
IMPORTE OBRAS DA FAMÍLIA 3.0

Definição

Procedimento Interno

Os sistemas 3.0 permite a importação de obras exportadas por outros sistemas 3.0. Após ter os arquivos de obras 
compactadas siga o processo abaixo para adicionar no banco de dados de seu sistema 3.0, siga o processo abaixo. (Esse 
processo só é possível realizar entre sistemas da mesma versão).

Passo a Passo
Salve os arquivos na pasta “Exporta” (Arquivos de programas (x86)>Alumisoft>CEM 3.0>Calculo>Exporta).
Após salvar nessa pasta o processo será dentro do sistema:
Na pagina principal do sistema, acesse o menu        , clique na opção “Obra”.

O ícone        servirá para procurar o caminho onde se encontra os arquivos compactados. 

Após esse processo é só selecionar a obra que deseja importar (Ou “Selecionar Todas”, para importar todas as obras dessa 
pasta de uma única vez). 
Após selecionado clique em                    , abrirá uma nova janela,
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Na pagina principal do sistema, acesse o menu        , clique na opção “Obra”.

Ao clicar nessa opção abrirá uma nova janela,

O ícone        servirá para procurar o caminho onde se encontra os arquivos compactados. O ícone        servirá para procurar o caminho onde se encontra os arquivos compactados. 

Após selecionado clique em                    , abrirá uma nova janela,



Clique em iniciar e aguarde completar o processo até aparecer a mensagem, 

Clique em OK e verifique as obras, se a importação está correta.Clique em OK e verifique as obras, se a importação está correta.
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Contate nosso Departamento de Suporte Técnico que atende 
de segunda a sexta das 08h às 12h e das 13h30 às 17h15.

E-mail Suporte Técnico - suporte@esquadgroup.com.br
Fone: (15) 3222-3868 (Opção 2)
Atendimento Online: www.esquadgroup.com.br/cws
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