
 

 

 

Definir arquivos excluídos no antivírus 

 

Uma das maneiras de melhorar o desempenho do sistema tanto no servidor quanto nos terminais, é 

adicionar os arquivos mais utilizados pelo sistema nas regras de arquivos excluídos do antivírus. Se o 

responsável permitir essa configuração, o antivírus deixará de analisar em tempo real os arquivos mais 

utilizados pelo sistema, melhorando assim seu desempenho. 

 

Se desejado, abaixo descrevemos a configuração em 3 antivírus: 

- Defender do Windows 7 e Essentials 

- Defender do Windows 8 e 10 

- Avast 

  



 

1. Antivírus Windows Defender Windows 7 e Microsoft Security Essentials 
 

Importante: Sempre faça a configuração do AntiVírus antes de iniciar o setup.exe ou abrir os programas, 

evitando assim um tempo de espera desnecessário. 

Na barra de pesquisa do Windows, informe “Defender” ou “Security” e abra a opção “Configurações do 

Windows Defender” ou o “Microsoft Security Essentials”  

 

Clique em “Configurações” 
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No Windows Defender do Windows 7 ou Microsoft Security Essentials, há três tipos de exclusões possíveis: 

Arquivos e locais excluídos, Tipos de arquivo excluídos e Processos excluídos: 

 

1.1. Arquivos e locais excluídos 

Informe as pastas que deseja configurar como exclusões: 

C:\ACSN 

\\SERVIDOR\ACSN (verificar e substituir servidor pelo nome do servidor da rede) 

 

1.2. Tipos de arquivos excluídos 

Informe aqui as extensões de arquivos que deseja configurar como exclusões. Neste antivírus, informe sem usar 

“*.” conforme abaixo: 

DBF 

CDX 

FPT 

MEM 

APP 
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FRT 

FRX 

1.3. Processos excluídos 

Selecione ou informe aqui os arquivos executáveis dos programas que deseja configurar como exclusões 

(informe o caminho completo conforme abaixo): 

C:\ACSN\CONVERSOR\CONVERSOR.EXE (antes de fazer upgrade do CS4 para CS7) 

C:\ACSN\SETUP.EXE (antes de iniciar uma nova instalação ou upgrade) 

C:\ACSN\CONNECTSTORE\CS_STP.EXE (após rodar o SETUP.EXE, mas antes de prosseguir com a instalação na 

tela com a opção “Launch the program” e Finish, numa nova instalação ou upgrade) 

C:\ACSN\CONNECTSTORE\CONNECT.EXE (antes de usar o ConnectStore) 

C:\ACSN\CENTRAL\AM\ACSN_AM.EXE (antes de usar a manutenção do servidor) 

C:\ACSN\CENTRAL\RT\ACSN.EXE (antes de usar o ADM) 

C:\ACSN\CENTRAL\CS\CS.EXE (antes de usar o DataTransfer) 

C:\ACSN\FCSTORE\DAV\DAV_PAF.EXE (antes de usar o DAV) 

C:\ACSN\FCSTORE\PV\PV_PAF.EXE (antes de usar o PV) 

C:\ACSN\FCSTORE\FC\ACSN_PAF.EXE (antes de usar o FC) 

C:\ACSN\FCSTORE\FC\AM_PAF.EXE (antes de usar a manutenção do FC) 

C:\ACSN\FCSTORE\FC\ACSN.EXE (antes de usar o ADM acessado dentro do FC) 



 

2. Antivírus Windows Defender Windows 8 e 10 
 

Importante: Sempre faça a configuração do AntiVírus antes de iniciar o setup.exe ou abrir os programas, 

evitando assim um tempo de espera desnecessário. 

Na barra de pesquisa do Windows, informe “Defender” e abra a opção “Configurações do Windows Defender” 

 



 

No canto inferior esquerdo, clique na engrenagem “Configurações” 

 

 

Na tela Configurações, selecione a opção "Configurações da proteção contra virus e ameaças" 

 

 



 

Na tela Configurações da proteção contra vírus e ameaças selecione a opção "Adicionar ou remover exclusões" 

 

 

No Windows Defender, há quatro tipos de exclusões possíveis: Arquivo, Pasta, Tipo de arquivo e Processo. 

