a opção “Desbloquear” e salve em 
OK 

 

Instalação CS Central 4.9.0 com FC7.0.0 
www.acsn.com.br/download/cs4fc7/InstalacaoServidorConnectStoreCentral_V.4.9.0.exe 

Atualização SP4.16.2 
www.acsn.com.br/download/cs4fc7/Atualizacao_SP4.16.2.zip 

Atualização SP7.5.1 
www.acsn.com.br/download/cs4fc7/AtualizacaoFCStore_V7.5.1.zip 

Conversor 2.5.3 para CS7 
www.acsn.com.br/Download/CS4FC7/Conversor_FCS7.0_V2.5.3.zip  

Setup.exe do ConnectStore8 
www.acsn.com.br/Download/ConnectStore8/V.8.7.4/setup.exe 

 

2. CNPJ, Número de Contrato e Número de série da empresa para a versão ConnectStore 4 + Frente 
de Caixa 7  

 

2.1. Durante o processo de Upgrade, esse contrato será convertido automaticamente para o CS8 Gestão 
 

 

3. Tabela mais recente da Lei de Olho no Imposto (IBPT) 
 

 

3.1. Após concluir o Upgrade, será necessário importar a tabela do IBPT atualizada. 
 

 

4. Verificar se há espaço suficiente em disco para realizar o upgrade 
 

 

4.1. O espaço em disco livre deve ser pelo menos 2x o tamanho da pasta ACSN atual. Clique com o botão 
direito do mouse sobre a pasta ACSN, opção “Propriedades” 
4.2. Verifique o tamanho em disco e compare com o espaço livre da unidade C: 
4.3. Se não tiver o suficiente: 
- verificar se o responsável pode limpar a lixeira do Windows, ou mover arquivos pessoais para outra unidade 
como pendrive, HD externo, ou até mesmo outro computador 
- ou utilizar outro computador que tenha espaço suficiente como novo servidor do sistema 
 

http://www.acsn.com.br/download/cs4fc7/InstalacaoServidorConnectStoreCentral_V.4.9.0.exe
http://www.acsn.com.br/download/cs4fc7/Atualizacao_SP4.16.2.zip
http://www.acsn.com.br/download/cs4fc7/AtualizacaoFCStore_V7.5.1.zip
http://www.acsn.com.br/Download/CS4FC7/Conversor_FCS7.0_V2.5.3.zip
http://www.acsn.com.br/Download/ConnectStore8/V.8.7.4/setup.exe


 

 

5. Verificar se há erros de integridade no CS4 
 

 

5.1. Fechar todos os programas 
5.2. Executar a manutenção do sistema completa (todas as opções marcadas) 
5.3. Se tiver erros de integridade, enviar o último DIAG.INF para o suporte e aguardar retorno com a correção 
5.4. Depois de rodar o acsn_ar.app, repetir este processo até que a mensagem da manutenção completa seja: 
“Manutenção realizada com sucesso” 
 

 

6. Fazer backup do sistema CS4 atual, remover programa e atalhos 
 

 

6.1. Fechar todos os programas 
6.2. No Servidor, fazer backup compactando a pasta C:\ACSN  
6.3. Renomear C:\ACSN para C:\ACSN_OLD 
6.4. Abrir o Painel de Controle do Windows, Adicionar ou Remover Programas, e remover os programas ACSN 
instalados 
6.5. Excluir os atalhos do sistema na área de trabalho e programas do menu Iniciar do Windows 
 

 

7. Instalar o CS7 e executar o Conversor 2.5.3 
 

 

7.1. Instalar o ConnectStore Central v4.9.0 com Frente de Caixa v7.0.0 
7.2. Descompactar o arquivo Conversor 2.5.3.ZIP na pasta ACSN 
7.3. Para um melhor desempenho, configure as regras de exclusão de arquivos do Antivírus (vide manual 
próprio) 
7.4. Executar o Conversor 2.5.3 para CS7 
- Selecionar “Versão Anterior: FcStore v4.1 integrado ao Cs Central v3.x” 
- Selecionar “Nova Versão: FcStore v7.0 integrado ao Cs Central v4.9” e clicar em Continuar até Concluir 
7.5. Acessar ADM para informar CNPJ, Contrato e Número de série do CS4 + FC7 
7.6. Sair do sistema 
 

 

8. Atualizar o CS7 e excluir atalhos 
 

 

8.1. Executar a Manutenção do Frente de Caixa completa (marcar para recriar os índices) e fechar o programa 
8.2. Descompactar a Atualização SP4.16.2 na pasta C:\ACSN\ATUALIZACAO\ 
8.3. Acessar a Manutenção do sistema, atualizar e fechar o programa 
8.4. Descompactar a Atualização SP7.5.1 na pasta C:\ACSN\ATUALIZACAO\ 
8.5. Acessar a Manutenção do sistema, atualizar e fechar o programa 
8.6. Somente se for utilizar o FC neste servidor, abrir o Frente de Caixa, fazer login e sair novamente. 
Importante: se não for utilizar FC neste servidor, não faça este procedimento. 
8.7. Excluir os atalhos do sistema na área de trabalho e programas do menu Iniciar do Windows 



 

 

 

9. Fazer upgrade do CS7 para CS8 
 

 

9.1. Executar o SETUP.EXE do CS8, e confirmar que deseja atualizar o sistema 
9.2. No contrato, clicar na opção “Obter número de série online”. Isso converterá o contrato do CS7 para CS8 
automaticamente no site. 
9.3. Confirmar a instalação do ConnectAgent, para que o CS8 sempre baixe a última versão automaticamente. 
 

 

10. Importar tabela do IBPT e fazer sincronização completa 
 

 

10.1. No menu faturamento, Classificação Fiscal utilize a opção Lei de Olho no Imposto para selecionar e 
importar a tabela do IBPT atualizada (o upgrade não traz a tabela da versão CS4). 
10.2. No menu Sistema, Terminais, acesse a opção Sincronizar Dados e faça uma sincronização completa para 
atualizar os dados que vão para os terminais FC, DAV e PV. 
10.3. Apagar a pasta C:\ACSN_OLD do servidor, que não é mais necessária. Se precisar de algo da versão 
antiga, você tem o backup compactado salvo no passo 6. 
10.4. Compartilhar a pasta ACSN do servidor. 

 

11. Instalação de terminais 
 

 

11.1. Nos terminais, fazer um backup (compactar) da pasta C:\ACSN 
11.2. Apagar a pasta ACSN (manter só o arquivo compactado) 
11.3. Abrir o Painel de Controle do Windows, Adicionar ou Remover Programas, e remover os programas 
ACSN instalados 
11.4. Excluir os atalhos do sistema na área de trabalho e programas do menu Iniciar do Windows 
11.5. Executar o Setup do ConnectStore 8 e selecionar a opção de instalação: Terminal 
11.6. Informar o caminho de dados do servidor e avançar 
11.7. Para um melhor desempenho, configure as regras de exclusão de arquivos do Antivírus (vide manual 
próprio) 
11.8. Testar o ADM, DAV, PV 
 
11.9. Se for terminal de Frente de Caixa: 
11.10. Compartilhar a pasta ACSN desse terminal, de modo que todos os computadores da rede possam 
acessá-lo 
11.11. Cadastrar o terminal no ADM, opção Terminais 
11.12. Abrir o Frente de Caixa e aguardar a sincronização 
11.13. Efetuar login e sair do Frente de Caixa 
11.14. Abrir novamente e testar uma venda 
 

 


