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1) Requisitos 

 
Para a versão Java, é necessário: 

 Java versão 8 ou superior. 

 Tomcat versão 8.5. Versões abaixo da 8.5 não são 

homologadas para o MultiAcervo versão 24. 

 
Para a versão DotNet é necessário: 

 IIS 7 ou superior caso o banco de dados seja Sql 

 IIS 10 ou superior caso o banco de dados seja Oracle 

 

2) Efetuar os downloads 

Obtenha no site pensa-b.com.br/versao-23-24/ os seguintes arquivos: 
 Manual de atualização da versão 23 para a 24 

 Script de reorganização da estrutura do banco de dados 

 Aplicação Web 

 Descrição das implementações efetuadas. 

ATENÇÃO! A aplicação deve ser a mesma versão do banco de dados 
utilizado (P para PostgreSQL, O para Oracle e S para SQL Server) 
 
A senha para descompactar o script de reorganização deverá ser obtida 
através do e-mail suporte@pensa-b.com.br 

 
 

3) Backup de segurança 

 

- Backup da aplicação completa: copie todos os arquivos da aplicação 

que estão dentro da pasta do motor de aplicações Web (IIS ou 

Tomcat) e os coloque em um lugar seguro. 

- Backup do banco de dados 

ATENÇÃO! Não continue a atualização sem fazer o backup de segurança! 
 

 

http://pensa-b.com.br/versao-23-24/
mailto:suporte@pensa-b.com.br


                                                                                                          

 

4) Interrompa o motor de aplicações Web 

Utilizando uma conta com permissões administrativas no sistema, pare o 
motor de aplicações Web, sendo ele o Tomcat ou IIS, impedindo assim 
que a aplicação acesse o banco de dados. Caso exista uma sessão aberta 
no banco de dados ele poderá ficar bloqueado. 
 
 

 
 

5) Reorganizar estrutura do banco de dados 

Executar o “Script de reorganização”.  
 

ATENÇÃO! O script só pode ser executado uma única vez, caso seja feita 
uma tentativa de execução e a mesma falhar, tire um salve a mensagem 
em um arquivo de texto ou tire um print da tela e imediatamente 
restaure o backup feito anteriormente.  Após restaurar o backup e salvo 
a mensagem de erro, entre em contato com a equipe as PENSA-B 
SISTEMAS para analisar o ocorrido. 
 
 
 
 
 
 
5.1. Procedimentos para SQL Server 

 
Certifique-se que o motor de aplicações web não esteja rodando. Caso 
contrário o banco pode ficar bloqueado. Descompacte o arquivo .zip 
contendo os dois scripts de reorganização e siga os passos a seguir:  
 - Abra o SQL Management Studio 
 - Conecte-se ao banco de dados do MultiAcervo 
 - Abra a interface de Query 
 - Copie, um de cada vez, o conteúdo do script da etapa 1 e da 
etapa 2, cole no local destinado e execute-o. Primeiro execute a etapa 1 
e só depois que ela estiver concluída execute a etapa 2. 
 



                                                                                                          

 

 
 
Aguarde a mensagem informando que o procedimento foi concluído. 
Caso ocorra algum erro, registre-o e entre em contato com a equipe da 
PENSA-B SISTEMAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Procedimentos para Oracle 
 
Certifique-se que o motor de aplicações web não esteja rodando. Caso 
contrário o banco pode ficar bloqueado. 
 
As instruções abaixo serão abordadas utilizando o SQL*Plus, existem 
outras ferramentas disponíveis que não serão abordadas neste 
documento, fique à vontade para utilizar a ferramenta na qual se sinta 
mais confortável. Descompacte o arquivo que contem o script e siga os 
passos a seguir: 
   



                                                                                                          

 

 - Abra o SQL*Plus 
 - Conecte-se ao servidor de banco de dados 
 - Execute o script com o seguinte comando: 

                                                               @<caminho>\Script23to24o.txt 
 

 
 
Aguarde a mensagem informando que o procedimento foi concluído. 
Caso ocorra algum erro, registre-o e entre em contato com a equipe da 
PENSA-B SISTEMAS. 
 
 
 
 
 
 
 
5.3. Procedimentos para PostgreSQL 
 
Certifique-se que o motor de aplicações web não esteja rodando. Caso 
contrário o banco pode ficar bloqueado. Descompacte o arquivo .zip 
contendo o script de reorganização e siga os passos a seguir: 
   
 - Abra o PgAdmin 
 - Conecte-se ao banco de dados do MultiAcervo 
 - Abra a interface de Query 
 - Copie o conteúdo do script, cole no local destinado e execute-o 
 



                                                                                                          

 

 Ou 
 
 - Conecte-se ao banco de dados por PQSL com o comando: 
     psql <Nome do banco de dados> 
 - Execute o comando: 
    \i <caminho ao script>/Script23to24p.txt 
 

 
 
Aguarde a mensagem informando que o procedimento foi concluído. 
Caso ocorra algum erro, registre-o e entre em contato com a equipe da 
PENSA-B SISTEMAS. 
 
 
 
 
 
 
 

6) Atualizando a aplicação 

Para atualizar a aplicação primeiro faça uma cópia dos seguintes 
arquivos colocando-os em um local seguro: 

No Tomcat: 
 - Logo da aplicação – dentro da pasta static na pasta da 
aplicação ( veja nota abaixo) 
 - client.cfg – dentro de WEB-INF/classes 
 - PDFReport.ini – dentro de WEB-INF 
No IIS: 
 - Logo da aplicação ( veja nota abaixo) 



                                                                                                          

 

 - client.cfg 
 - PDFReport.ini 
 (todas os arquivos estão na pasta raiz da aplicação) 
 

Nota sobre logo: O nome varia para cada cliente. Para obtê-lo use uma 
das alternativas abaixo: 
 Veja a configuração geral LOGOLEITOR dentro do sistema  

 Veja o nome do arquivo inspecionando a página inicial do módulo 

Leitor. 

 

 Depois de fazer a devida cópia dos arquivos acima, apague todo o 

conteúdo de dentro da pasta da aplicação (obrigatório pois as 

bibliotecas mudaram)  

 Copie o arquivo .zip da nova aplicação para dentro da pasta da 

aplicação antiga. 

 Recoloque todos os arquivos retirados da aplicação antiga em 

seus devidos lugares. 

 
 
 
7) Finalizar os procedimentos de atualização 

Neste momento, a estrutura do banco de dados foi completamente 
convertida para o novo modelo, porém, os registros contidos no banco 
de dados não. Para fazer isso, inicialize o motor de aplicações web e 
entrar na aplicação. 
 
Ao fazer o login, na tela inicial haverá uma lâmpada piscando, clique 
sobre ela, confirme o processamento e aguarde. Neste momento a 
aplicação está convertendo os registros, portanto, poderá demorar 
alguns minutos. 
 
 
8) Disponibilize as implementações da nova versão 

É importante que os usuários do sistema tenham conhecimento das 
funções implementadas na nova versão. Para isso, entre em no site 
pensa-b.com.br/manuais/ e procure pelo PDF com a versão mais 

http://pensa-b.com.br/manuais/


                                                                                                          

 

atualizada das implementações e o disponibilize aos usuários do 
sistema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * *   Fim do procedimento * * *  