 

 

 



 

2.1. Arquivo 

Selecione ou informe aqui os arquivos executáveis dos programas que deseja configurar como exclusões: 

C:\ACSN\CONVERSOR\CONVERSOR.EXE (antes de fazer upgrade do CS4 para CS7) 

C:\ACSN\SETUP.EXE (antes de iniciar uma nova instalação ou upgrade) 

C:\ACSN\CONNECTSTORE\CS_STP.EXE (após rodar o SETUP.EXE, mas antes de prosseguir com a instalação na 

tela com a opção “Launch the program” e Finish, numa nova instalação ou upgrade) 

C:\ACSN\CONNECTSTORE\CONNECT.EXE (antes de usar o ConnectStore) 

C:\ACSN\CENTRAL\AM\ACSN_AM.EXE (antes de usar a manutenção do servidor) 

C:\ACSN\CENTRAL\RT\ACSN.EXE (antes de usar o ADM) 

C:\ACSN\CENTRAL\CS\CS.EXE (antes de usar o DataTransfer) 

C:\ACSN\FCSTORE\DAV\DAV_PAF.EXE (antes de usar o DAV) 

C:\ACSN\FCSTORE\PV\PV_PAF.EXE (antes de usar o PV) 

C:\ACSN\FCSTORE\FC\ACSN_PAF.EXE (antes de usar o FC) 

C:\ACSN\FCSTORE\FC\AM_PAF.EXE (antes de usar a manutenção do FC) 

C:\ACSN\FCSTORE\FC\ACSN.EXE (antes de usar o ADM acessado dentro do FC) 

 

2.2. Pasta 

Informe as pastas que deseja configurar como exclusões: 

C:\ACSN 

\\SERVIDOR\ACSN (verificar e substituir servidor pelo nome do servidor da rede) 

 

2.3. Tipo de arquivo 

Informe aqui as extensões de arquivos que deseja configurar como exclusões. Neste antivírus, informe sem usar 

“*.” conforme abaixo: 

DBF 

CDX 

FPT 

MEM 



 

APP 

FRT 

FRX 

 

2.4. Processo 

Assim como em Arquivo, selecione ou informe aqui os arquivos executáveis dos programas que deseja 

configurar como exclusões (informe o caminho completo conforme abaixo): 

C:\ACSN\CONVERSOR\CONVERSOR.EXE (antes de fazer upgrade do CS4 para CS7) 

C:\ACSN\SETUP.EXE (antes de iniciar uma nova instalação ou upgrade) 

C:\ACSN\CONNECTSTORE\CS_STP.EXE (após rodar o SETUP.EXE, mas antes de prosseguir com a instalação na 

tela com a opção “Launch the program” e Finish, numa nova instalação ou upgrade) 

C:\ACSN\CONNECTSTORE\CONNECT.EXE (antes de usar o ConnectStore) 

C:\ACSN\CENTRAL\AM\ACSN_AM.EXE (antes de usar a manutenção do servidor) 

C:\ACSN\CENTRAL\RT\ACSN.EXE (antes de usar o ADM) 

C:\ACSN\CENTRAL\CS\CS.EXE (antes de usar o DataTransfer) 

C:\ACSN\FCSTORE\DAV\DAV_PAF.EXE (antes de usar o DAV) 

C:\ACSN\FCSTORE\PV\PV_PAF.EXE (antes de usar o PV) 

C:\ACSN\FCSTORE\FC\ACSN_PAF.EXE (antes de usar o FC) 

C:\ACSN\FCSTORE\FC\AM_PAF.EXE (antes de usar a manutenção do FC) 

C:\ACSN\FCSTORE\FC\ACSN.EXE (antes de usar o ADM acessado dentro do FC) 

 



 

3. Antivírus Avast 
 

Importante: Sempre faça a configuração do AntiVírus antes de iniciar o setup.exe ou abrir os programas, 

evitando assim um tempo de espera desnecessário. 

