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1-Download/Instalação: ao concluir o download do setup de instalação, clique sobre o setup de instalação, para instalar. 

 

  
Na tela inicial de instalação clique em Avançar Visualize o contrato e clique em concordo com os termos e Avançar 

  

Insira seu nome e clique em Avançar 
 

Recomendamos que não altere a pasta de instalação, somente se 
precisar instalar em outro diretório é necessário criar uma pasta 
Chamada LimerSoft SisVendas e selecione que instale dentro dessa 
pasta, clique em Avançar 

 
 

Selecione disponibilizar os atalhos para todos os usuários e clique em 
Avançar. 

Clique em Avançar e aguarde a instalação. 
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Na opção de rede se selecionar não, os números dos pedidos serão 
sequenciais e se clicar na opção em sim, serão aleatórios 

Em informações importantes clique em Avançar para instalar os 
componentes que são essenciais para o funcionamento do LimerSoft 

  
Componente Microsoft Visual C++, clique em agree to the license 
terms and conditions e Install e após preencher a barra clique em 
close 

Aguarde completar a extração. 

 
 

DLL Microsoft Offlice, clique I accept e next Na próxima tela Clique em Install e aguarde a instalação. 
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Instale o ISpell e clique em next nas próximas telas. Instale o capicom.dll clicando em Instalar, ao informar para reinstalar, 

clique em não. 

 

 

Clique em concluir  
 
Na área de trabalho conterá 2 ícones do programa. LimerSoft SisVendas e LimerSoft MAsterReport.  Acesse somente o ícone do LimerSoft 
SisVendas.  
 

 
 
Ira aparecer as opções abaixo, se você for um usuário novo, clique na opção que deseja utilizar um banco de dados original. 
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2-Ativação do programa: 
 
Selecione a chave, copie e envie ao e-mail suporte@limersoft.com.br a chave, para ser gerado o serial de ativação. 
Aguarde nosso retorno com o serial de ativação, copie e clique na tela de registro em colar. 
Insira o seu nome completo. Campo obrigatório. 
Insira o nome da sua empresa. Campo obrigatório. (Esse campo desse ser preenchido diferente do campo nome). 
Clique em registrar. 
 
 
 

 
3-Assistente de Configuração: 
 

  
 
Na tela de bem vindo, clique em Próximo. Obs: (As versões Ultimate 
e Premium e Deluxe poderão selecionar a opção de assistente de 
configuração de impressora fiscal). 

 
Selecione o tipo de negócio onde o programa será usado e clique em 
próximo, dependendo do negócio ativará um tipo do PDV 
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Insira os dados de sua empresa nessa tela e clique em próximo. 
(obs: ao insirir logotipo, verifique a dimensão compativel) 

 
Selecione a cópia de segunça com intervalo de 1 dia selecione uma 
pasta fora da pasta de instalação do programa, de preferência em 
outro diretório, ou pendrive. 

  

  
 
Selecione a opção de atualizações automáticas e clique em concluir. 

 
Aguarde carregar o programa. 

  
 