Clique sobre o ícone do Avast na barra do Windows, próximo do relógio e selecione “Open Avast user interface” 

ou “Abrir a interface do Avast” 

 

No canto inferior esquerdo, clique na opção Configurações 
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No Avast, há dois tipos de exclusões possíveis: Caminhos dos Arquivos e Modo Estendido. 

 

 

3.1. Caminhos dos Arquivos 

Nesta guia, vamos configurar as pastas, as extensões e também os arquivos excluídos. 

Vamos começar informando as pastas que deseja configurar como exclusões: 

C:\ACSN\* 

\\SERVIDOR\ACSN\* (verificar e substituir servidor pelo nome do servidor da rede) 

 

Agora informe aqui as extensões de arquivos que deseja configurar como exclusões. Neste antivírus, informe as 

extensões incluindo “*.” conforme abaixo: 

*.DBF 

*.CDX 

*.FPT 

*.MEM 

*.APP 
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*.FRT 

*.FRX 

 

Por fim, informe aqui também os arquivos executáveis dos programas que deseja configurar como exclusões, 

mas com o caminho completo conforme abaixo: 

C:\ACSN\CONVERSOR\CONVERSOR.EXE (antes de fazer upgrade do CS4 para CS7) 

C:\ACSN\SETUP.EXE (antes de iniciar uma nova instalação ou upgrade) 

C:\ACSN\CONNECTSTORE\CS_STP.EXE (após rodar o SETUP.EXE, mas antes de prosseguir com a instalação na 

tela com a opção “Launch the program” e Finish, numa nova instalação ou upgrade) 

C:\ACSN\CONNECTSTORE\CONNECT.EXE (antes de usar o ConnectStore) 

C:\ACSN\CENTRAL\AM\ACSN_AM.EXE (antes de usar a manutenção do servidor) 

C:\ACSN\CENTRAL\RT\ACSN.EXE (antes de usar o ADM) 

C:\ACSN\CENTRAL\CS\CS.EXE (antes de usar o DataTransfer) 

C:\ACSN\FCSTORE\DAV\DAV_PAF.EXE (antes de usar o DAV) 

C:\ACSN\FCSTORE\PV\PV_PAF.EXE (antes de usar o PV) 

C:\ACSN\FCSTORE\FC\ACSN_PAF.EXE (antes de usar o FC) 

C:\ACSN\FCSTORE\FC\AM_PAF.EXE (antes de usar a manutenção do FC) 

C:\ACSN\FCSTORE\FC\ACSN.EXE (antes de usar o ADM acessado dentro do FC) 

 

3.2. Modo Estendido 

Assim como na opção Caminhos dos Arquivos, selecione ou informe aqui os arquivos executáveis dos programas 

que deseja configurar como exclusões (informe o caminho completo conforme abaixo): 



 

 

C:\ACSN\CONVERSOR\CONVERSOR.EXE (antes de fazer upgrade do CS4 para CS7) 

C:\ACSN\SETUP.EXE (antes de iniciar uma nova instalação ou upgrade) 

C:\ACSN\CONNECTSTORE\CS_STP.EXE (após rodar o SETUP.EXE, mas antes de prosseguir com a instalação na 

tela com a opção “Launch the program” e Finish, numa nova instalação ou upgrade) 

C:\ACSN\CONNECTSTORE\CONNECT.EXE (antes de usar o ConnectStore) 

C:\ACSN\CENTRAL\AM\ACSN_AM.EXE (antes de usar a manutenção do servidor) 

C:\ACSN\CENTRAL\RT\ACSN.EXE (antes de usar o ADM) 

C:\ACSN\CENTRAL\CS\CS.EXE (antes de usar o DataTransfer) 

C:\ACSN\FCSTORE\DAV\DAV_PAF.EXE (antes de usar o DAV) 

C:\ACSN\FCSTORE\PV\PV_PAF.EXE (antes de usar o PV) 

C:\ACSN\FCSTORE\FC\ACSN_PAF.EXE (antes de usar o FC) 

C:\ACSN\FCSTORE\FC\AM_PAF.EXE (antes de usar a manutenção do FC) 

C:\ACSN\FCSTORE\FC\ACSN.EXE (antes de usar o ADM acessado dentro do FC) 
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